สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายส่งเสริมการวิจัยในทุกด้าน โดยให้ ความสาคัญทั้งการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัย
ประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนใน 15 คณะวิชา และ 3 วิทยาลัย ในปี 2561 ที่ผ่ านมา มหาวิทยาลั ย
มีโครงการวิจัยเกือบ 300 โครงการ งบประมาณวิจัยประมาณ 170 ล้านบาท และมีงานวิจัยเป็นจานวนมากได้รับการ
ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อย่างไรก็ตามงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี และครั้งนี้
ก็เป็นครั้งที่ 8 ก็เป็นหนึ่งในกลไกการพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยที่ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม
ในยุคที่เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวัน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
และเช่นเดียวกันกับวงการการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวสู่รูปแบบการเรียนการสอน
สมัยใหม่ การจัดประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 8 “Education Disruption” มีความคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ร่วมกระตุ้นและผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นกับประเทศอย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึน้ มหาวิทยาลัยพะเยาหวังว่า เวทีทางวิชาการที่จัดขึน้ ในครั้งนีจ้ ะประสบความสาเร็จเหมือนครั้งก่อน ๆ
ที่เคยจัดมา กล่าวคือ มีอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาจานวนมากมานาเสนอผลงานวิจัย และผลงานการศึกษา
ค้นคว้าที่หลากหลาย ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาหวัง ว่าผลงานเหล่า นั้น จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การสาน
ปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และการพัฒนาประเทศ
ขอขอบคุณคณะทางานจัดการประชุมของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
มาร่วมเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึน้ ในครัง้ นี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างความรู้ และนาความรู้ไปพัฒนาชุมชนทั้งเชิงพื้นที่
และเชิงประเด็น โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังปณิธานของมหาวิทยาลัย
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการ
ประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิตและนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ได้ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้ างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ตลอดจนประยุกต์ใช้ผลงานให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมต่อไป
งานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Education Disruption” ซึ่งเป็นประเด็นที่พูดถึง
กันอย่างแพร่หลายในวงการการศึกษา จาเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาต้ องตระหนัก เรียนรู้และพร้อมแก้ปัญหา
ดังกล่าว จึงจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “University Survival in Disruptive Education Era” โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุ ง ศั ก ดิ์ รั ต นเดโช วิ ท ยากรพิ เ ศษจากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ เ ปี่ ย มไปด้ ว ยความรู้
ความสามารถทั้งทางด้านการบริหาร และเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงวิชาการ มาบรรยาย จุดประกายแนวคิด แสวงหา
แนวทางที่เหมาะสมเพื่อการปรับบทบาทและพัฒนากลไก ของสถาบันอุดมศึกษาให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อ
พัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาและนักวิจัยของประเทศ ให้สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปช่วยส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป
ขอขอบคุณวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้การ
สนับสนุนการประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ด้วยดีตลอดมา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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คานา
มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่ 8 โดยจัดขึ้นใน
วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้หัวข้อ “Education Disruption”
ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดพะเยา การจัดแสดง
นิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงกิจกรรมทางวิชาการที่น่าสนใจอีกหลายส่วน ซึ่งการจัดงานได้
เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการ โดยหวังว่าจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ
เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสังคม นอกเหนือจากนีย้ ังจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา และนักวิจัยของประเทศให้สามารถนาความรู้ และประสบการณ์ที่เกิดจากแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปช่วยส่งเสริมพัฒนา และแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป
ในเอกสารฉบับนี้ประกอบไปด้วย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ที่ในงานประชุม
ทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 รวมจานวนทั้งสิ้น 251 ผลงาน ซึ่งได้แบ่งกลุ่มการนาเสนอผลงาน ออกเป็น 3 กลุ่มสาขา
คือ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัยและมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยมีการนาเสนอผลงานทั้งในรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation ดังนี้
ประเภท Poster Presentation
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภท Oral Presentation
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวน
จานวน
จานวน
จานวน
จำนวน
จานวน
จานวน
จานวน

83
12
42
29
168
10
46
112

ผลงำน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงำน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

คณะกรรมการด าเนิน งานการประชุม วิชาการ ฯ ขอขอบพระคุ ณ คณะที่ ปรึ ก ษา คณะกรรมการ
อานวยการ ฯ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติและ
สละเวลาในการพิจารณาบทความ เข้าร่วมการวิพากษ์ ผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นาเสนอทุกท่าน รวมไปถึง
ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่มีสว่ นทาให้งานสาเร็จลุลว่ งด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการ ฯ
ครัง้ นี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ แวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

คณะกรรมการดาเนินงาน
มีนาคม 2562
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กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ การนาเสนอแบบ Poster Presentation
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พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์............................................................................................................................................. 27
ผลของกระบวนการหุงและนึ่งต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารพฤกษเคมีในข้าวหอมมะลินิลและข้าวเหนียวก่า
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ผลของน้ายาบ้ว นปากจากสารสกัด ดอกกานพลู แ ละใบฝรั่ง ต่อสเตร็ป โตคอคคัส มิวแทนส์แ ละแคนดิด า อัล บิแ คนส์
โดย ชยพล ศรีพันนาม ปทุมวรรณ คนงาน ณรงค์ นวลเมือง และอักษรากร คามาสุข .............................................47
ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ ขาในผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนโดยวิ ธี ก ารทดสอบลุ ก จากท่ า นั่ ง ขึ้ น ยื น 5 ครั้ ง :
การเปรียบเทียบระหว่างเพศ และความสัมพันธ์กับอายุ โดย อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ พุทธิพงษ์ พลคาฮัก ใหม่ทิพย์ สิทธิตัน
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THAILAND โดย ภัณฑิรา ศิริพทิ ักษ์ชยั สุปราณี งามอักษร เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และกนกวรรณ กิจชระภูมิ ..................1842
HU – O36 ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรูค้ ุณภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ สินค้าตราศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง โดย เกตุวดี
สมบูรณ์ทวี กนกวรรณ กิจชระภูมิ และปิยธิดา พิชัย ................................................................................................. 1853
HU – O37 อิท ธิพลด้า นการรับ รู้ คุณค่า ตราสิน ค้า ที่มี ผลต่อความจงรัก ภั ก ดีใ นตราสิน ค้า UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จั ง หวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดย เกตุวดี สมบูรณ์ทวี กนกวรรณ กิจชระภูมิ กิตติพชิ ญ์ สุขทัง้ วงษ์ และธนาธิป เหลืองประเสริฐ ... 1862
HU – O38 ปัจจัยการยอมรับ การใช้ เ ทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ การใช้บ ริก ารพร้อมเพย์ ของประชากรในเขตกรุง เทพมหานครและเขต
ปริมณฑล โดย เกตุวดี สมบูรณ์ทวี กนกวรรณ กิจชระภูมิ พรณภัทร์ บุญคง และศิริพร พุ่มอ่า ................................1872
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................................................................................................................................................................................ 1885
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อารีรัตน์ หลังแก้ว เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และกนกวรรณ กิจชระภูมิ .............................................................................. 1899
HU – O41 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้ การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภค โดย นิธิทัศน์
ธัญญาอนันต์ วัลลภา พรมด้วง และนภนนท์ หอมสุด ................................................................................................. 1913
HU – O42 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ โดย ณัฐกานต์ โจววิทูรกิจ ธนวัต พัฒทวี และนภนนท์ หอมสุด ...................... 1926
HU – O43 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่ง ผลต่อการเลือกซื้อคอร์ส เรียนผ่ า นคอมพิวเตอร์ข องโรงเรียนสอนภาษาอัง กฤษ
ENCONCEPT ของกลุ่มวัยรุ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดย นภนนท์ หอมสุด พีรพล ประกิจ และฤทธิรณ คงศักดิศ์ รีสกุล 1938
HU – O44 ความเกี่ยวพันกับการวิ่งทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิต โดย นภนนท์ หอมสุด สุพิชญา คาแดง และสุดารัตน์ นึกรัก 1949
HU – O45 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อความพึงพอใจของผู้บริ โภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติกรณีศึกษาร้าน ATM TEA
BAR โดย เกตุวดี สมบูรณ์ทวี กนกวรรณ กิจชระภูมิ เนตรนภา มณีอินทร์ และทวีสิทธิ์ มุ่งผลกลาง ........................... 1956
HU – O46 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
โดย เบ็ญจมาศ สีสงั ข์ รัชดาวรรณ เทียนชัยทัศน์ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และกนกวรรณ กิจชระภูมิ................................ 1967
HU – O47 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ CARNIVALของผู้บริโภคในเขตกรุงกรุงเทพมหานคร โดย
จริยา จิตต์ภิรมย์ จามิกร บุญวานิช เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และกนกวรรณ กิจชระภูมิ ................................................... 1978
HU – O48 การพัฒนาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
โดย ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ .............................................................................................................................................. 1989
HU – O49 การพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผ่านการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดย วัชรีย์ ร่วมคิด .................................................................................................................. 1997
HU – O50 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ปทุมมา จรรยา ปรวีณ์ โชติพิทยสุนนท์1 และนันทพร ชื่นสุพันธรัตน์.................... 2005
HU – O51 การใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีเน้นเนื้อหา (CBI) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนัก เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพะเยา โดย เยาวรัตน์ เม็งขาว ..................................................... 2016
HU – O52 แนวความคิดการออกแบบอินโฟกราฟิกในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในชุมชน โดย อภิวัฒน์ ปันทะธง และปิยฉัตร อุดมศรี 2031
HU – O53 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กมลทิพย์ รักเป็นไทย ......................................................................................................... 2044
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HU – O54 ผลกระทบจากการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน : มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คมกฤต เมฆสกุล ....................... 2059
HU – O55 การศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ SPEEXX PROGRAM ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา โดย วรรณา เสริมสุข .................................................................................................................................... 2075
HU – O56 การแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อของคนสองระดับอายุ อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดย โชติกา บารุงหงษ์ และยุทธพร
นาคสุข ...................................................................................................................................................................... 2131
HU – O57 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ โดย
สิริขวัญ สุทธิสน ธนากร จิวสุวรรณ วีรพล จาปาทอง และภัครพล แสงเงิน ................................................................ 2147
HU – O58 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ โดย มณิสร
วังคีรี มนัญชยา วันเย็น วรรณภาพร โฮกชาวนา และภัครพล แสงเงิน .......................................................................2134
HU – O59 สัญชาตญาณแห่งความตายของฟรอยด์ที่สะท้อนในพฤติกรรมก้าวร้าวของแคทนิส เอเวอร์ดีน ในนวนิยายไตรภาคชุดเกม
ล่าชีวิต โดย มธุรนิ ผิวอ่อน และพรวีร์ ทันนิเทศ.......................................................................................................2143
HU – O60 คาชนิดใหม่ในภาษาไทยกั บความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายความรู้ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา
โดย ธงชัย แซ่เจี่ย..................................................................................................................................................... 2155
HU – O61 ทบทวนงานศึกษาเกี่ยวกับ จ่าง แซ่ตงั้ ในบริบทศิลปะไทยสมัยใหม่ โดย นวภู แซ่ตงั้ ...................................................2164
HU – O62 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดย คงอมร เหมรัตน์รักษ์......................................................................2176
HU – O63 การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม ค าศั พ ท์ ใ นอั น ตรภาคที่ พ บในบทคั ด ย่ อ งานวิ จั ย ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ ของนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย สุทธาทิพย์ มาฟู และจิตติมา กาวีระ .................................................................................. 2191
HU – O64 การเปรียบเทียบภาพแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ในปี ค.ศ. 2014 โดย เอกชัย แก้วดา
และทศพล สุรนัคครินทร์ .......................................................................................................................................... 2204
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การออกแบบและการสังเคราะห์สารต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ของยานาโปรเซน
และไอบูโปรเฟนด้วยเทคนิคไบโอไอโซสเตรียเพื่อลดอาการข้างเคียงเฉพาะที่
Design and synthesis of traditional NSAIDs; naproxen and Ibuprofen by using
bioisostere technique for reducing local side effect
สุทธาทิพย์ มากมี1* วัชรากร คาตุ้ม1 และเรืองวิทย์ กิจบรรณเดช1
Sutthatip Markmee1* Watcharaporn Kumtoom1 and Ruengwit Kitbunnadaj1
บทคัดย่อ
การอักเสบเป็นการตอบสนองของร่างกาย เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นจากการได้รับความเสียหายต่อเนื้อเยื่อ โดยมี
สารโพรสตาแกลนดิ น เป็ น ตั ว กระตุ้ น ให้ เกิ ด การอั ก เสบ จึ ง มี ก ารน ายากลุ่ ม ต้ า นการอั ก เสบที่ ไ ม่ ใ ช่ ส เตอรอยด์
(Nonsteroidal anti-inflammatory drugs; NSAIDs) ที่มคี ุณสมบัตยิ ับยัง้ เอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสซึ่งเป็นเอนไซม์ในการ
สร้างโพรสตาแกลนดิน จากกลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเคมีฟิ สิกส์ของยา NSAIDs ยังทาให้เกิดอาการ
ข้างเคียงต่อการทางานของไต ความดันโลหิต ความเป็นพิษต่อตับ และยับยั้งการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดเป็น
การเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออก แต่อย่างไรก็ตามอาการข้างเคียงที่ต้องคานึงถึงคือ อาการข้างเคียงต่อระบบ
ทางเดินอาหาร และระบบไหลเวียนเลือด เนื่องจากพบได้บ่อยและมีอาการรุนแรง ซึ่งผลข้างเคียงการะคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินอาหารมีความสัมพันธ์กับหมูค่ าร์บอกซิลกิ ในโครงสร้างเคมี จากเทคนิคการดัดแปลงโครงสร้างยาอย่าง
มีเหตุ ผล และไบโอไอโซสเตรีย จึงได้มีแ นวคิ ดในการเปลี่ย นหมู่ค าร์บอกซิ ลิกเป็ นหมู่เตตระโซล และเป็นที่ มาใน
การดั ดแปลงโครงสร้า งทางเคมีข องยากลุ่ม NSAIDs แบบดั้ ง เดิ ม คื อ นาโปรเซน และไอบู โ ปรเฟน เพื่อ ให้ ไ ด้
สารอนุพันธ์ เตตระโซลของนาโปรเซน และไอบูโปรเฟนที่คาดว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินอาหาร โดยได้ร้อยละผลผลิตผลึกสีขาวของอนุพันธ์เตตระโซลของนาโปรเซน คือ 5-(1-(6-เมทอก
ซิแนปทาลิน-2-อิล)เอทิล)-1ไฮโดรเจน-เตตระโซล และผลึกสีน้าตาลแดงของอนุพันธ์เตตระโซลของไอบูโปรเฟน คือ
5-(1-(4-ไอโซบิวทิลฟีนลิ )เอทิล)-1ไฮโดรเจน-เตตระโซล เท่ากับ 48 และ 98 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ การสังเคราะห์ อาการข้างเคียง ไบโอไอโซสเตรีย
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Abstract
Inflammation is protective response elicited by the injury of tissues which the prostaglandins are a role in
the generation of the inflammation. Therefore, the Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have been
used for inhibiting cyclooxygenase enzymes, the prostaglandins synthesizing enzymes. A mechanism of action
and physicochemical properties of NSAIDs additionally turn out the side effects on kidney function, blood
pressure, liver toxicity, and inhibition of platelet aggregation which increases the risk of bleeding. However,
adverse effects on the digestive tract and circulatory system should be considered due to more frequent and
severe symptoms. The gastrointestinal irritation side effects are associated with the carboxylic group in the
chemical structure. Thus, rational drug design strategy and bioisostere technique were conducted in this study.
That has the idea of converting carboxylic groups of traditional NSAIDs, naproxen and ibuprofen, into tetrazole
group. The existence of anti-inflammatory activity and the deterioration of gastrointestinal irritation for these
tetrazole derivatives of naproxen and ibuprofen are expected. A white solid tetrazole derivative of naproxen,
5-(1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethyl)-1H-tetrazole and a red-brown solid tetrazole derivative of ibuprofen,
5-(1-(4-isobutylphenyl)ethyl)-1H-tetrazole were obtained in a yield of 48% and 98%, respectively.
Keywords: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), Synthesis, Side effects, Bioisostere

Introduction
Inflammation is protective response elicited by tissue injury which has symptoms are red, hot, swollen and
painful. Various inflammatory mediators are released from the sites of inflammation. Roles of prostaglandins in
pain and inflammation following mechanical or chemical injury are well established. [1} Cyclooxygenase (COX) is
an enzyme that catalyzes the conversion of arachidonic acid to prostaglandins, An arachidonic acid, substrate of
COX, is a polyunsaturated fatty acid which has a carboxylic group in its structure. The carboxylate of arachidonic
acid ionic bond with arginine-120 and hydrogen bond with tyrosine-355 amino acids at COX binding site. COX
can be divided into 2 isozymes, cyclooxygenase-1 (COX-1) and cyclooxygenase-2 (COX-2). The constitutive
expression of COX-1 produces homeostatic prostaglandins whereas the inducible expression of COX-2 creates
pathological prostaglandins. Although both COX-1 and COX-2 convert arachidonic acid to prostaglandin and the
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have been used for the disruption this transforming process,
nevertheless, the consequent inhibition of COX-1 and COX-2 is different. Inhibition of COX-1 is considered
undesirable while inhibition of COX-2 is desirable. {2}
In the present, NSAIDs is classified into 2 groups by inhibition of selective COX-2: non-selective COX-2
inhibitors (so-called traditional NSAIDs) and selective COX-2 inhibitor. The Non-selective COX-2 inhibitors are
classified by their chemical structure such as salicylate, acetic acid derivatives, propionic acid derivatives,
fenamic acid, and oxicams. For selective COX-2 inhibitor are coxibs (Figure 1). The use of non-selective NSAIDs
or traditional NSAIDs, the adverse effects either systemic or local effects might be observed. The mechanism of
systemic side effect of the traditional NSAIDs due to their less selective on COX-2, the constitutive COX-1 was
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inhibited as well. Consequently, the disturbance in kidney function, cardiovascular system, liver function, platelet
aggregation and protective role in the gastrointestinal tract has been recognized. Most of the traditional NSAIDs
is also acidic owing to the carboxylic group in their chemical structures which in essence play a crucial role in
their anti-inflammatory effect. {3} A local side effect of NSAIDs is a gastrointestinal irritation. A mechanism due
to the free carboxylic group structure of NSAIDs which has irritation property and may cause additional damage
to the gastrointestinal tract. {4, 5}
Bioisostere techniques are substituents or groups with similar physical or chemical properties which produce
broadly similar biological properties in a chemical compound. Several publications review the crystallographic
data to compare the conformational preferences and intermolecular interactions of a carboxylic acid with those of
1H-tetrazoles. {6-10}
Therefore, rational drug design strategy and bioisostere technique were conducted in this study. That has the
idea of converting carboxylic groups of traditional NSAIDs; naproxen and ibuprofen, into tetrazole moiety.
The novel naproxen and ibuprofen derivatives containing tetrazole moiety were designed and synthesized.
Non-selective COX-2 inhibitors
Salicylates

Diflunisal

Acetic acid derivatives

Acetylsalicylic acid

Indomethacin

Diclofenac

Etodolac

Propionic acid derivatives

buprofen

Fenoprofen

Naproxen

Ketoprofen

Meclofenamic acid

Flufenamic acid

Tolfenamic acid

Fenamic acids

Mefenamic acid
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Oxicams

Meloxicam

Piroxicam

Doxicam

Ampiroxicam

Selective COX-2 inhibitors

Celecoxib
Valdecoxib
Etoricoxib
Figure 1 Classification of Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

Research methodology
To design the new NSAIDs for declining gastrointestinal irritation, the traditional NSAIDs, naproxen, and ibuprofen
were used as a prototype in this study (figure 2). General scheme to drug design approach was shown in figure 3

Naproxen

Tetrazole derivative

Ibuprofen
Tetrazole derivative
Figure 2 Drug design for the tetrazole derivatives of naproxen and ibuprofen

Traditional
NSAIDs
Carboxylic acid

Traditional
NSAIDs
Amide

Traditional
NSAIDs
Nitrile

Figure 3 General scheme to drug design approach
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Traditional
NSAIDs
Tetrazole

Chemistry
Compound 1-3 were synthesized according to scheme 1. The naproxen in dichloromethane reacted with
cyanuric chloride and ammonium hydroxide to give a 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propenamide (1). Second,
the amide derivative was treated with cyanuric chloride in dimethylformamide to give a 2-(6methoxynaphthalen-2-yl)propanenitrile (2). Finally, the nitrile derivative was reacted with sodium azide in Nmethyl-2- pyrrolidone (NMP) : glacial acetic acid : water (7:2:1, v/v/v) to give a 5-(1-(6-methoxynaphthalen2-yl)ethyl)-1H-tetrazole (3).
Scheme 1 Synthetic pathway for the tetrazole derivative of naproxen

Reagent and condition: (i) Dichloromethane, Triethylamine, Cyanuric chloride, 0oC , 1h; (ii) Ammonium
hydroxide, 0oC, 30min. (iii) Dimethylformamide, Cyanuric chloride, rt , 15min. (iv) NaN3, NMP:AcOH:H2O (7:2:1,
v/v/v), reflux , 2h.
Compound 4-6 were synthesized according to scheme 2. The Ibuprofen reacted with cyanuric chloride and
ammonium hydroxide to give 2-(4-isobutylphenyl)propanamide (4). Second, the amide derivative was treated
with cyanuric chloride in dimethyl formamide to give a 2-(4-isobutylphenyl)propanenitrile (5). Finally, the nitrile
derivative was reacted with sodium azide in N-methyl-2- pyrrolidone : glacial acetic acid : water (7:2:1, v/v/v)
to give a 5-(1-(4-isobutylphenyl)ethyl)-1H-tetrazole (6).
Scheme 2 Synthetic pathway for the tetrazole derivative of ibuprofen

Reagent and condition: (i) Dichloromethane, Triethylamine, Cyanuric chloride, 0oC, 1h; (ii) Ammonium
hydroxide, 0oC , 30min. (iii) Dimethylformamide, Cyanuric chloride, rt , 15min. (iv) NaN3, NMP:AcOH:H2O (7:2:1,
v/v/v), reflux , 2h.
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Experimental section
Materials
Reagents were obtained from commercial suppliers and used without further purification. Solvents were
used either commercial or AR grade. Thin-layer chromatography was carried out on silica gel plates (Merck
Kieselgel 60 F254 precoated). Column chromatography was performed using Biotage® Isolera OneTM flash column
chromatography with Biotage® silica gel SNAPTM cartridge (porosity 44 Å, particle size 30 – 90 µm, surface area
500 – 600 m2/g).1H Nuclear magnetic resonance spectroscopy spectra were recorded on Bruker/Advance at 400
MHz using the residual undeuterated solvent peak as a reference. High-resolution mass spectrometry was
performed on Agilent 6540 UHD Accurate-Mass Q-TOF LC/MS spectrometer using electrospray ionization (ESI).
Methods
2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propenamide (1). Naproxen (3.00 g, 1.30×10-2 mol) was dissolved in
dichloromethane (20 mL) on an ice bath under a stream of nitrogen gas. Triethylamine (2.72 mL, 1.95×10-2 mol)
was added in the solution and kept at 0 °C. This mixture was stirred for 5 min. Then, cyanuric chloride (2.40 g,
1.30×10-2 mol) was added and stirred at room temperature for 1 h to allow for the complete formation of the
acid chloride.
Further reaction, ammonium hydroxide solution (20 mL, excess) was added to the mixture in the ice bath
and stirred at room temperature for 30 min
The solvent was removed under reduced pressure. The solution was evaporated dichloromethane at 40 oC
by rotaevaporation under vacuum. Ethyl acetate 30 ml was added in mixture and washed with water (3x20
ml). The organic layer was collected and dried over anhydrous sodium sulfate and concentrated under reduced
pressure. The desired product was a white solid (yield 46%). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M + H]+ calcd for C14H15NO2,
230.1181; found, 230.1212.
2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanenitrile (2). 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propenamide
(1.00 g, 4.73×10-2 mol) in dimethylformamide (20 mL) was added to the reaction flask, the mixture was stirred
at room temperature. Cyanuric chloride (1.74 g, 9.46×102 mol) was added and stirred at room temperature for
15 min until complete (monitored by TLC).
The solvent was removed under reduced pressure. Diluted sodium carbonate solution (100 mL) was added
in the mixture then filtered and washed with water. A white solid was collected and dissolved in dichloromethane (100
mL) through filter paper. The organic layer was dried over anhydrous sodium sulfate and concentrated under reduced
pressure. The desired product was a yellow solid (yield 90%). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M + H]+ calcd for C14H13NO,
212.1075; found, 212.1103.
5-(1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethyl)-1H-tetrazole (3). 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl) propanenitrile
(0.25 g, 1.11×10-3 mol) was dissolved in NMP:AcOH:H2O (7:2:1, v/v/v) (20 mL) . Sodium azide (0.21 mL, 3.33×10-3 mol)
was added and stirred by heat under reflux 200oC for 2 h.
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The solvent was removed under reduced pressure. The reaction mixture was cooled to room temperature
and ethyl acetate (50ml) was then added. The organic layer was washed with 1 N hydrochloric acid (2x50ml),
and water (50ml). The organic layer was dried over anhydrous sodium sulfate and concentrated under reduced
pressure. The desired product was a white solid (yield 48%). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M + H]+ calcd for C14H14N4O,
255.1246; found, 255.1264. 1H NMR (400 MHz, DMSO) δ 7.79 (dd, J = 8.7, 3.2 Hz, 2H), 7.69 (s, 1H), 7.35
(dd, J = 8.5, 1.8 Hz, 1H), 7.29 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.16 (dd, J = 8.9, 2.5 Hz, 1H), 4.67 (q, J = 7.2 Hz, 1H), 3.85
(s, 3H), 1.74 (d, J = 7.2 Hz, 3H).
2-(4-isobutylphenyl)propenamide (4). Ibuprofen (3.00 g, 1.45×10-2 mol) was dissolved in dichloromethane
(20 mL) on an ice bath under a stream of nitrogen gas. Triethylamine (2.20 mL, 2.18×10-2 mol was added in the solution
and kept at 0 °C. This mixture was stirred for 5 min. Then, cyanuric chloride (2.68 g, 1.45×10-2 mol) was added and
stirred at room temperature for 1 h to allow for the complete formation of the acid chloride.
Further reaction, ammonium hydroxide solution (20 mL, excess) was added to the mixture in the ice bath and
stirred at room temperature for 30 min
The solvent was removed under reduced pressure. The solution was evaporated dichloromethane at 40 oC by
rotaevaporation under vacuum. Ethyl acetate 30 ml was added in the mixture and washed with water (3x20 ml). The
organic layer was dried over anhydrous Na2SO4 and concentrated under reduced pressure. The desired product was a
yellow solid (yield 94.8%). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M + H]+ calcd for C13H19NO, 206.1545; found, 206.1571.
2-(4-isobutylphenyl)propanenitrile (5). 2-(4-isobutylphenyl)propenamide (3.00 g, 1.46×10-2 mol) in
dimethylformamide (20 mL) was added to the reaction flask, the mixture was stirred at room temperature. Cyanuric
chloride (5.38 g, 2.92×10-2 mol) was added and stirred at room temperature for 15 min until complete (monitored by
TLC).
The solvent was removed under reduced pressure. Diluted sodium carbonate solution (100 mL) was added in
the mixture then filtered and washed with water. A white solid was collected and dissolved in dichloromethane (100 mL)
through filter paper. The organic layer was dried over anhydrous sodium sulfate and concentrated under reduced
pressure. The desired product was a yellow liquid (yield 46.3%). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M + H]+ calcd for C13H17N,
188.1439; found, 188.1444.
5-(1-(4-isobutylphenyl)ethyl)-1H-tetrazole (6). 2-(4-isobutylphenyl)propanenitrile (0.50 g, 2.67×10-3
mol) was dissolved in NMP:AcOH:H2O (7:2:1, v/v/v) (20 mL) . Sodium azide (0.52 mL, 8.01×10-3 mol) was added and
stirred by heat under reflux 200oC for 2 h.
The solvent was removed under reduced pressure. The reaction mixture was cooled to room temperature and ethyl
acetate (50ml) was then added. The organic layer was washed with 1 N hydrochloric acid (2x50ml), and water (50ml). The
organic layer was dried over anhydrous sodium sulfate and concentrated under reduced pressure. The desired product was
a red-brown solid (yield 98%). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M + H]+ calcd for C13H18N4, 231.1610; found, 231.1624. 1H NMR )400
MHz, DMSO (δ 7.79 )dd, J = 8.7, 3.2 Hz, 2H(, 7.69 )s, 1H(, 7.35 )dd, J = 8.5, 1.8 Hz, 1H(, 7.29 )d, J = 2.4 Hz, 1H(, 7.16
)dd, J = 8.9, 2.5 Hz, 1H(, 4.67 )q, J = 7.2 Hz, 1H(, 3.85 )s, 3H(, 1.74 )d, J = 7.2 Hz, 3H).
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Results and Discussion
The results showed that the tetrazole derivatives of naproxen and ibuprofen, 5-(1-(6-methoxy-naphthalen-2ylethyl-1H-tetrazole (3) and 5-(1-(4-isobutylphenyl)ethyl-1H-tetrazole (6), respectively, were obtained from 3 step
reactions. The first, substitution reaction, conversion of carboxylic group to amide group via acid chloride, gave an amide
derivative of ibuprofen (4) in a highly yield but for an amide derivative of naproxen (1) in a moderate yield (46.0% for
compound 1 and 94.8% for compound 4). The proposed mechanisms of amide synthesis in the presence of cyanuric
chloride and then, ammonium hydroxide was shown in Figure 4. The second step, the primary amides (1 and 4) were
undergone dehydration reaction by a treatment with cyanuric chloride in anhydrous dimethylformamide as dehydrating
agent to give a nitrile derivative of naproxen (2) in a highly yield but for a nitrile derivative of ibuprofen (5) in a moderate
yield (90%for compound 2 and 46.3 for compound 5).The proposed mechanisms of nitrile synthesis with dimethylformamide
and cyanuric chloride was shown in Figure 5. The final reaction was cyclization reaction, the nitriles (compound 2 and 5)
were subsequently treated with sodium azide in the mixture of N-methyl-2- pyrrolidone : glacial acetic acid : water
(7:2:1, v/v/v) to obtain a tetrazole derivatives (compound 3 and 6) in a moderate to high yield through cycloaddition
cyclization (48 for compound 3 and 98% for compound 6) The proposed mechanisms of tetrazole formation was shown
in Figure 6.

Figure 4 Proposed mechanism of amide synthesis in the presence of
cyanuric chloride and ammonium hydroxide
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Figure 5 Proposed mechanism of nitrile synthesis in the presence of cyanuric and dimethylformamide

Figure 6 Proposed mechanism of tetrazole synthesis.

Conclusions
In this study, the tetrazole derivatives of traditional NSAIDs, naproxen, and ibuprofen, were successfully
synthesized by converting the carboxylic group to tetrazole. The synthetic pathways were achieved within 3 reaction
steps. 1) Substitution reaction had undergone by the reaction between naproxen (or ibuprofen) and cyanuric chloride.
Then, ammonium hydroxide was subsequently added and the primary amides, methoxynaphthalen-2-yl)propenamide
(1) and 2-(4-isobutylphenyl)propenamide (4) were obtained. 2) Dehydration reaction of amides, the corresponding nitrile
derivatives, 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanedinitrile (2) and 2-(4-isobutylphenyl) propane nitrile (5) were
synthesized in the presence of cyanuric chloride/dimethylformamide. 3) Subsequently, the corresponding nitriles were
undergone cyclization reaction. The final tetrazole derivatives, 5-(1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethyl)-1H-tetrazole (3)
and 5-(1-(4-isobutylphenyl)ethyl)-1H-tetrazole (6) were obtained. The evaluation of anti-inflammatory activity and local
side effect irritation in the gastrointestinal tract of these novel tetrazole derivatives are needed for further study.
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ประสิทธิภาพของวิธีการทาความสะอาดที่แตกต่างกัน ในการกาจัดเชื้อแคนดิด า
อัลบิแคนส์ ออกจากฐานฟันเทียมชนิดอะคริลกิ
THE EFFICACY OF DIFFERENT CLEANING METHODS IN REMOVING CANDIDA
ALBICANS FROM ACRYLIC DENTURE BASE
ธนาภรณ์ ธนามี1* วิรทิ ธิ์พล ศรีมณีพงศ์2 และ อรนาฎ มาตังคสมบัติ3
Thanaporn Thanamee1*, Viritpon Srimaneepong2 and Oranart Matangkasombut3
บทคัดย่อ
สุขอนามัยของฟันเทียมมีส่วนสาคัญในการลดความเสี่ยงการเกิดปากอักเสบเหตุฟันเทียม วิธีการทาความ
สะอาดฟันเทียมมีหลายวิธี แต่ไม่มกี ารระบุแน่ชัดว่าวิธีใดเหมาะสมที่จะใช้เป็นข้อกาหนดการทาความสะอาดฟันเทียม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทาความสะอาดฟันเทียมด้วยสารเคมี โดยเฉพาะ
การกาจัดเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ ออกจากฐานฟันเทียมชนิดอะคริลกิ โดยเปรียบเทียบเซลล์มีชีวิตที่เหลืออยู่หลังการ
ทาความสะอาด วิธีทดสอบ เตรียมชิ้นงานอะคริลิกเรซิน 48 ชิ้น นาไปเพาะเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ ที่อยู่ในรูปของ
สารละลาย 1 มิลลิลิตร ในถาดหลุมเพาะเลีย้ ง 24 หลุม ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดไบโอฟิล์ม
จากนั้นนาชิน้ งานแช่ในกลุ่มการทดลองทั้งหมด 8 กลุ่ม ได้แก่ น้าเปล่า 1 และ 12 ชั่วโมง, โพลิเดนท์ 15 นาที, 1 และ 12
ชั่วโมง และ 0.2% คลอร์เฮ็กซิดีน 15 นาที, 1 และ 12 ชั่วโมง เชื้อมีชีวิตที่เหลืออยู่หลังการทาความสะอาดถูกวัดด้วย
ค่าความขุ่นและคานวณเป็นร้อยละเพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ผลการทดลองพบว่า 0.2% คลอร์เฮ็กซิดีน ที่แช่เป็นเวลา
12 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพดีที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับทุกกลุ่มการทดลอง ร้อยละของเซลล์ที่
เหลืออยู่หลังการทาความสะอาด คือ 13.103.15% (p < 0.05) จากผลการทดลองสรุปว่า 0.2% คลอร์เฮ็กซิดีน
สามารถใช้ทาความสะอาดฟันเทียมเพื่อลดจานวนเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ และยังมีผลรักษาและป้องกันการเกิดปาก
อักเสบเหตุฟันปลอมร่วมด้วย
คาสาคัญ: ฐานฟันเทียมชนิดอะคริลิก, แคนดิดา อัลบิแคนส์, ปากอักเสบเหตุฟันปลอม, วิธีการทาความสะอาดฟัน
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Abstract
The proper denture hygiene is important to reduce the risk of denture stomatitis. There are several denture
cleaning methods recommended to patients, however it is unclear which is the appropriate denture-cleaning regimen.
The purpose of this study was to compare the efficacy of cleaning methods in removing Candida albicans from acrylic
denture base by compared the remaining viable cells after cleaning. The total of 48 acrylic resin specimens were
prepared. Candida albicans was incubated and cultured as fungal solutions. All specimens were randomly placed in 24well tissue culture plate with 1 milliliter of fungal solutions for biofilm formation at 37 degree Celsius for 24 hours. After
biofilm formations, all specimens were randomly immersed in eight experimental groups of cleaning methods (distilled
water as the negative controls 1 hour and 12 hour, Polident® 5 minutes, 1 hour and 12 hours and 0.2% chlorhexidine 15
minutes, 1 hour and 12 hours). The viable cells of Candida albicans after cleaning were determined as optical density and
the calculated into the percentage for statistically analysis. The results showed that the cleaning method which had the
highest efficacy to remove Candida albicans from acrylic denture base was using 0.2% chlorhexidine with 12-hours
immersion time compared with other experimental groups, the percentage of viable cells after this cleaning method was
13.103.15% (p < 0.05). The results of this study can be concluded that 0.2% chlorhexidine can used as a routine
denture cleanser to reduce C. albicans and it also had the therapeutic effect for treated and prevented denture stomatitis.
Keywords: acrylic denture base, Candida albicans, denture stomatitis, denture cleaning methods

Introduction
One of the most common dental problems that is usually found in geriatric patients is tooth loss form many
etiologies such as poor oral hygiene, improper dental functions and become partially or completely edentulous. Treatment
options for replacing the extracted teeth are either removable or fixed prosthesis including dental implant. Removable
prosthesis is one of dental treatments for edentulous patients to replace the missing teeth and improve their chewing,
phonetics, esthetics and facial appearance. Under the Thai dental health insurance system, acrylic resin-based denture is
commonly selected more than metal-based denture with the reason of lower service charge, acceptable function and
appearance by patients.
However, acrylic resin cannot be an ideal material for denture base because of its disadvantages, especially the
biological effects. The porosities and surface roughness are the disadvantages of acrylic resins that allow microbial
accumulation, especially on tissue surface of denture base. The accumulation and colonization of microorganisms with the
involvement of Candida albicans is the cause of “denture stomatitis”. [1, 2]
The etiology of denture stomatitis is multifactorial. Those have been reported include ill-fitting denture causing
mucosal trauma, increasing age of dentures and denture wearers, infection from bacteria and fungi, and poor oral
hygiene [3]. There are several denture cleaning methods recommended to patients, however it is unclear which is the
appropriate denture-cleaning regimen.
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Mechanical and chemical cleaning methods are usually advised to patients to clean plaque and debris from the
dentures. Several studies suggested denture cleaning methods to remove Candida albicans from acrylic resin denture
base, such as cleaning with running water and brush daily, soaking in a denture cleaning solution such as Polident® or
soaking in chlorhexidine solution. There are evidences showing that only mechanical cleaning is insufficient to remove
denture plaque, so chemical cleaning is needed. [4] However, it cannot be summarized which one is the best cleaning
method and there is a lack of evidence about comparative effectiveness of cleaning in acrylic denture base. Accordingly,
the aim of this study is to compare the efficacy of denture cleaning methods in removing Candida albicans from acrylic
resin denture base.

Materials and Methods
Specimen preparation
Cylindrical clear acrylic resin (Rodex, SPD, Italy) with diameter 15 mm and 20 mm in length were fabricated
by the loss-wax technique with the cylindrical silicone in the plaster stone mold and metal flask. Heat-activated acrylic
resin was mixed according to manufacturing’s recommendation and pack into a flask with 1200 Psi of hydraulic press.
Acrylic resins were polymerized with conventional heat method. Specimens were deflasked after cooled overnight at
room temperature, then finishing and polishing the specimens with standard procedures. Cylindrical acrylic resins were
cut into 2 mm of thickness by low speed cutting machine (IsoMet™ Low Speed, Beuhler,USA) using 200 rpm of
speed and 50 g load then polished with sand paper number 500, 800 and 1000, respectively. Before culturing with
C. albicans, all specimens were disinfected in 70% alcohol for 10 minutes, washing with distilled water and then
sterilized with ethylene gas.
Candida albicans cultured and biofilm formation on specimen
C. albicans (SC5314) from the frozen stock was cultured on yeast peptone dextrose (YPD) agar and incubated at
30°c for 48 hours in the incubator (MyTemp™, Benckmark Scientific, USA). A single colony of this culture was inoculated
into 10 ml of liquid YPD and incubated at 30°c overnight in the orbital shaker (WiseCube®, CS witeg, Germany). After
that, the cultures were adjusted to optical density (OD) 0.1. The cultures were incubated for 4-6 hours until log phase at
OD 0.4-0.6 at 600 nm as measured by spectrophotometer (GENESYS™ 20, Thermo Fisher Scientific, USA). The cell
suspension was adjusted for the following experiments.
Each acrylic resin specimen was placed in 24-well tissue culture plates with 1 ml of C. albicans suspension and
incubated at 37°c for 24 hours. All procedures were carried out in a biological safety cabinet.
Each contaminated specimen (n=48) will be randomly place in a new 24-well tissue culture plate and randomly
assign to one of the following cleaning methods (n=6 per group) by immersing the specimen in denture cleaning solutions
as listed. There are total 8 experimental groups including negative control as the following and summarized in the Table 1.
Group I: distilled water for 1 hour (negative control for 1 hour, 5 minutes and 15 minutes experimental groups)
Group II: distilled water for 12 hours (negative control for 12 hours experimental groups)
Group III: distilled water with denture cleansing tablet (Polident®, GlaxoSmithKline, Thailand) for 5
minutes, following the manufacturing’s instructions
Group IV: distilled water with denture cleansing tablet (Polident®, GlaxoSmithKline, Thailand) for 1 hour
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Group V: distilled water with denture cleansing tablet (Polident®, GlaxoSmithKline, Thailand) for 12 hours
Group VI: 0.2% chlorhexidine (Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand) for 15 minutes
Group VII: 0.2% chlorhexidine (Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand) for 1 hour
Group VIII: 0.2% chlorhexidine (Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand) for 12 hours
Table 1 Experimental groups
Group
Cleaning Methods
I
distilled water (negative control)
II
distilled water (negative control)
III
distilled water with denture cleansing tablet (Polident®)
IV
distilled water with denture cleansing tablet (Polident®)
V
distilled water with denture cleansing tablet (Polident®)
VI
0.2% chlorhexidine
VII
0.2% chlorhexidine
VIII
0.2% chlorhexidine

Durations
1 hour
12 hours
5 minutes
1 hour
12 hours
15 minutes
1 hour
12 hours

MTT colorimetric assay
MTT colorimetric assay is the cleavage of MTT (3-(4, 5-dimthylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium
bromide) into the formazan crystals which has a purple color by mitochondrial activity of living cells enzyme. The
amount of formazan is corresponded with the number of viable cells.
To examine the viable cells of C. albicans in acrylic resin after cleaning, MTT solutions were prepared
and warmed at 37°c before use. Each specimen was incubated with MTT at 37°c for 3 hours. The formazan
crystals were formed in the viable cells and were dissolved by submerged in dimethyl sulfoxides (DMSO). The
optical density (OD) of the solutions were determined at 540 nm using microplate spectrophotometer (Epoch 2,
BioTek®, USA). Dimethyl sulfoxides without specimen was used for the blank control. The OD of viable cells after
cleaning were calculated into the percentage as equation:
% of viable cells = (OD of each specimen/ mean of control group) x 100
Statistical analysis
All statistical computations were performed by SPSS software (IBM SPSS statistics for windows, version
22.0). The percentage of viable cells after cleaning compared with the negative control groups were presented
as means and standard deviations. Normality of the data will be determined by Shapiro-Wilk then the data was
determined by one-way of ANOVA followed by Tukey post-hoc test. A p-value < 0.05 was considered
statistically significant.
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Results
The means and standard deviations of the percentage of viable cells after cleaning were presented in
Table 2. The results of Group IV and V (Polident® 1 hour and 12 hours, respectively) had significantly different
compared with both 1-hour and 12-hours negative controls (p < 0.05), however Group III (Polident® 5 minutes)
had no significantly different compared with all negative controls (p > 0.05). There were no significant difference
between all of Polident® experimental groups (p > 0.05). When compared Polident® and 0.2% chlorhexidine
experimental groups, the results showed that Group III (Polident® 5 minutes) had significantly different when
compared with all Group of 0.2% chlorhexidine (p < 0.05), Group IV (Polident® 1 hour) had no significantly
different with Group VI (0.2% chlorhexidine 15 minutes) and VII (0.2% chlorhexidine 1 hour) (p > 0.05) ,but it
had significantly different with Group VIII (0.2% chlorhexidine 12 hours) (p < 0.05) and the results of Group V
(Polident® 12 hours) had significantly different with Group VI (0.2% chlorhexidine 15 minutes) (p > 0.05), but it
had significantly different with Group VII (0.2% chlorhexidine 1 hour) and VIII (0.2% chlorhexidine 12 hours) (p <
0.05). For all of 0.2% chlorhexidine experimental groups their results had significantly different when compared
with all negative controls (p < 0.05). The results between Group VI (0.2% chlorhexidine 15 minutes) and VII
(0.2% chlorhexidine 1 hour had no significantly different (p > 0.05). For Group VII (0.2% chlorhexidine 12 hours),
it had significantly different when compared with negative controls and all others experimental groups, the
results showed that it had the lowest percentage of viable cells after cleaning, therefore it had the highest
efficacy to removed C. albicans from acrylic denture base.
Table 2 The percentage of viable cells after cleaning
Group
Cleaning Methods
I
distilled water 1 hour (negative control)
II
distilled water 12 hours (negative control)
III
distilled water with denture cleansing tablet (Polident®) 5 minutes
IV
distilled water with denture cleansing tablet (Polident®) 1 hour
V
distilled water with denture cleansing tablet (Polident®) 12 hours
VI
0.2% chlorhexidine 15 mins
VII
0.2% chlorhexidine 1 hours
VIII
0.2% chlorhexidine 12 hours
*

No significant difference (p > 0.05) between groups which noted by the same superscript
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MeanSD* (%)
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Figure 1 showed the percentage of viable cells after cleaning

Discussion and Conclusion
Denture stomatitis is one of the three most common denture-related problems of Thai geriatric patients. [5] Poor
denture care and hygiene is one of multifactorial etiologies of denture stomatitis and it also the critical risk due to the
promoting of anaerobic and low pH condition that lead to opportunistic growth of pathogens such as C. albicans. [3] As
mentioned above, the proper maintenance of denture hygiene is significant for reducing the risk of microbial infection in
denture wearers.
This study used denture cleansing tablet (Polident®) which is commonly available in market and 0.2% chlorhexidine
as the denture cleanser. Polident® was classed in alkaline peroxides denture cleanser, the oxygen-liberating mechanism
of alkaline peroxides was loosened the debris and biofilm and it also removed the light stain. The effervescent effect of
alkaline peroxides produced hydrogen peroxides which contained of active oxygen when contacted with water, this effect
had important role to removing debris and antimicrobial from oxygen. [6,7,8] The effect of hydrogen peroxides to C.
albicans is to induce the hyphal differentiation and the increased amount of hydrogen peroxides is the contrast of the
biofilm growth situations which occurred in anaerobic conditions. [7,9] This study supported the several previous studies
that Polident® can reduced C. albicans compared with distilled water, the distilled water referred as patients had no any
cleaning their dentures and it would lead to the poor denture hygiene. [7,10] The manufacturer’s instructions of Polident®
used in this study was 15 minutes. There have been several reports about the immersion time of alkaline peroxides
denture cleansers. The study of Shay [11] showed that 15, 30 and 60 minutes of alkaline peroxides immersion time were
insufficient, and the study stated that the overnight used of denture cleansers would had more effective. The used of
alkaline peroxides denture cleanser did not alter the properties of acrylic resins. [12] There was the report supported
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Shay’s study, it found that the used of alkaline peroxides denture cleanser for 60 minutes immersion time can be
reduced the amount C. albicans, but it was not completely removed. [13] On the other hand, the results of overnight used
of alkaline peroxides denture cleanser (Polident®) from the present study did not supported the previous studies, there
had no different efficacy between 60-minutes and overnight immersion time due to the limited time of effervescent
effect.
Another denture cleanser used in this study is 0.2% chlorhexidine which classed in disinfectant cleansers.
Disinfectants used for treatment and prevent fungal infection beneath the removeable prosthesis, it not commercially
found as alkaline peroxides denture cleanser. [7] Chlorhexidine is widely used for against the wide range of organisms
included C. albicans. The antimicrobial effect of chlorhexidine is from its positive charged bind to the negative charged of
cell wall, then the leakage of cell substances was initiated. [14,15,16,17] When chlorhexidine was exposed to C. albicans,
the loosened fragment of the cell wall would occur. [15] There were the reported mentioned that chlorhexidine can be
used as immersion solution to reduced microbial growth on dental prosthesis and it is also used as a denture cleansing to
reduced biofilm. [14, 18] McCourtie, et al [15] demonstrated that the pretreatment of chlorhexidine to acrylic was reduced
the adherence of C. albicans. The study of Pusateri, et al [17] showed that the biofilm of C. albicans on acrylic denture
was sensitive to be killed and inhibited growth by chlorhexidine, the study stated that chlorhexidine was the therapeutic
application.
The results of this study showed that 0.2% chlorhexidine had more efficacy than Polident® to removed C. albicans
from acrylic denture base. Therefore, it described that the antimicrobial effect of chlorhexidine was play the important role to
reduce the viability of C. albicans, whereas Polident® not had this property. In addition, 0.2% chlorhexidine with 12-hours
immersion time had the highest efficacy to remove C. albicans in this study, it summarized that the long immersion had
more antimicrobial effect.
From the results of this study, 0.2% chlorhexidine can used as a routine denture cleanser to reduce C. albicans
and it also had the therapeutic effect for treated and prevented denture stomatitis.
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การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลสาหรับแผ่นมาสก์หน้า
Production and Characterization of Biocellulose Hydrogel for Facial Mask
นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ1, สรวุฒิ รุจวิ ิพัฒน์, ชุติกาญจน์ รุ่งศิลป์, พิชญานิน เรืองพรศักดิ์
Nutsawadee Apichatwatana1, Soravoot Rujivipat, Chutikan Rungsin, Pichayanin Ruengpornsak
บทคัดย่อ
ไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของไบโอเซลลูโลสโดยใช้สารก่อเจลต่างๆ ได้แก่ โพลีไวนิล
แอลกอฮอล์ โพลีไวนิลไพโรลิโดน และเจลาติน เป็นองค์ประกอบร่วมในโครงสร้างของไบโอเซลลูโลส ในการศึกษานีไ้ บ
โอเซลลูโลสไฮโดรเจลถูกผลิตด้วยสองวิธีคอื in situ และ impregnation พบว่าไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลจากทัง้ สองวิธีมี
ความใส ปริมาณน้าสะสม แตกต่างจากไบโอเซลลูโลสเล็กน้อย แต่ impregnation ไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลมี
ความสามารถในการดูดน้ากลับได้ดีกว่าแบบ in situ และไบโอเซลลูโลส แต่ in situ ไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลมีความ
ยืดหยุ่นในสภาวะเปียกดีกว่า impregnation และไบโอเซลลูโลส เมื่อนาแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลจากทั้งสองวิธีไป
อบแห้งพบว่าแตกหักได้ง่ายเนื่องจากมีลักษณะแข็งและเปราะ จึงมีการปรับปรุงโดยใช้กลีเซอรินเป็นองค์ประกอบใน
แผ่นไบโอเซลลูโลสแทนสารก่อเจลด้วยวิธี impregnation พบว่าแผ่นไบโอเซลลูโลสกลีเซอรินมีความยืดหยุ่นที่ดีทั้งใน
สภาวะเปียกและแห้ง สามารถพับทบได้และสามารถดูดน้ากลับได้ดี ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นแผ่นมาสก์หน้า
สาหรับให้ความชุ่มชื้นได้ดี
คาสาคัญ: ไบโอเซลลูโลส, ไฮโดรเจล, การดูดน้ากลับ, แผ่นมาสก์หน้า

Abstract
Biocellulose hydrogel was the modification of biocellulose structure by compositing with some gelling
agents e.g. Polyvinyl alcohol, Polyvinyl pyrolidone, and Gelatin. The biocellulose hydrogel was produced by two
methods that was in situ and Impregnation method. The transparency and water content of biocellulose hydrogel
from both methods were just slightly different from the biocellulose. The impregnated biocellulose hydrogel
showed better rehydration than the In situ one and the biocellulose. Whereas, the in situ biocellulose hydrogel
(in the wet state) was flexible than the Impregnated and the biocellulose. Since the dry biocellulose hydrogel
from both in situ and Impregnation method were hard and brittle. Thus the biocellulose was impregnated with
glycerin. The result showed that the biocellulose-glycerin was flexible both in wet and dry state, foldable and
well rehydrated. Therefore, the biocellulose-glycerin had a potential to be developed as moisturizing facial mask.
Keywords: Biocellulose, Hydrogel, Rehydration, Facial mask
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บทนา
ไบโอเซลลูโลสหรือเซลลูโลสจากแบคทีเรีย เป็นเซลลูโลสที่ได้จากการย่อยอาหารของแบคทีเรีย ไบโอเซลลูโลส
จะแตกต่างจากเซลลูโลสจากพืชคือ ไบโอเซลลูโลสมีความบริสุทธิ์สูงไม่มีส่วนประกอบของ ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส ส่งผล
ให้ไบโอเซลลูโลสมีความอ่อนนุม่ ยืดหยุน่ มากกว่าเซลลูโลสจากพืชและอุม้ น้าได้ดี แบคทีเรียที่นิยมนามาใช้ในการผลิตไบโอ
เซลลูโลสนั้น คือ Acetobacter xylinum ซึ่งเป็นแบคทีเรียแอโรบิกแกรมลบชนิดที่ไม่ก่อโรค [1, 2] อาหารเลี้ยงเชื้อที่นิยม
นามาใช้เลี้ยง A.xylinum นั้นมักจะเป็นผลผลิตจากภาคการเกษตร เช่น น้ามะพร้าว, กากน้าตาล, ราข้าว โดยวัตถุดิบ
เหล่านี้มักเป็นสิ่งเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีราคาถูก [3,4] การนามาใช้ผลิตไบโอเซลลูโลสจึงเป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบเหล่านี้ เส้นใยเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรียจะมีขนาดเล็กสานกันแน่นจนเป็นแผ่นวุ้นสีขาวขุ่น
เหนียว ทนต่อแรงดึงได้ดี มีความยืดหยุ่นและอุ้มน้าได้ถึง 60 เท่าของน้าหนักแห้งมีความคงทนต่อ กรด ด่าง ความร้อน
[1,2] ไบโอเซลลูโลสจึงถูกนามาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เช่น อาหารเส้นใยในอุตสาหกรรมอาหารเช่น วุ้นมะพร้าว
วัสดุทางการแพทย์เช่น วัสดุปิดแผล เลนส์ตา เนื้อเยื่อชีววิศวกรรม วัสดุชีวภาพที่ย่อยสลายได้ในทางวัสดุศาสตร์ วัสดุ
ทางอิเล็กโทรนิคส์ เป็นต้น [5] จากคุณสมบัติของไบโอเซลลูโลสที่มีความหยืดหยุ่นสูง แข็ งแรง และอุ้มน้าได้ดี จึงเป็นที่
น่าสนใจในการนาไบโอเซลลูโลสมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นมาสก์หน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น แต่อย่างไรก็ตามหากจะนาไบโอ
เซลลูโลสมาใช้สาหรับมาสก์หน้า ผลิตภัณฑ์จะต้องเก็บอยู่ในสภาพเปียก ซึ่งอาจเป็นปัญหาในเรื่องของการเจริญเติบโต
ของเชื้อจุลชีพ หรือเป็นปัญหาในการบรรจุ ขนส่ง งานวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นมาสก์
หน้าไบโอเซลลูโลสที่เป็นแผ่นแห้งและสามารถดูดน้าและพองตัวกลับไปเป็นแผ่นมาสก์ไบโอเซลลูโลสที่มีความเหมาะสม
ต่อการมาสก์หน้าได้เมื่อต้องการใช้งาน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัย
นเรศวร เลขสาคัญโครงการ NUIBC MI 60-07-20 โดยเชื้อแบคทีเรียไม่ก่อโรคที่ใช้คือ Acetobacter xylinum จัดซื้อ
จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาหารเลี้ยงเชื้อ ประกอบด้วยน้ามะพร้าวที่ได้จากร้านขายกะทิในตลาดบ้านคลองเทศบาล 5 พิษณุโลก อ.
เมือง จ.พิษณุโลก น้าตาลทราย 5% และแอมโมเนียมซัลเฟต 0.5% ปรับ pH ให้อยู่ในช่วง 4-6 ด้วยกรดอะซิติก
จากนั้นทาให้ปราศจากเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันไอน้า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เป็นเวลา 15 นาที ทิง้ ไว้ให้เย็นก่อนนามาแบ่งบรรจุลงในกล่องเลีย้ งเชื้อ
การผลิตไบโอเซลลูโลส ทาการเติม A.xylinum ปริมาณ 10% ของอาหารเลี้ยงเชื้อลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ วาง
ไว้ในสภาพนิ่งที่อุณหภูมิหอ้ งจนได้แผ่นไบโอเซลลูโลสหนา 5 มิลลิเมตร แผ่นไบโอเซลลูโลสที่ได้จะถูกนาไปล้างโดยการ
แช่น้านาน 48 ชั่วโมง ทาการเปลี่ยนน้าทุก 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงนาไปแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5 N นาน
24 ชั่วโมง และนาไปล้างด้วยการแช่น้าจน pH ของน้าที่แช่ไบโอเซลลูโลสเท่ากับ pH ของน้าเริ่มต้น
การผลิตไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจล การผลิตไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลทาโดยสองวิธีการคือ in situ และ
impregnation
In situ ทาโดยเติมสารก่อเจลได้แก่ gelatin, polyvinyl alcohol (PVA) และ polyvinylpyrolidon (PVP) ในความ
เข้มข้น 5% ลงในอาหารเลีย้ งเชื้อแล้วทาการเลีย้ งเชื้อจนได้แผ่นไบโอเซลลูโลสที่มีความหนา 5 มิลลิเมตร
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Impregnation ทาโดยการผลิตไบโอเซลลูโลสด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น หลังจากทาการล้างแผ่นไบโอเซลลูโลส
แล้วนามาแช่ในสารละลายสารก่อเจล gelatin, PVA, PVP ความเข้มข้น 5% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นล้างแผ่นไบโอ
เซลลูโลสด้วยน้าก่อนนาไปประเมินคุณสมบัตติ อ่ ไป
การประเมินคุณสมบัติของไบโอเซลลูโลส
ความใสของแผ่นไบโอเซลลูโลส ประเมินด้วย optical photograph โดยวางแผ่น bacterial cellulose หรือ
bacterial cellulose composite ทาบบนกระดาษเคลือบที่พิมพ์ตัวอักษรไว้ สังเกตความชัดเจนของตัวอักษร
ปริมาณน้าสะสมในแผ่นไบโอเซลลูโลส (water content) จะประเมินจากผลต่างของน้าหนักเปียกและ
น้าหนักแห้ง แผ่นเซลลูโลสที่เก็บได้จะถูกซับน้าบริเวณผิวออกด้วยกระดาษกรองก่อนทาการชั่งคิดเป็นน้าหนักเปียก
จากนั้นนาแผ่นเซลลูโลสไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนได้น้าหนักคงที่คิดเป็นน้าหนักแห้ง ปริมาณน้าที่สะสม
อยู่จะคานวณได้จาก
Water content,% =((wet weight−dry weight)/dry weight) × 100
ความสามารถในการดูดน้ากลับของแผ่นไบโอเซลลูโลส (Rehydration) จะประเมินโดยนาแผ่นไบโอ
เซลลูโลสที่อบจนแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสมาแช่ในน้าเป็นเวลา 20 นาที ทาการคานวณค่าความสามารถใน
การดูดน้ากลับของแผ่นไบโอเซลลูโลสจาก
Rehydration, % = (wet weight after rehydration/dry weight) x 100
คุณสมบัติเชิงกลของแผ่นไบโอเซลลูโลส (Mechanical Properties) ในสภาวะเปียกคุณสมบัติเชิงกลจะ
ประเมินด้วยเครื่อง texture analyzer (TA.XT plusC Texture Analyser, Stable Micro Systems, United Kingdom) โดยใช้
Mini tensile Grips: A/MTG ในการยึดแผ่นไบโอเซลลูโลส น้าหนัก loading cell 50 กิโลกรัม ตั้งค่า stain เป็น 30% และ test
speed เป็น 5 มิลลิเมตรต่อนาที ส่วนแผ่นไบโอเซลลูโลสในสภาวะแห้งนั้นไม่สามารถยึดติดกับอุปกรณ์ได้จึงทาการ
ประเมินด้วยการพับทบแผ่นไบโอเซลลูโลสจนเกิดการฉีกขาดและแสดงผลเป็นจานวนครั้งที่พับจนเกิดการฉีกขาด

ผลการศึกษา
แผ่นไบโอเซลลูโลสและไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลที่ผลิตได้นั้นมีลักษณะเป็นแผ่นสีขาวขุ่นมีความนุ่มแต่เหนียว
ในส่วนการผลิตนั้นพบว่าการเตรียมเป็นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลด้วยวิธี in situ นั้นทาให้การผลิตช้ากว่าโดยใช้เวลา
10-14 วัน ในขณะที่การผลิตไบโอเซลลูโลสปกติใช้เวลาเพี ยง 3-5 วัน เมื่อทาการเปรียบเทียบความใสทั้งในสภาวะ
เปียกและแห้งพบว่า แผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลที่มี gelatin, PVA และ PVP ทั้งแบบ in situ และแบบ impregnation
มีความใสไม่แตกต่างจากแผ่นไบโอเซลลูโลส (ภาพที่ 1)
ทางด้านคุณสมบัตใิ นการอุ้มน้าพบว่าแผ่นไบโอเซลลูโลสและแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลสามารถสะสมน้าไว้
ได้มากถึง 96-99% แต่เมื่อนาแผ่นไบโอเซลลูโลสแห้งกลับมาแช่น้าพบว่าสามารถดูดน้ากลับคืนได้น้อยกว่าปริมาณ
น้าสะสมในสภาวะเปียก (ตารางที่ 1) ผลในลักษณะนี้ยังพบในแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลที่เตรียมขึ้นด้วยวิธี in situ
ในขณะที่แผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลที่เตรียมด้วยวิธี impregnation ในสารละลายสารก่อเจลและกลีเซอรินนั้น
สามารถดูดน้ากลับได้เกือบเท่าปริมาณน้าสะสมในสภาวะเปียก (ตารางที่ 1)
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ภาพที่ 1 Optical photographs เปรียบเทียบความใสของแผ่นไบโอเซลลูโลสและแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลที่มีสารก่อเจล
ต่างๆ ที่เตรียมด้วยวิธี in situ (a) และ impregnation (b) และ แผ่นไบโอเซลลูโลสและแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจล แบบแห้งที่
มีสารก่อเจลต่างๆและเตรียมด้วยวิธี in situ และ impregnation (impreg) (c); Biocellulose (BC), Polyvinyl alcohol
(PVA), polyvinylpyrrolidone (PVP)
ตารางที่ 1 ปริมาณน้าสะสมและความสามารถในการดูดน้ากลับของแผ่นไบโอเซลลูโลสและแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดร
เจลที่มสี ารก่อเจลต่างๆ เตรียมด้วยวิธี in situ และ impregnation
In situ
Impregnation
Type of biocellulose
Water conent, % Rehydration, % Water conent, % Rehydration, %
Biocellulose
99.17 ± 0.05
54.33 ± 0.08
Gelatin
98.66 ± 0.09
58.23 ± 0.09
97.72 ± 0.08
78.82 ± 0.09
PVA
99.00 ± 0.30
52.02 ± 0.30
97.15 ± 0.09
80.72 ± 0.08
PVP
99.00 ± 0.07
49.05 ± 0.07
96.31 ± 0.16
82.91 ± 0.16
Glycerin
94.37 ±0.09
81.38 ± 1.90
จากผลการศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลที่มีสารก่อเจลและกลีเซ
อริน พบว่าแผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลที่ได้จากการเตรียมโดยวิธี in situ และวิธี impregnation ให้
ลักษณะของแผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลที่ยดื หยุ่นกว่า (ภาพที่ 2 a และ b) โดยแผ่นไบโอเซลลูโลสและ
เซลลูโลสไฮโดรเจลที่เตรียมโดยวิธี in situ จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่าแผ่นที่ได้จาก
การเตรียมโดยวิธี impregnation และคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นที่เตรียมโดยวิธี impregnation จะมีลักษณะที่สม่าเสมอ
กว่าแผ่นที่เตรียมโดยวิธี in situ ดังนั้นแผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลที่เตรียมโดยวิธี impregnation จะใช้
ในการศึกษาคุณสมบัตกิ าร rehydration ต่อไป
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เมื่อนาแผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลที่เตรียมโดยวิธี impregnation มาทาให้แห้งและนากลับมา
rehydration ใหม่พบว่าแผ่นที่ได้จากการ rehydration มีคุณสมบัตคิ วามยืดหยุ่นใกล้เคียงกันในแผ่นไบโอเซลลูโลสและ
เซลลูโลสไฮโดรเจลที่มีสารก่อเจลเป็นส่ วนประกอบ ยกเว้นเซลลูโลสไฮโดรเจลที่มีเจลาตินเป็ นส่วนประกอบที่ มี
ลักษณะความยืดหยุ่นลดลง สาหรับแผ่นไบโอเซลลูโลสกลีเซอรินพบว่ามีลั กษณะยืดหยุ่นสูงกว่าแผ่นที่มีสารก่อเจล
เป็นส่วนประกอบ (ภาพที่ 2 a, b และ c)
ในสภาวะแห้งพบว่าแผ่นไบโอเซลลูโลสมีความทนทานต่อการแตกหักโดยสามารถทาการพับทบได้มากกว่า
20 ครั้ง แต่แผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลนั้นมีลักษณะที่เปราะกว่าแผ่นไบโอเซลลูโลส โดยแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดร
เจลที่เตรียมโดยวิธี in situ มีความทนทานต่อการพับทบจนเกิดการฉีกขาดมากกว่าแบบที่เตรียมโดยวิธี impregnation
โดยแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลที่เตรียมโดยวิธี in situ พบว่าแผ่นที่มี PVP มีความทนทานมากกว่าแผ่นไบโอ
เซลลูโลสไฮโดรเจลที่มี PVA และ gelatin อย่างไรก็ตามพบว่าแผ่นไบโอเซลลูโลสกลีเซอรินมีความทนทานต่อการ
แตกหักใกล้เคียงกับแผ่นไบโอเซลลูโลส (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คุณสมบัตเิ ชิงกลของแผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลแห้ง แสดงผลเป็นจานวนครั้งในการพับทบ
จนเกิดการฉีกขาด
จานวนครัง้ ในการพับทบจนเกิดการฉีกขาด
Type of biocellulose
In situ
Impregnation
Biocellulose
>20
Gelatin
1-3
1
PVA
1-3
1
PVP
4-10
1
Glycerin
>20
(b)
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(a)
a

(c)

ภาพที่ 2 คุณสมบัตเิ ชิงกลของแผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลที่มีสารก่อเจลต่างๆ ที่เตรียมด้วยวิธี in situ
(a) impregnation (b) และ แผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลที่เตรียมด้วยวิธี impregnation ที่ทาการ rehydration (c)

วิจารณ์และสรุปผล
การผลิตไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลด้วยวิธี in situ และ impregnation นั้นพบว่าให้แผ่นไบโอเซลลูโลสที่มีความ
ใสไม่แตกต่างกันและไม่แตกต่างจากแผ่นไบโอเซลลูโลส มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของปริมาณน้าสะสม มี
คุณสมบัตเิ ชิงกลและความสามารถในการดูดน้ากลับของแผ่นแห้งที่แตกต่างกัน ในการผลิตไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจล
โดยวิธี in situ นั้นใช้เวลาในการผลิตนานกว่าการผลิตไบโอเซลลูโลส ซึ่งการเติมสารก่อเจลทาให้อาหารเลี้ยงเชื้อมี
ความหนืดมากขึ้นการย่อยสลายกลูโคสของ A.xylinum เป็นไปได้ช้าและส่งผลให้ความเป็นกรดด่างของอาหารเลีย้ งเชื้อ
มากขึ้นไม่เหมาะสมต่อการผลิตจึงผลิตเซลลูโลสได้ช้ากว่าไบโอเซลลูโลส [6] ด้วยวิธี in situ นั้นสารก่อเจลจะถูกเติม
เข้าไปในโครงสร้างไบโอเซลลูโลสขณะมีการสร้างเส้นใยเซลลูโลสทาให้การกระจายของสารก่อเจลระหว่างเส้นใยเกิด
ได้ทั่วถึงตลอดแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลและสารก่อเจลที่แทรกอยู่ระหว่างเส้นใยยังเป็นเสมือนพลาสติไซเซอร์
ให้กับแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจล แต่สาหรับวิธี impregnation นั้นสารละลายสารก่อเจลจะแทรกซึมเข้าไปอยู่ใน
ช่องว่างระหว่างเส้นใยในโครงสร้างทาให้การกระจายเกิดไม่ทั่วถึงและเกิดการเกาะกลุ่มกันของสารก่อเจลและเส้นใย
เซลลูโลสได้ [7]
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จากความแตกต่างในการกระจายของสารก่อเจลในโครงสร้างนี่เองส่งผลต่อคุณสมบั ติเชิงกล โดยแผ่น
ไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลที่เตรียมด้วยวิธี in situ จะมีคุณสมบัติเชิงกลที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าที่เตรียมด้วยวิธี
impregnation ทั้งในสภาวะเปียกและแห้ง และการกระจายของสารก่อเจลระหว่างเส้นใยเซลลูโลสซึ่งมีขนาดเล็กระดับ
นาโนเมตรนั้นจะทาให้การดูดน้ากลับเป็นไปได้น้อย เนื่องจากเมื่อทาการอบแห้งโครงสร้างจะเกิดการทรุดและหดตัว
ส่งผลให้มีความหนาแน่นมากขึ้นการดูดกลับของน้าจึงน้อยกว่าแบบที่เตรียมด้วย impregnation ที่มีสารก่อเจลอยู่ใน
ช่องว่างระหว่างเส้นใยเซลลูโลสจึงสามารถดูดน้ากลับได้เร็วและมากกว่า [8]
อย่างไรก็ตามพบว่าการ impregnation แผ่นไบโอเซลลูโลสในสารละลายกลีเซอรินช่วยปรับปรุงคุณภาพของ
แผ่ น ไบโอเซลลู โ ลส กลี เซอริ น เป็ น สารที่ ส ามารถดู ด ซั บน้าหรื อ ความชื้ น ได้ มีส ถานะเป็ น ของเหลวจึ ง สามารถ
แพร่กระจายเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของแผ่นไบโอเซลลูโลสได้ดีกว่าสารก่อเจลและจากคุณสมบั ติในการดูดซับน้า
กลีเซอรินจะดูดซับความชื้นจากอากาศไว้บางส่วนทาให้แผ่นไบโอเซลลูโลสมีน้าเป็นองค์ประกอบเล็กน้อยจึงช่วยให้มี
คุณสมบัตเิ ชิงกลที่ยืดหยุน่ และกลีเซอรินยังเป็นตัวช่วยในการดูดน้ากลับของแผ่นไบโอเซลลูโลสแห้งได้อีกด้วย
จากผลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าแผ่น ไบโอเซลลูโลสกลีเซอรินมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแผ่นมาสก์หน้าเพื่อ
เพิ่มความชุ่มชื้นมากกว่าแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลที่มสี ารก่อเจล PVA PVP หรือ gelatin ซึ่งควรจะต้องมีการศึกษา
พัฒนาเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบการกระจายของสารก่อเจลในโครงสร้างไบโอเซลลูโลสหรือการใช้สารที่ทาหน้าที่
เป็นพลาสติไซเซอร์ในการปรับปรุงคุณสมบัตขิ องแผ่นไบโอเซลลูโลส เพื่อจะนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ควรทาการศึกษาถึงการเติมสารสาคัญซึ่งมีประสิทธิภาพต่อการบารุงดูแลผิ วหน้า เช่น วิตามิน สารต้าน
อนุ มู ล อิส ระ สารปรั บผิ ว ขาว เป็ น ต้น ในแผ่ น ไบโอเซลลู โ ลสไฮโดรเจลเพื่อ เพิ่ม ประโยชน์ทางด้ า นความงามของ
แผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจล
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนสกัดโปรแอนโธไซยานิดนิ จากข้าวแดงพะเยา
Antioxidant capacity of proanthocyanidin extract from Phayao red rice
ปิยะวรรณ นันตาบุญ1 รัตนา ใจบุญ2 สุรเชษฐ์ กันทะคา3 สิรญ
ิ ญา ทายะ4 อรดา ชุมภูคา1 อานาจ อ่อน
สอาด2 วิทยา ชัยวังเย็น1 คมศักดิ์ พินธะ1 ไมตรี สุทธจิตต์1 และ พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์1,*
Piyawan Nuntaboon1, Rattana Jaiboon2, Surachet Kuntakum3, Sirinya Taya4, Orada Chumphukam1,
Amnart Onsa-ard2,Wittaya Chaiwangyen1, Komsak Pintha1, Maitree Suttajit1 and Payungsak
Tantipaiboonwong1,*
บทคัดย่อ
หลายประเทศในแถบเอเชียนิยมบริโภคข้าวขาวเป็นหลัก แต่แนวโน้มเรื่องของความสนใจในการดูแลรักษา
สุขภาพที่เพิ่มขึ้น ทาให้ในปัจจุบันข้าวที่มีสกี ลับได้รับความนิยมมากขึ้น ข้าวที่มีสารสีแดงจึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจที่จะ
นามาศึกษาปริมาณสารสาคัญทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยการทดลองนี้ได้นาข้าวแดงจังหวัดพะเยามา
สกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอลแล้วทาการแยกส่วนสกัดที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดินรวมโดยใช้โครมาโตกราฟี
แบบคอลัมน์ จากการทดลองพบว่าส่วนสกัดข้าวแดงที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน มีปริมาณโปรแอนโธไซยานิดิน
รวมเพิ่มขึ้นมากกว่าสารสกัดข้าวแดงประมาณ 2.23 เท่า (p<0.05) และส่งผลให้ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
ชนิดเอบีทีเอสและดีพีพีเอชดีกว่าสารสกัดข้าวแดงประมาณ 4.02 (p<0.05) และ 13.46 เท่า (p<0.01) ตามลาดับ
สาหรับการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิส ระชนิดอาร์โอเอสภายในเซลล์ พบว่าที่ความเข้มข้นที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ (0-100
µg/ml) สารสกัดกลุ่มดังกล่าวสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระชนิดอาร์โอเอสในเซลล์แมคโครฟาจได้ตามความเข้มข้นที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสารสกัดเมล็ดองุ่น จากผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าข้าวแดงมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
และสามารถนาไปสูก่ ารบริโภคเพื่อสุขภาพในชีวิตประจาวันได้
คาสาคัญ: ข้าวแดง โปรแอนโธไซยานิดนิ สารต้านอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระอาร์โอเอส

1

สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
สาขาโภชนาการและโภชนบาบัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
3
สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
4
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
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Abstract
Many Asian countries consume white rice as a major energy source. Yet, as trend of healthcare is gaining
popularity, having good nutrition is one such a way to succeed. Color rice thus attract many attentions. In our
study, the bioactive compounds and their activities in red rice have been focused. Red rice sample, grown in
Phayao area, has been extracted using 70% ethanol. The ethanolic extract were then partitioned by column
chromatography and the proanthocyanidin rich fraction were collected. It has been found that, by this
partitioning, the recovery of proanthocyanidin content in proanthocyanidin rich fraction was 2.23 times (p<0.05)
higher than that of the starting red rice extract. This also influenced the antioxidant activities where the
capacities increased by 4.02 times (p<0.05) and 13.46 times (p<0.01) assayed by DPPH and ABTS method,
respectively. Intracellular antioxidant activity against reactive oxygen species (ROS) was also studied at nontoxic concentration of red rice extract at 0-100 µg/ml. Interestingly, the red rice extract could inhibit the ROS
production in macrophage in a dose dependent manner. This activity was as good as that of a grape seed
extract. This study thus reveals the nutritive value of red rice that should be promoted for daily consumption.
Keyword: red rice, proanthocyanidin, antioxidant, reactive oxygen species

บทนา
ในปัจจุบันยังพบว่านอกจากข้าวที่มีสขี าวที่บริโภคเป็นอาหารหลักแล้วยังพบว่ามีขา้ วที่มีสารเคลือบเมล็ดอยู่เช่น
สารสีดาที่เรียกว่า ข้าวดาหรือข้าวก่า (black rice) สารสีม่วงที่เรียกว่า purple rice สารสีแดงที่เรียกว่าข้าวแดง หรือ
red rice อีกด้วย ซึ่งสารสีที่เคลือบอยู่น้ีจะส่งผลต่อสารสาคัญทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพที่แตกต่างกัน จาก
หลายงานวิจัยพบว่า ในข้าวแดงและข้าวก่าจะมีสัดส่วนของสารสาคัญทางพฤกษเคมีที่เป็นองค์ประกอบที่คล้ายกันไม่
ว่าจะเป็นสารกลุ่มกรดไฮโดรเบนโซอิก (hydrobenzoic acids) กลุ่มกรดไฮโดรซินามิก (hydroxycinamic acids) และ
กลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) รวมถึงอนุพันธุ์ของวิตามินอี (tocopherol หรือ tocotrienol) และ -oryzanols (1-4) จาก
หลายงานวิจัยพบว่ามีสารสาคัญทางพฤกษเคมีกลุม่ หนึ่งที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือสารสาคัญกลุ่มแอนโธไซ
ยานิ ดิ น (anthocyanidin)
ซึ่ ง พบเป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ในข้ า วด าหรื อ ข้ า วก่ าและโปรแอนโธไซยานิ ดิ น
(proanthocyanidin) ซึ่งพบเป็นองค์ประกอบหลักในข้าวแดง โดยที่สารสองกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนต่างกันมากอย่างเห็นได้
ชัดเจน และจากผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบแอนโธไซยานินในสารสกัดข้าวก่าโดยใช้เทคนิค HPLC พบว่าใน
สารสกัดข้าวก่าสามารถวิเคราะห์พบ cyanidin-3-O-glucoside, cyanidin-3-rutinoside chloride และ peonidin-3-Oglucoside เป็นองค์ประกอบหลักและจากสัดส่วนในเชิงปริมาณของสารกลุ่มดังกล่าวนี้ก็ส่งผลต่ อฤทธิ์ทางชีวภาพที่
แตกต่างกันด้วย
งานวิจัยนี้มีเป้าหมายศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์แยกสารประกอบกลุม่ โปรแอนโธไซยานิดนิ รวมจากข้าวแดง
โดยใช้โครมาโตกราฟฟีแบบคอลัมน์ จากนั้นนาสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดินรวมที่ได้มาทาการที่สามารถส่งผล
ต่อ การยั บยั้ ง การอั ก เสบและต้า นอนุ มู ล อิ ส ระภายในเซลล์ การศึก ษาฤทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิส ระภายในเซลล์ นั้น จะ
ทาการศึกษาเกี่ยวกับการยับยั้งอนุมูลอิสระชนิด ROS; reactive oxygen species และ RNS; reactive nitrogen species
ที่ถูกเหนี่ยวนาให้เกิดขึ้นภายในเซลล์
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จากที่กล่าวมาจึงมีความเป็นไปได้สูงและน่าสนใจมากที่เราสามารถนามาศึกษาต่อยอดถึงคุณสมบัติทางยา
ของสารกลุ่มโปรแอนโธไซยานิดินรวมในข้าวแดง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของข้าวที่คนไทยทั้งประเทศบริโภคทุกวัน
และข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นอาหารหลักของคนไทย ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นผู้ผลิตข้าวแหล่งใหญ่ที่ส่งออกไปจาหน่ายยังประเทศต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่ความหลากหลาย
ทางด้านภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ข้าว จึงทาให้มีพันธุ์ข้าวจานวนมากมายสาย
พันธุ์ ซึ่งรวมถึงข้าวที่มี สีแดงได้แก่ข้าวนิลมันปู โดยในปัจจุบันมีการให้ความสนใจข้าวแดงเพิ่มขึ้น โดยส่วนมากจะ
ทาการศึกษาวิจัยในข้าวมีสีแดงพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระและส่งผลต่อฤทธิ์การอักเสบที่จะช่วยลดภาวะเครียด
ออกซิเดชันและอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็งที่เกิดผ่านกลไกต้านการอักเสบ การต้าน
ออกซิเดชันและการป้องกันการเกิดโรคได้ ข้าวแดงที่ใช้ในการทดลองเป็นข้าวแดงที่ปลูกโดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
อาเภอดอกคาใต้ ซึ่งเป็นพืน้ ที่รับผิดชอบ 1 คณะ 1 อาเภอ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การสกัดตัวอย่างตัวทาละลาย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล
นาตัวอย่างมาทาการบดเป็นผงละเอียดแล้วนามาทาการสกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล จากนั้นกรอง
ด้วยกระดาษกรองและทาการระเหยเอาตัวทาละลายออกโดยใช้เครื่องปั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ และทา
การระเหยตัวทาละลายออกโดยใช้เครื่องกลั่นระเหยภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง (lyophilizer) จะได้สารตัวอย่างที่เป็นผง
2. การแยกส่วนสกัดที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดินรวมจากสารสกัดข้าวแดงโดยใช้ Sephadex LH
20 column chromatography
การแยกส่วนสกัดที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดินจากข้าวแดง (5) เริ่มจากนา Sephadex LH 20 มาแช่ใน
เมทานอล แล้วทาการบรรจุลงในคอลัมน์ ตั้งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จากนั้นนาตัวอย่างใส่ในคอลัมน์ ทาการชะสารตัวอย่าง
ด้วยเมทานอล และเก็บสารละลายที่ได้ จากนั้นทาการชะสารตัวอย่างด้วยอะซิโตนเพื่อแยกสารกลุ่มโปรแอนโธไซยานิ
ดินออกจากคอลันม์
3. การวิเคราะห์ปริมาณโปรแอนโธไซยานิดินรวมโดยวิธี vanillin assay
นาสารสกัด 0.1 กรัมมาละลายในเอทานอล 100 เปอร์เซ็นต์ (absolute ethanol) ทาการผสมและทิ้งไว้ 1 คืน
จากนั้นนามาทาปฏิกิริยากับสารละลายวานิลินในกรดไฮโดรคลอริก ทิ้งไว้เป็นเวลา 15 นาที แล้ววิเคราะห์ด้วย
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร (6)
4. การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดีพีพีเอช
เตรียมสารตัวอย่างโดยทาการเจือจางให้มีความเข้มข้นสุดท้ายที่เหมาะสม จากนั้นปิเปตสารที่ความเข้มข้น
ต่างๆ ผสมกับสารละลายดีพีพีเอชเขย่าให้เข้ากัน และตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาทีในที่มืด หลังจากนั้นนาสารละลายไป
วัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร โดยใช้กรดแอสคอร์บิกและโทรลอกซ์ เป็นสารมาตรฐาน (7)
5. การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีเอบีทีเอส
ทาการทดลองโดยนาเอบีทีเอสมาละลายในน้าให้ได้ความเข้มข้นเป็น 7 mM จากนั้นเติม 2.45 mM K2S2O8
ทาการผสมและตั้งทิง้ ไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 12–16 ชั่วโมง จากนั้นนาสารตัวอย่างที่ทาการเจือจางด้วยน้า
(1% v/v) มาทาปฏิกิริยากับสารละลายเอบีทีเอส แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตรโดย
ใช้กรดแอสคอร์บิกและโทรลอกซ์ เป็นสารมาตรฐาน (8)
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6. การศึกษาผลของสารสกัดต่อการเจริญเติบโตของแมคโครฟาจชนิด RAW 264.7
นาเซลล์มาเพาะเลี้ยงในจานเพาะชนิด 96 หลุม บ่มที่ 37°C ในตู้บ่มที่มี 5 เปอร์เซ็นต์ CO2 เป็นเวลา
24 ชั่วโมง เติมอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีสารที่ต้องการทดสอบในความเข้มข้นต่างๆ แล้วบ่มร่วมกับเซลล์เป็นเวลา 24
ชั่วโมงที่ 37°C ในตู้บ่มที่มี 5 เปอร์เซ็นต์ CO2 เมื่อครบ 24 ชั่วโมง แล้วเติม MTT dye solution บ่มเซลล์ต่อที่ 37°C ในตู้
บ่มที่มี 5 เปอร์เซ็นต์ CO2 เมื่อครบ 4 ชั่วโมง ทาการดูดอาหารเลี้ยงเซลล์ออกจนหมดแล้วเติม DMSO เพื่อละลาย
ผลึกฟอร์มาซาน แล้วนาไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร และ 630 นาโนเมตร ด้วยเครื่องอ่านค่า
การดูดกลืนแสงชนิดไมโครเพลท ซึ่งค่าที่วัดได้จะบ่งบอกถึงการมีชวี ติ อยูข่ องเซลล์โดยคิดเทียบเป็น % cell survival (9)
7. การศึกษาผลของสารสกัดต่อการสร้างอนุมูลอิสระภายในเซลล์ด้วยวิธี DCFH-DA
นาเซลล์มาบ่มด้วยสารสกัดที่ความเข้มข้นต่างๆ (ใช้ความเข้มข้นที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์) เป็นเวลา 16 ชั่วโมง
จากนั้นเติม 100 µM H2O2 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ล้างเซลล์ด้วยสารละลาย PBS แล้วเติม 100 µM DCFH-DA บ่มไว้นาน
30 นาทีแล้วทาการละลายสารเรืองแสงที่ได้ดว้ ย 1 M NaOH นาไปวัดค่าการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ความยาวคลื่น
485 นาโนเมตรและ 530 นาโนเมตร (10)

ผลการศึกษา
1. การสกัดข้าวแดงด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอลและการแยกส่วนสกัดที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน
จากผลการสกัดพบว่าลักษณะทางกายภาพของสารสกัดข้าวแดงมีสนี าตาลออกแดงส
้
าหรับน้าหนักที่ได้และ
ร้อยละโดยน้าหนักของสารสกัดข้าวแดง (Red rice extract) เท่ากับ 7.25 กรัม คิดเป็นร้อยละของผลผลิตกลับคืน
(% yield) เท่ากับ 7.25 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนาสารสกัดที่ได้ไปทาการแยกส่วนสกัดที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดินรวม
โดยใช้ Sephadex LH 20 column chromatography จะได้ส่วนสกัดข้าวแดงที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน
(Proanthocyanidin rich extract) ที่ใช้สาหรับทุกการทดลอง
2. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดนิ รวม
ผลการวิเคราะห์ ปริ มาณโปรแอนโธไซยานิ ดิ นรวมจากสารสกั ดข้ าวแดง และส่ วนสกั ดข้ าวแดงที่ อุ ดมด้ วย
โปรแอนโธไซยานิดิน เทียบกับสารสกัดเมล็ดองุ่น คานวณได้จากสมการ y = 0.0011x + 0.0469 มีค่า R2 เท่ากับ 0.9739
จากการทดลองพบว่า สารสกั ดข้ าวแดง ส่ วนสกัดข้ าวแดงที่ อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิ น และสารสกั ดเมล็ดองุ่ น
มีปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดินรวมเท่ากับ 8.030.41, 17.872.86 และ 27.621.11 มิลลิกรัมเทียบเท่า
แคเทชินต่อกรัมของสารสกัด (mg catechin/g extract) ตามลาดับ
จากการทดลองจะเห็นได้ว่าส่วนสกัดข้าวแดงที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดนิ มีปริมาณโปรแอนโธไซยานิดนิ
รวมเพิ่มขึ้นมากกว่าข้าวแดงที่สกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล ประมาณ 2.23 เท่า (p<0.05) ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดนิ รวมของสารสกัดข้าวแดง (RRE) และส่วนสกัดข้าวแดงที่อุดมด้วย
โปรแอนโธไซยานิดนิ (PRE) เทียบกับสารสกัดเมล็ดองุ่น (GSE)
3. การศึกษาความสามารถในการยับยั้งอนุมลู อิสระดีพพ
ี ีเอช
จากการวิเคราะห์ฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging activity ของสารสกัดข้าวแดง
และส่วนสกัดข้าวแดงที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดนิ พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ
ได้ตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นและมีคา่ IC50 เท่ากับ 88.425.49 และ 6.570.44 µg/ml ตามลาดับ เทียบกับสารสกัด
เมล็ดองุ่น กรดแอสคอร์บิก และโทรลอกซ์ ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 6.440.17, 9.62±0.23 และ 14.03±3.81 µg/ml
ตามลาดับ
จากการทดลองจะเห็นได้ว่าส่วนสกัดข้าวแดงที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน มีสามารถในการยับยั้งอนุมูล
อิสระดีพีพีเอชได้ดีกว่าข้าวแดงที่สกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล ประมาณ 13.46 เท่า (p<0.01) ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ค่า IC50 ของสารสกัดข้าวแดง (RRE) และส่วนสกัดข้าวแดงที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดนิ (PRE) เทียบกับ
สารสกัดเมล็ดองุ่น (GSE) กรดแอสคอร์บิก และโทรลอกซ์
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4. การศึกษาความสามารถในการยับยั้งอนุมลู อิสระเอบีทีเอส
จากการวิเคราะห์ฤทธิ์ยับยัง้ อนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS radical scavenging activity ของสารสกัดข้าวแดง และ
ส่วนสกัดข้าวแดงที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระได้
ตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นและมีคา่ ความสามารถในการกาจัดอนุมูลอิสระเอบีทีเอสได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณอนุมูลอิสระ
ทั้งหมด (Inhibition concentration at 50 µg/ml; IC50) เท่ากับ 13.420.17 และ 3.340.04 µg/ml ตามลาดับ เทียบ
กับสารสกั ดเมล็ด องุ่ น กรดแอสคอร์ บิก และโทรลอกซ์ ซึ่ง มีค่ า IC50 เท่ ากั บ 0.620.01, 2.300.03 และ
3.340.04 µg/ml ตามลาดับ
จากการทดลองจะเห็นได้ว่าส่วนสกัดข้าวแดงที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน มีสามารถในการยับยั้งอนุมูล
อิสระเอบีทีเอสได้ดกี ว่าข้าวแดงที่สกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล ประมาณ 4.02 เท่า (p<0.05) ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ค่า IC50 ของสารสกัดข้าวแดง (RRE) และส่วนสกัดข้าวแดงที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดนิ (PRE) เทียบกับ
สารสกัดเมล็ดองุ่น (GSE) กรดแอสคอร์บิก และโทรลอกซ์
5. ผลของสารสกัดต่อการยับยั้งอนุมูลอิสระ ROS ภายในเซลล์ดว้ ยวิธี DCFH-DA
ทาการวิเคราะห์ ผ ลของสารสกั ด ข้ า วแดง และส่ ว นสกั ด ข้ า วแดงที่ อุ ด มด้ ว ยโปรแอนโธไซยานิดิ น ต่อ
การยับยั้งอนุมูลอิสระ ROS ภายในเซลล์ด้วยวิธี DCFH-DA โดยอาศัยหลักการที่เอนไซม์เอสเทอเรสในเซลล์ที่มีชีวิต
จะสามารถไฮโดรไลซ์สาร 2’-7’-dichlorofluorescein diacetate (DCFH-DA) ที่แพร่ซึมเข้าไปในเซลล์ให้กลายเป็น
สาร 2’-7’-dichlorofluorescein (DCFH) ก่อน จากนั้นอนุมูลอิสระที่อยู่ภายในเซลล์จะออกซิไดซ์สาร DCFH ให้
กลายเป็นสาร oxidized dichlorofluorescein (DCF) ที่มีคุณสมบัติเรืองแสงได้ ซึ่งความเข้มของการเรืองแสงจะเป็น
สัดส่วนโดยตรงกับปริมาณอนุมูลอิสระที่มอี ยู่ในเซลล์
จากการทดลองพบว่าสารสกัดข้าวแดง ที่ความเข้มข้น 25, 50, 100 และ 200 µg/ml สามารถยับยั้งอนุมูล
อิสระภายในเซลล์ได้เท่ากับ 903.5, 721.7, 724.1, 754.3 เปอร์เซ็นต์ (p<0.001) ตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น
และส่วนสกัดข้าวแดงที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน ความเข้มข้น 12.5, 25 และ 50 µg/ml สามารถยับยั้งอนุมูล
อิสระภายในเซลล์ได้เท่ากับ 832.8, 667.0, 637.9, 552.0 เปอร์เซ็นต์ (p<0.001) ตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น
เทียบกับสารสกัดเมล็ดองุ่น ความเข้มข้น 12.5, 25 และ 50 µg/ml ซึ่งสามารถยับยัง้ อนุมูลอิสระภายในเซลล์ได้เท่ากับ
802.7, 711.8, 621.0 และ 516.6 เปอร์เซ็นต์ (p<0.001) ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์การยับยัง้ อนุมูลอิสระ ROS ภายในเซลล์ของสารสกัดข้าวแดง (RRE)
และส่วนสกัดข้าวแดงที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดนิ (PRE) เทียบกับสารสกัดเมล็ดองุ่น (GSE)
6. ผลของสารสกัดต่อการเจริญเติบโตของแมคโครฟาจชนิด RAW 264.7
จากการศึ ก ษาผลของสารสกั ด ข้ า วแดง และส่ ว นสกั ด ข้ า วแดงที่ อุ ด มด้ ว ยโปรแอนโธไซยานิ ดิ น ต่ อ
การเจริญเติบโตของเซลล์แมคโครฟาจชนิด RAW 264.7 เทียบกับสารสกัดเมล็ดองุ่น โดยวิธี MTT ซึ่งเป็นวิธีการ
ทดสอบหาปริมาณเซลล์ที่มีชีวิต โดยที่เซลล์ที่มีชีวิตจะยังมีการทางานของเอนไซม์ ซัคซิเนตดีไฮโดรจีเนส (succinate
dehydrogenase) ในไมโตคอนเดรียซึ่งจะไปรีดิวส์ เตตระโซเลียม (tetrazolium) ไปเป็นผลึก ฟอร์มาซานที่มีสีม่วง
จากการทดลองพบว่าความเข้มข้นของทุกสารสกัดเมื่อถูกเหนี่ยวนาด้วย LPS ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยให้ค่า
ความเข้ ม ข้ น ที่ ทาให้ เ ซลล์ ม ะเร็ ง รอดชีวิต 80 เปอร์ เซ็ น ต์ และ 50 เปอร์ เซ็ น ต์ หรือ ค่ า IC20 และ IC50 (Inhibition
concentration at 20% และ 50%) มีค่ามากกว่า 100 µg/ml ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ผลของสารสกัดข้าวแดง (RRE) ส่วนสกัดข้าวแดงที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดนิ (PRE)
และสารสกัดเมล็ดองุ่น (GSE) ต่อเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของเซลล์แมคโครฟาจ
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วิจารณ์และสรุปผล
คณะผู้วิจัยจะได้นาตัวอย่างข้าวแดงจังหวัดพะเยามาสกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล จากนั้นนาสารสกัด
ดังกล่ าวไปทาการแยกส่วนสกัดข้ าวแดงที่อุ ดมด้ว ยโปรแอนโธไซยานิดิ นโดยใช้ Sephadex LH 20 column
chromatography จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ส่วนสกัดข้าวแดงที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน มีปริมาณ
โปรแอนโธไซยานิดนิ รวมเพิ่มขึ้นมากกว่าสารสกัดข้าวแดง ประมาณ 2.23 เท่า (p<0.05) และส่งผลให้ความสามารถ
ในการต้านอนุมูลอิสระชนิดเอบีทีเอสและดีพีพีเอชดีกว่าสารสกัดข้าวแดง ประมาณ 4.02 (p<0.05) และ 13.46 เท่า
(p<0.01) ตามลาดับ สาหรับการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชนิด ROS ภายในเซลล์พบว่า ที่ความเข้มข้นที่ไม่เป็นพิษ
ต่อเซลล์ (0-100 µg/ml) สารสกัดกลุ่มดังกล่าวสามารถยับยัง้ อนุมูลอิสระชนิด ROS ในเซลล์แมคโครฟาจได้ตามความ
เข้มข้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสารสกัดเมล็ดองุ่น
จากผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับหลายกลุ่มวิจัยที่พบว่าสารสกัดข้าวแดงมีสารประกอบโปรแอนโธไซ
ยานิดินเป็นองค์ประกอบและสามารถต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบภายในเซลล์ได้ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษา
ของ Pengkumsri N. ในปี 2015 พบว่า ราข้าวแดงที่สกัดด้วย 80 เปอร์เซ็นต์เอทานอล มีความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระโดยวิธีเอบีทีเอส วิธีดพี พี เี อช และสามารถเปลี่ยน Fe3+ ไปเป็น Fe2+ ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถยับยั้ง
อนุมูลอิสระชนิด superoxide anion และ nitric oxide ได้ (11)
นอกจากนี้ ในปี 2013 กลุ่มของ Niu G.Y. คณะ พบว่าข้าวแดงจานวน 22 ชนิดจาก 11 แหล่งปลูกที่สกัดด้วย
70 เปอร์เซ็นต์เมทานอล มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี เอบีทีเอส วิธีดีพีพีเอช และสามารถเป็นตัวให้
อิเล็กตรอนในปฏิกิริยาออกซิเดชัน -รีดักชัน โดยเปลี่ยนจาก Fe3+(CN-)6 ไปเป็น Fe2+(CN-)6 นอกจากนี้ยังพบว่าสาร
สกัดดังกล่าว สามารถลดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ได้แก่ IL-1, IL-6 และ COX-2 ได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่สารสาคัญที่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ดังกล่าวเป็นสารกลุ่มฟีนอลลิกและโปรแอนโธ
ไซยานิดนิ (12)
นอกจากนี้ในปี 2014 กลุ่มของ Pintha K. พบว่าข้าวแดงที่สกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอลสามารถยับยั้ง
การรุกรานของเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์ผ่านการยับยั้งการทางานและการหลั่ งเอนไซม์ matrix-metalloproteinase
(MMP) และเมื่อวิเคราะห์สารพฤกษเคมีพบว่ามีสารกลุ่มโปรแอนโธไซยานิดินเป็นองค์ประกอบหลัก และในปี 2015
กลุ่มดังกล่าวยังพบว่าส่วนสกัดที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน ยังสามารถยับยั้งการรุกรานของเซลล์มะเร็งเต้านม
มนุษย์ผ่าน urokinase plasminogen activator (uPA) system และยังสามารถลดการระดับของ IL-6, Nuclear factor
kappa B (NF-B) และ Intercellular Adhesion Molecule-1 (ICAM-1) ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตอิ กี ด้วย (13, 14)
สาหรับการศึกษากลไกผ่านการส่งสัญญาณภายในเซลล์ของสารกลุ่มโปรแอนโธไซยานิดินจากข้าวแดงพบว่า
ในปี 2016 กลุ่มของ Limtrakul P. ได้ทาการสกัดข้าวแดงจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วย 50 เปอร์เซ็นต์เอทานอล สามารถ
ยับยั้งการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจชนิด Raw 264.7 ผ่านวิถี Activator protein 1 (AP-1), NF-B และ mitogenactivated protein kinase และสารสกัดดังกล่าวมีโปรแอนโธไซยานิดินและแคเทชินเป็นองค์ประกอบหลัก (15)
นอกจากนี้ยังพบว่าข้าวแดงที่อุดมด้วยสารกลุ่มฟีนอลลิกและโปรแอนโธไซยานิดินยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้าน
การอักเสบโดยลดการแสดงออกของ inflammatory cytokine ผ่านกลไกการยับยั้ง NF-B ซึ่งเป็นตัวกลางที่ส่งผลต่อ
กระบวนการอักเสบได้อีกด้วย (16) ทั้งนี้ พบว่าส่วนสกัดโปรแอนโธไซยานิดินจากราข้าวแดงและเมล็ดข้าวแดงมี
ความสัมพันธ์กับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มมากขึน้ ด้วย (17-19)
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ดังนั้นจากผลการทดลองครั้งนี้คาดว่าฤทธิ์ชีวภาพในการต้านอนุมูลอิสระทั้งภายนอกเซลล์และภายในเซลล์ที่
เพิ่มมากขึน้ อาจเกิดจากโปรแอนโธไซยานิดินที่เพิ่มขึ้น และเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของข้าวแดงที่ปลู กในจังหวัด
พะเยาในด้านการนามาบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดไี ด้
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จังหวัดพะเยาด้วย 70% เอทานอล พบว่าข้าวเหนียวก่าที่ผ่านการนึ่งส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลลิก ฟลาโว
นอยด์และแอนโธไซยานินรวมลดลงประมาณ 1.31, 1.94 และ 2.24 เท่า เมื่อเทียบกับข้าวดิบ แต่ข้าวหอมมะลินิลที่
ผ่านกระบวนการหุงส่งผลให้ปริมาณสารกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.38, 4.09 และ 5.46 เท่า ส่วนปริมาณ
สารประกอบโปรแอนโธไซยานิดนิ ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง จากนั้นทาการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเอบี
ที เ อส และดี พี พีเ อช พบว่ า ข้ า วหอมมะลิ นิ ล หุ ง สามารถต้า นอนุ มู ล อิ ส ระกลุ่ ม ดั ง กล่ า วได้ ดี ที่สุ ด โดยมีค่ า IC50 =
5.92±0.31 และ 61.255.18 µg/ml จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าข้าวหอมมะลินิลที่ปลูกในจังหวัดพะเยา เมื่อผ่าน
กระบวนการหุงพบว่ามีปริมาณสารพฤกษเคมีกลุ่มฟีนอลลิก ฟลาโวนอยด์แอนโธไซยานินเพิ่มสูงขึ้นและฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึน้ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริโภคข้าวหอมมะลินลิ เพื่อสุขภาพในชีวิตประจาวันได้
คาสาคัญ: ข้าวหอมมะลินิลหุง ข้าวเหนียวก่านึ่ง สารต้านอนุมูลอิสระ สารพฤกษเคมี โปรแอนโธไซยานิดนิ
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Abstract
The black sticky rice varieties commemorate the 84th birthday anniversary of King RAMA IX and black
jasmine rice obtained from Phayao province were extracted with 70% ethanol. In comparison to unprocessed
rice, the results showed that levels of phenolic, flavonoids and anthocyanins contents in streamed black sticky
rice were decreased by 1.31, 1.94 and 2.24 fold, respectively. However, the cooking process tended to increase
the phenolic, flavonoids and anthocyanins contents in black jasmine rice in approximately 2.38, 4.09 and 5.46
fold, respectively. The level of proanthocyanidin did not change. We found that jasmine rice showed a highest
antioxidant activity with IC50 of 5.92 ± 0.31 and 61.25±5.18 µg/ml using ABTS and DPPH assays. Our results
demonstrated that cooked black jasmine rice contained high amount of phytochemicals including phenolic
compounds, flavonoids and anthocyanins as well as high antioxidant activity. Consumption of black jasmine rice
in daily life could be recommended as part of a healthy diet.
Keywords: cooked black jasmine rice, streamed black sticky rice, antioxidant, phytochemicals

บทนา
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นอาหารหลักของคนไทย ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นผู้ผลิตข้าวแหล่งใหญ่ที่ส่งออกไปจาหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่ความหลากหลาย
ทางด้านภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ขา้ ว จึงทาให้มีพันธุ์ขา้ วจานวนมากมายหลาย
สายพันธุ์ทั้งข้าวขาว และข้าวที่มีสารสีต่างๆ โดยในปัจจุบัน ความสนใจในการวิจัยเกี่ยวกับข้าวที่มีสารสี มีเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะข้าวที่มีส ารสี ดาที่พ บว่า มีสารกลุ่ม แอนโธไซยานินในปริม าณสูง มีรายงานวิจั ยพบว่า แอนโธไซยานิน
สามารถป้องกันความเสียหายต่อดีเอ็นเอและเพิ่มระดับสารต้านออกซิเดชัน ทั้งยังพบว่าการรับประทานข้าวที่มีสีดา
สามารถช่วยลดภาวะเครียดออกซิเดชันและอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็งที่เกิดผ่านกลไก
ต้านการอักเสบ การต้านออกซิชัน และการป้องกันการก่อมะเร็ง ซึ่งจากการศึกษามาก่อนหน้านี้พบว่า ข้าวที่มีสีแดง
และสีดาจะมีสารสาคัญในกลุ่มของแอนโธไซยานิน ซึ่งสารในกลุ่มนี้เป็นสารในกลุ่มใหญ่มีความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็งทั้งชนิดรุกราน (invasive cancer cell) และชนิดไม่รุกราน (non-invasive
cancer cell) [1-4] เป็นต้น
คณะผู้วิจัยเห็นว่า ประเทศไทยมีพัน ธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ จึงเป็น ที่น่าสนใจในการศึกษาเปรียบเทีย บ
ปริมาณแอนโธไซยานินรวม โพลีฟีนอลลิกรวม และฟลาโวนอยด์รวมที่พบในเม็ดข้าวที่ มีสารสีดาก่อนและหลังผ่าน
กระบวนการหุงและนึ่งว่ามีปริมาณสารสาคัญทางพฤกษเคมีคงเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด รวมถึงนาไปเปรียบเทียบ
ความสามารถในการขจัดอนุมูลอิสระเอบีทีเอส และการขจัดอนุมูลอิสระดีพีพีเอช เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วย
หรือผู้ที่รักสุขภาพให้หันมาทานข้าวก่ามากขึ้น เป็นการลดการรับประทานอาหารเสริมสุขภาพที่มีการนาเข้ามาจาก
ภายนอกประเทศอีกทางหนึ่ง ทัง้ นี้ขอ้ มูลที่ได้จะช่วยสนับสนุนคุณประโยชน์ของข้าวที่ผ่านการหุงต้มและนึ่งและยังเป็น
การเพิ่มมูลของข้าวก่าสายพันธุ์ไทย ซึ่งอาจส่งผลถึงการนาไปศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางยาของข้าวก่าที่มี
การเพาะปลูกในภาคเหนือของประเทศไทยและเป็นสายพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นไปได้ในการนาสารสกัดข้าวก่าไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการรักษามะเร็งด้วยยาเคมี
บาบัดเพื่อช่วยให้การรักษามะเร็งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถส่งเสริมการบริโภคเพื่อเป็น
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ทางเลือกในการบารุงสุขภาพและการป้องกันโรคได้อีกทางหนึ่ง เป็นการส่งเสริมให้คนที่มีสุขภาพดี คนรักสุขภาพ
ตลอดจนผู้ปว่ ยโรคมะเร็งหรือโรคอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนการบริโภคข้าวขาวที่ผ่านการขัดสีมาบริโภคข้าวที่มีสีดาและสีแดง
ที่มีประโยชน์ มีคุณสมบัตทิ างยา และมีคุณค่าต่อร่างกาย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีและช่วยลดงบประมาณ
รายจ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศได้อีกด้วย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การเตรียมสารสกัดจากข้าวก่อนการหุงและนึ่ง
นาข้าวเหนียวก่าสายพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยา และข้าวหอมมะลินิล
มาบดให้ละเอียด จากนั้นสกัดด้วย 70% เอทานอลเป็นเวลา 1 คืน เมื่อครบเวลาที่กาหนดระเหยเอาตัวทาละลายออก
และทาให้สารสกัดแห้งด้วยเครื่องกลั่นระเหยภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง (lyophilizer) ใช้ผงสกัดแห้งที่ได้เป็นสารทดสอบ
ตลอดการทดลอง
2. การเตรียมสารสกัดจากข้าวที่ผ่านการนึ่งและหุง
นาข้าวเหนียวก่ามาทาการนึ่งและหอมมะลินิลมาทาการหุง มาบดให้ละเอียด จากนั้นสกัดด้วยเอทานอล
เข้มข้น 70% เป็นเวลา 1 คืน เมื่อครบเวลาที่กาหนดทาการระเหยเอาตัวทาละลายออก และทาให้สารสกัดแห้งด้วย
เครื่องกลั่นระเหยภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง ใช้ผงสกัดแห้งที่ได้เป็นสารทดสอบตลอดการทดลอง
3. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม
เตรียมโดยชั่งสารสกัดตัวอย่างจากนั้นเจือจางให้มีความเข้มข้นสุ ดท้ายที่เหมาะสม แล้วปิเปตสารมาผสมกับ
สารละลายโฟลินซิโอแคลทู (Folin–Ciocalteu) เขย่าให้เข้ากัน จากนั้นเติมสารละลาย NaCO3 เขย่าให้เข้ากันและตัง้ ทิง้ ไว้
ในที่มืด นาสารละลายผสมดังกล่าวไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 731 นาโนเมตรด้วยเครื่องวัดค่าการ
ดูดกลืนแสง โดยใช้น้ากลั่นเป็นสารละลายอ้างอิง จากนั้นนาค่าที่วัดได้เทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic
acid) เพื่อคานวณปริมาณสารประกอบฟีนอลลิกรวมเฉลี่ยในรูป gallic acid equivalents (GAE) (5)
4. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม (6) ทาโดยการเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน
แคเทชิน (Catechin) โดยนาสารทดสอบความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เติมน้ากลั่น
ปริมาตร 2 มิลลิลิตร และสารละลาย 5% NaNO2 0.15 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นเติมสารละลาย 10% AlCl3
0.15 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่มเป็นเวลา 5 นาที แล้วเติมน้ากลั่นปริมาตร 2.2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ปิเปตสาร
ผสมปริมาตร 200 ไมโครลิตร ใส่ในหลุมไมโครเพลท นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร
จากนั้นนาค่าที่วัดได้เทียบกับกราฟมาตรฐานแคเทชิน เพื่อคานวณปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมเฉลี่ยในรูป
catechin equivalents (CE)
5. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบแอนโธไซยานินรวม
ทาการสกัดแอนโธไซยานินจากข้าวด้วย 0.5 N HCl ใน 70% เอทานอล เป็นเวลานาน 12 ชั่วโมง แยกส่วน
สารสกัดออกจากเม็ดข้าว จากนั้นระเหยตัวทาละลายออกภายใต้ความดันต่าด้วยเครื่องปั่นระเหยแบบหมุนภายใต้
สุญญากาศ (rotary evaporator) วิเคราะห์ปริมาณ สารประกอบแอนโธไซยานินรวม ด้วยวิธี pH differential โดยใช้
เทคนิคทางสเปคโทรโฟโตเมทรี [7] โดยทาการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่า pH ที่คา่ ดูดกลืนแสงความยาวคลื่น 510
และ 700 นาโนเมตร โดยนาตัวอย่างสารสกัดเมล็ดข้าวมาละลายใน 0.025 mM KCl buffer, pH 1.0 เป็นเวลา 15 นาที
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และ 0.4 mM CH3COONa buffer; pH 4.5 เป็นเวลา 5 นาทีจากนั้นทาการวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่อง
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 และ 700 นาโนเมตรเทียบกับ Cyanidin-3-glucoside
6. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดินรวม
นาสารตัวอย่างมาทาปฏิกิริยากับสารละลายวานิลิน (vanillin) จากนั้นเติม H2SO4 ทิ้งไว้ 15 นาทีจากนั้นนาไป
วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 490 นาโนเมตรแล้วทาการวิเคราะห์หาปริมาณโปรแอนโธไซยานิดินรวมเทียบกับ
สารมาตรฐานแคเทชิน [8]
7. การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเอบีทีเอส
ศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันโดยการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเอบีทีเอสที่เกิดขึ้นจากการที่
เอบีทีเอสถูกออกซิไดซ์โดยตัวออกซิไดซ์ และสารแอนติออกซิแดนท์จะขจัดอนุมูลอิสระเอบีทีเอสที่เกิดขึ้น แล้วทาการ
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร (9) ทาการทดลองโดยนาเอบีทีเอสมาละลายในน้าให้ได้ความ
เข้มข้นเป็น 7 mM จากนั้นเติม 2.45 mM K2S2O8 ทาการผสมและตั้งทิ้งไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 12–16
ชั่วโมง จากนั้นนาสารตัวอย่างที่เตรียมไว้มาทาปฏิกิริยากั บสารละลายอนุมูลอิสระเอบีทีเอส โดยนาไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร โดยใช้กรดแอสคอร์บิก และโทรลอกซ์ เป็นสารมาตรฐาน
8. การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอช
ชั่งสารตัวอย่างโดยเจือจางให้มีความเข้มข้นสุดท้ายที่เหมาะสม จากนั้นปิเปตสารที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ผสม
กับสารละลายดีพีพีเอช เขย่าให้เข้ากัน และตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาทีในที่มืด หลังจากนั้นนาสารละลายไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงด้วยเครื่องเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร เทียบกับกราฟมาตรฐานของ
สารละลายกรดแอสคอร์บิก และโทรลอกซ์ [10]

ผลการศึกษา
1. การสารสกัดข้าวเหนียวก่า ข้าวหอมมะลินิล ข้าวเหนียวก่านึ่ง และข้าวหอมมะลินิลหุง
จากการสกัดพบว่าเมื่อทาการสกัดข้าวเหนียวก่า ข้าวเหนียวก่านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และข้าวหอมมะลินิลหุง
ด้วย 70% เอทานอล พบว่า ลักษณะทางกายภาพของข้าวก่ามีสีดาออกม่วง ข้าวหอมมะลินิลมีสีดาออกม่วงเข้ม
ข้าวก่านึ่งมีสดี าออกม่วงอ่อน และข้าวหอมมะลินลิ หุงสีดาออกม่วงเข้ม สาหรับน้าหนักของสารสกัดที่ได้พบว่าข้าวหอม
มะลินิลหุงมีนาหนั
้ กของสารสกัดมากที่สุด (11.18 กรัม) รองลงมาคือข้าวหอมมะลินลิ (9.68 กรัม) ข้าวเหนียวก่า (7.92
กรัม) และข้าวเหนียวก่านึ่ง (2.92 กรัม) ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม
ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมของข้าวเหนียวก่า ข้าวเหนียวก่านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และข้าวหอมมะลินิลหุง
คานวณได้จากสมการ y= 0.0643X+0.0411 มีค่า R2 เท่ากับ 0.9956 จากการทดลองพบว่าข้าวเหนียวก่า ข้าวเหนียว
ก่านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และข้าวหอมมะลินิลหุง มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเท่ากับ 68.932.21, 52.572.19,
54.862.44 และ 130.582.99 มิลลิกรัม เทียบเท่ากรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด จากการทดลองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
กระบวนการนึ่งส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลลิกรวมในข้าวเหนียวก่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบ
กับข้าวเหนียวก่าที่ไม่ผ่านการนึ่ง (p<0.01) ส่วนข้าวหอมมะลินิลที่ผ่านการหุงจะมีปริมาณสารกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับข้าวข้าวหอมมะลินิลที่ไม่ผ่านการหุง (p<0.001) ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดข้าวเหนียวก่า ข้าวเหนียวก่านึ่ง
ข้าวหอมมะลินลิ และข้าวหอมมะลินลิ หุง
3. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม
ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของข้าวเหนียวก่า ข้าวเหนียวก่านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และข้าวหอมมะลิ
นิลหุง คานวณได้จากสมการ y= 0.0174X-0.008 มีค่า R2 เท่ากับ 0.9960 จากการทดลองพบว่า ข้าวเหนียวก่า ข้าว
เหนียวก่านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และข้าวหอมมะลินิลหุง มีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมเท่ากับ 18.694.27,
9.645.77, 13.566.19 และ 55.423.22 มิลลิกรัม เทียบเท่าแคเทชินต่อกรัมสารสกัด จากการทดลองดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่า กระบวนการนึ่งส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมในข้าวเหนียวก่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อ
เทียบกั บข้ าวเหนียวก่าที่ไม่ผ่านการนึ่ง (p<0.05) ส่วนข้าวหอมมะลิ นิลหุง มีปริมาณสารกลุ่มดังกล่ าวเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตเิ มื่อเทียบกับข้าวข้าวหอมมะลินิลที่ไม่ผ่านการหุง (p<0.01) ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดข้าวเหนียวก่า
ข้าวเหนียวก่านึ่ง ข้าวหอมมะลินลิ และข้าวหอมมะลินิลหุง
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4. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบแอนโธไซยานินรวม
ผลการวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินรวมของข้าวเหนียวก่า ข้าวเหนียวก่านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และข้าว
หอมมะลิ นิ ล หุ ง พบว่ า ข้ า วเหนี ย วก่ า ข้ า วเหนี ย วก่ านึ่ ง ข้ า วหอมมะลิ นิ ล และข้ า วหอมมะลิ นิ ล หุ ง มี ป ริ ม าณ
สารประกอบแอนโธไซยานินรวมเท่ากับ 5.321.55, 2.370.06, 3.080.06 และ 16.80.74 มิลลิกรัมต่อกรัมสาร
สกัด จากการทดลองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กระบวนการนึ่งส่งผลให้ปริมาณสารประกอบแอนโธไซยานินรวมในข้าว
เหนียวก่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับข้าวเหนียวก่าที่ไม่ผ่านการนึ่ง (p<0.05) ส่วนข้าวหอมมะลินิลหุง
จะมีปริมาณสารกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับข้าวข้าวหอมมะลินิลที่ไม่ผ่านการหุง
(p<0.01) ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ปริมาณสารประกอบแอนโธไซยานินรวมของสารสกัดข้าวเหนียวก่า ข้าวเหนียวก่านึง่
ข้าวหอมมะลินลิ และข้าวหอมมะลินลิ หุง
5. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดนิ รวม
ผลการวิเคราะห์ปริมาณโปรแอนโธไซยานิดินรวมของข้าวเหนียวก่า ข้าวเหนียวก่านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และ
ข้าวหอมมะลินลิ หุง คานวณได้จากสมการ y = 0.0959x-0.0088 มีค่า R2 เท่ากับ 0.9950 จากการทดลองพบว่าข้าว
เหนียวก่า ข้าวเหนียวก่านึ่ง ข้าวหอมมะลินลิ และข้าวหอมมะลินิลหุง มีปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดินรวม
เท่ากับ 7.351.51, 6.851.84, 9.161.88 และ 9.472.13 มิลลิกรัมต่อกรัมสารสกัด จากการทดลองดังกล่าวจะ
เห็นได้วา่ ข้าวเหนียวก่าที่ผ่านการนึง่ และข้าวหอมมะลินลิ ที่ผ่านการหุงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบ
โปรแอนโธไซยานิดนิ รวม ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดนิ รวมของสารสกัดข้าวเหนียวก่า ข้าวเหนียวก่านึ่ง ข้าวหอมมะลินลิ
และข้าวหอมมะลินลิ หุง
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6. การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเอบีทีเอส
จากการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS radical scavenging activity ของข้าวเหนียวก่า ข้าว
เหนียวก่านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และข้าวหอมมะลินิลหุง พบว่า ข้าวหอมมะลินิลหุงมีความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระเอบีทีเอสสูงที่สุด รองลงมาคือ ข้าวเหนียวก่า ข้าวเหนียวก่านึ่ง และข้าวหอมมะลินิล โดยมีค่าความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระเอบีทีเอสได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณอนุมูลอิสระทั้งหมด (Inhibition concentration at 50 µg/ml; IC50)
เท่ากับ 5.92±0.31, 15.340.52, 17.641.45 และ 21.020.82 µg/ml เทียบกับสารมาตรฐานกรดแอสคอร์บิกและ
โทรลอกซ์ ที่มคี ่า IC50 เท่ากับ 2.760.05 และ 3.400.61 µg/ml จากการทดลองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ข้าวเหนียวก่า
ที่ ผ่ า นการนึ่ ง ส่ ง ผลให้ ค วามสามารถในการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระเอบี ที เ อสลดลง ส่ ว นข้ า วหอมมะลิ นิ ล หุ ง ท าให้
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) เมื่อเทียบกับข้าวหอม
มะลินิลที่ไม่ผ่านการหุง ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ค่า IC50 ของสารสกัดข้าวเหนียวก่า ข้าวเหนียวก่านึ่ง ข้าวหอมมะลินลิ และข้าวหอมมะลินลิ หุง
7. การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระดีพพ
ี เี อช
จากการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging activity ของข้าวเหนียวก่า
ข้าวเหนียวก่านึ่ง ข้าวหอมมะลินลิ และข้าวหอมมะลินลิ หุง พบว่า ข้าวหอมมะลินลิ หุงมีความสามารถในการต้านอนุมูล
อิ ส ระดี พี พี เ อชสู ง ที่ สุ ด (IC50 = 61.255.18 µg/ml) รองลงมาคื อ ข้ า วเหนี ย วก่ า และข้ า วเหนี ย วก่ านึ่ ง ซึ่ ง มี
ความสามารถต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอชได้ใกล้เคียงกัน (IC50 = 129.8635.46 และ 125.3214.75 µg/ml) ส่วน
สารสกัดข้าวหอมมะลินิลมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระดังกล่าวน้อยที่สุด (IC50 = 157.4731.53 µg/ml)
เทียบกับสารมาตรฐานกรดแอสคอร์บิกและโทรลอกซ์ ที่มีค่า IC50 เท่ากับ 10.230.25 และ 17.130.27 µg/ml จาก
การทดลองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ข้าวเหนียวก่าที่ผ่านการนึ่งมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ใกล้เคียงกับ
ข้าวเหนียวก่าที่ไม่ผ่านการนึ่ง ส่วนข้าวหอมมะลินิลหุง มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเทียบกับข้าวหอมมะลินิลที่ไม่ผ่านการหุง ดังแสดงในภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 ค่า IC50 ของสารสกัดข้าวเหนียวก่า ข้าวเหนียวก่านึ่ง ข้าวหอมมะลินลิ และข้าวหอมมะลินลิ หุง

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการสกัดข้าวเหนียวก่าสายพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและข้าวหอมมะลินิลที่ปลูกในพื้นที่
จังหวัดพะเยาด้วย 70% เอทานอล พบว่า เมื่อวิเคราะห์สารพฤกษเคมีเบื้องต้น (phytochemical screening test) มีสาร
กลุ่มฟีนอลลิก ฟลาโวนอยด์ แอนโธไซยานิน และโปรแอนโธไซยานิดินรวมเป็นองค์ประกอบ จากผลการทดลอง
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ข้าวเหนียวก่าที่ผ่านการนึ่งส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม และ
แอนโธไซยานินรวมลดลงประมาณ 1.31, 1.94 และ 2.24 เท่า แต่ปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดินไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนข้าวหอมมะลินลิ ที่ผ่านกระบวนการหุงกลับส่งผลให้ปริมาณสารกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.38,
4.09 และ 5.46 เท่า และมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเมื่อเทียบกับข้าวเหนียวก่า ข้าวเหนียวก่านึ่ง
และข้าวหอมมะลินลิ
จากผลงานวิจัยจะเห็นได้ว่า ข้าวที่มีสารสีดาจะมีสารพฤกษเคมีที่ออกฤทธิ์ส่งเสริมสุขภาพในสัดส่วนและ
ปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีฤทธิ์ทางชีวภาพแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธุ์ตลอดจนแหล่งเพาะปลูก
นอกจากนี้ยังพบว่ากระบวนการหุงต้มก็มีส่วนสาคัญที่ทาให้สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพแตกต่างกันไป ดังผล
การศึกษาจากหลายงานวิจับพบว่ากระบวนการนึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและปริมาณของแร่ธาตุและ
คุณค่าทางโภชนาการของข้าวได้ {11-13}
จากการศึกษาของ Paiva FF และคณะ ในปี 2016 พบว่าข้าวดาที่ผ่านกระบวนการนึ่ง มีการสูญเสียสารกลุ่ม
bound phenolic จากความร้อนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และส่งผลให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ด้วยเช่นกัน {14} ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับการทดลองของกลุ่มวิจัยที่พบว่า
สารสกัดข้าวเหนียวก่ามีปริมาณสารประกอบกลุ่มฟีนอลลิก ฟลาโวนอยด์และแอนโธไซยานินลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน
จากการศึกษาของ Hiemori M และคณะ ในปี 2009 พบว่า เมื่อนาข้าวที่มีสารสีดามาผ่านกระบวนการหุงต้ม
โดยใช้หม้อหุงข้าว หม้อความดัน และใช้แก๊ส พบว่ากระบวนการหุงต้มทุกกระบวนการส่งผลให้ปริมาณของแอนโธไซ
ยานิน ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) แต่ส่งผลให้ปริมาณของ protocatechuic acid ซึ่งเป็นสารประกอบ
กลุ่มฟีนอลลิกเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7-3.4 เท่า จากผลดังกล่าวคาดว่าปริมาณ protocatechuic acid ที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจาก
การเกิดสลายตัว (degradation หรือ decomposition) ของแอนโธไซยานิน จากความร้อน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง pH
ที่เกิดขึ้นในการหุงต้มได้อีกด้วย โดยการเปลี่ยน cyanidin-3-glucoside ไปเป็น protocatechuic acid นั้น คาดว่าเกิด
จากหมู่ flavylium cation ซึ่งเป็น ส่วนที่ไม่เสถียรในโมเลกุลของแอนโธไซยานิน ถูกสลายความร้ อนและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็น protocatechuic acid ได้ [15]
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ดังนัน้ จากการศึกษาของกลุ่มวิจัยที่พบว่าสารสกัดข้าวหอมมะลินิลที่ผ่านการหุงมีปริมาณสารกลุ่มฟีนอลลิก
ฟลาโวนอยด์ และแอนโธไซยานินสูงที่สุด และปริมาณสารกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากกว่าข้าวหอมมะลินิลที่ไม่ผ่าน
กระบวนการหุง และปริมาณสารพฤกษเคมีที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิด ความสัมพันธ์กับฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านอนุมูล
อิสระได้ดีข้นึ กว่าสารสกัดข้าวชนิดอื่น ซึ่งผลดังกล่าวอาจเกิดจากความร้อนในกระบวนการหุง ที่ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้น
ของ protocatechuic acid เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า protocatechuic acid เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อแบคทีเรีย
ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็ง และยับยัง้ การเคลื่อนที่ (migration) ของเซลล์มะเร็งได้ [16-23]
จะเห็นได้ว่าข้าวหอมมะลินิลที่ปลูกในจังหวัดพะเยา เมื่อผ่านกระบวนการหุงแล้วพบว่ามีปริมาณสารพฤกษ
เคมีเพิม่ สูงขึ้นและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดี และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริโภคในชีวิตประจาวันเพื่อสุขภาพ
ได้ ซึ่งการทดลองต่อไปจะได้ทาการวิเคราะห์สารกลุม่ ฟีนอลลิก และฟลาโวนอยด์โดยใช้ HPLC เทียบกับสารมาตรฐาน
เพื่อยืนยันว่า ในสารสกัดข้าวหอมมะลินิลที่ผ่านกระบวนการหุงส่งผลให้มีปริมาณของ protocatechuic acid หรือ
สารประกอบฟีนอลลิก และฟลาโวนอยด์ชนิดอื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมถึงวิเคราะห์ความสามารถในการต้านการ
อักเสบและต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ของสารสกัด ข้า วชนิดดังกล่าว อีกทั้งยังต้อ งศึกษากลไกเกี่ยวกับการส่ ง
สัญญาณในระดับเซลล์ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจัยนีไ้ ด้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา สัญญาเลขที่ R020057217045 งบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี พ.ศ. 2557

เอกสารอ้างอิง
1. Bagchi D., Sen CK., Bagchi M. and Atalay M. 2004, Anti-angiogenic, antioxidant, and anti-carcinogenicproperties
of a novel anthocyanin-rich berry extract formula, Biochemistry (Mosc). 69:75-80.
2. Chen PN., Kuo WH., Chiang CL., Chiou HL., Hsieh YS.. and SC. C. 2006, Black rice anthocyanins inhibit cancer cell
invasion via repressions of MMPs and u-PA expression, Chem Biol Interact. 163:218-229.
3. Hou DX. 2003, Potential mechanisms of cancer chemoprevention by anthocyanins, Curr Mol Med.
3:149-159.
4. Katsube N., Iwashita K., Tsushida T., Yamaki K. and Kobori M. 2003, Induction of apoptosis in cancer cells by
Bilberry (Vaccinium myrtillus) and the anthocyanins, J Agric Food Chem. 51:68-75.
5. Kaur C. and Kapoor HC. 2002, Anti-oxidant activity and total phenolic content of some Asian vegetables, Int J
Food Sci Technol. 37:153–161.
6. Wattanakul U., Wattanakul W., Lerssuthichawal T. and Puengyam P, 2009, Determination of Antioxidant Activity,
Total Phenolic Compounds and Flavonoid Contents of Mangrove Plants Extracts from Rajamangala Beach, Trang
Province, TSU Conference 19, Thaksin University, Songkla.
7. Lee J., Durst RW. and Wrolstad RE. 2005, Determination of total monomeric anthocyanin pigment content of fruit
juices, beverages, natural colorants, and wines by the pH differential method: collaborative study, J AOAC Int.
88:1269-1278.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
45

8. Limtrakul P., Yodkeeree S., Pitchakarn P. and Punfa W. 2016, Anti-inflammatory effects of proanthocyanidin-rich
red rice extract via suppression of MAPK, AP-1 and NF-kappaB pathways in Raw 264.7 macrophages, Nutr Res
Pract. 10:251-258.
9. Song FL., Gan RY., Zhang Y., Xiao Q., Kuang L. and Li HB. 2010, Total phenolic contents and antioxidant capacities
of selected chinese medicinal plants, Int J Mol Sci. 11:2362-2372.
10. Roy MK., Koide M., Rao TP., Okubo T., Ogasawara Y. and Juneja LR. 2010, ORAC and DPPH assay comparison to
assess antioxidant capacity of tea infusions: relationship between total polyphenol and individual catechin content,
Int J Food Sci Nutr. 61:109-124.
11. Heinemann., R. J. B., Behrens JH., Lanfer-Marquez. and M. U. 2006 A study on the acceptability and consumer
attitude towards parboiled rice, International Journal of Food Science and Technology. 41:627-634.
12. Min B., McClung A. and Chen MH. 2014, Effects of hydrothermal processes on antioxidants in brown, purple and
red bran whole grain rice (Oryza sativa L.), Food Chem. 159:106-115.
13. Oli P., Ward D., Adhikari B. and Torley P. 2014, Parboiled rice: Understanding from a material science approach,
Journal of Food Engineering. 124:173-183.
14. Paiva FF., Vanier NL., Berrios Jde J., Pinto VZ., Wood D., Williams T, et al., 2016, Polishing and parboiling effect on
the nutritional and technological properties of pigmented rice, Food Chem. 191:105-112.
15. Hiemori M., Koh E. and Mitchell AE. 2009, Influence of cooking on anthocyanins in black rice (Oryza sativa L.
japonica var. SBR), J Agric Food Chem. 57:1908-1914.
16. Grajeda-Iglesias C., Salas E., Barouh N., Barea B., Panya A. and Figueroa-Espinoza MC. 2016, Antioxidant activity
of protocatechuates evaluated by DPPH, ORAC, and CAT methods, Food Chem. 194:749-757.
17. Chatthongpisut R., Schwartz SJ. and Yongsawatdigul J. 2015, Antioxidant activities and antiproliferative activity of
Thai purple rice cooked by various methods on human colon cancer cells, Food Chem. 188:99-105.
18. Vari R., D'Archivio M., Filesi C., Carotenuto S., Scazzocchio B., Santangelo C, et al., 2011, Protocatechuic
acid induces antioxidant/detoxifying enzyme expression through JNK-mediated Nrf2 activation in muri
19. Tanaka T., Tanaka T. and Tanak. M. 2011, Potential Cancer Chemopreventive Activity of Protocatechuic Acid, J Exp
Clin Med. 3:27-33.
20. Tsai SJ. and Yin MC. 2012, Anti-glycative and anti-inflammatory effects of protocatechuic acid in brain of mice
treated by D-galactose, Food Chem Toxicol. 50:3198-3205.
21. Stojkovic DS., Zivkovic J., Sokovic M., Glamoclija J., Ferreira IC., Jankovic T, et al., 2013, Antibacterial activity of
Veronica montana L. extract and of protocatechuic acid incorporated in a food system, Food Chem Toxicol.
55:209-213.
22. Min SW., Ryu SN. and Kim DH. 2010, Anti-inflammatory effects of black rice, cyanidin-3-O-beta-D-glycoside,
and its metabolites, cyanidin and protocatechuic acid, Int Immunopharmacol. 10:959-966.
23. Moon CY., Ku CR., Cho YH. and Lee EJ. 2012, Protocatechuic aldehyde inhibits migration and proliferation of
vascular smooth muscle cells and intravascular thrombosis, Biochem Biophys Res Commun. 423:116-121.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
46

ผลของน้ายาบ้วนปากจากสารสกัดดอกกานพลูและใบฝรั่งต่อสเตร็ปโตคอคคัส มิว
แทนส์และแคนดิดา อัลบิแคนส์
Effect of mouthwashes containing clove and guava leaf extracts on
Streptococcus mutans and Candida albicans
ชยพล ศรีพันนาม1*, ปทุมวรรณ คนงาน2 ณรงค์ นวลเมือง2 และอักษรากร คามาสุข2
Chayaphon Sriphannam1*, Pathumwan Khonngan2, Narong Nuanmuang2 and Aksarakorn Kummasook2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้ายาบ้วนปากสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกกานพลู
และใบฝรั่งในการต้านสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ และ แคนดิดา อัลบิแคนส์ โดยนาสมุนไพรมาสกัดด้วยน้าร้อน (hot
water extraction)และนาไปทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลชีพด้วยวิ ธี disc diffusion และหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่
สามารถยับยัง้ การเจริญและฆ่าเชื้อด้วยวิธี agar dilution ผลการศึกษาพบว่าน้ายาบ้วนปากสมุนไพรที่ค่าการเจือจาง
1:2 สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ได้ แต่ที่ค่าการเจือจางนี้ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้ อ แต่
น้ายาบ้วนปากนี้ไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ได้ จากการศึกษาสรุปได้ว่าน้ายาบ้วนปาก
สมุนไพรมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ผลการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ายาบ้วนปากที่มีประสิทธิภาพต่อไป
คาสาคัญ: น้ายาบ้วนปากสมุนไพร, สเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์, แคนดิดา อัลบิแคนส์

Abstract
This research aimed to study the effect of herbal mouthwashes containing clove and guava leaf extracts
on Streptococcus mutans and Candida albicans. Both herbs were extracted by hot water extraction method.
The essences were tested for an inhibitory zone by a disc diffusion method, and then for a minimum inhibitory
concentration and a minimum bactericidal concentration by a broth dilution. The results demonstrated that the
mouthwash diluted at its lowest concentration (1:2) inhibited the growth of, but did not kill, S. mutans. However,
the growth of C. albicans did not inhibit by the mouthwash. In conclusion, the herbal mouthwash was effective
against the growth of S. mutans. This results are preliminary and applicable for the development of some
effective mouthwash products.
Keywords: Herbal mouthwash, Streptococcus mutans, Candida albicans
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บทนา
ปัจจุบันโรคฟันผุและโรคติดเชื้อราในช่องปากนับว่าเป็นปัญหาที่สาคัญของคนไทยเนื่องจากในชีวิตประจาวัน
ต้องมีการรับประทานอาหารอยู่ทุกวันโดยเฉพาะอาหารจาพวกคาร์โบไฮเดรต ซึ่งภายในช่องปากมีแบคทีเรี ย
Streptococcus
mutans
ที่ร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตในอาหารที่ตกค้างบนผิวฟันหรือ
คราบจุลิ นทรีย์ ทาให้เกิด เป็ นกรดที่ สามารถสลายแร่ ธาตุ ซึ่ง เป็ นโครงสร้ างของฟั นทาให้ฟั น ผุก ร่อ นก่ อให้เกิ ด
กระบวนการเริ่มต้นของโรคฟันผุ นอกจากนี้ผู้ที่มีสุขอนามัยช่องปากไม่ดีพอ, ผู้ที่ได้รับยาปฏิชีวนะหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน
ต่ามักจะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อราในช่องปากสูง โดยเฉพาะ Candida albicans จะสามารถแบ่งตัวเพิ่มจานวน
ขึ้นได้และในบางครั้งก็อาจก่อโรคภายในปากตั้งแต่ที่มุมปาก กระพุ้งแก้มจนลึกลงไปในลาคอซึ่งกลุ่มอาการที่พบได้
บ่อย คือ เกิดฝ้าขาวๆ ในช่องปากที่เรียกว่า “ซาง” หรือ “Thrush” ดังนั้นการดูแลสุขภาพของช่องปากและฟัน
จึง เป็ น สิ่ง ที่ ส าคั ญที่ ต้อ งดูแ ลเอาใจใส่ อ ย่า งสม่ าเสมอโดยในการป้ อ งกั นไม่ใ ห้ เกิด โรคฟัน ผุ แ ละโรคของช่อ งปาก
นอกจากการแปรงฟันแล้วการใช้น้ายาบ้วนปากเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก โดยน้ายา
บ้วนปากสามารถซอกซอนทาความสะอาดซอกฟัน และพื้นที่ที่การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเข้าไปไม่ถึง เพื่อที่จะช่วย
ลดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของฟันผุ เหงือกอักเสบและกลิ่นปาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ
เกิดโรคในช่องปาก ฉะนั้นน้ายาบ้วนปากจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่มีปัญ หาช่องปากที่สามารถนามาใช้ระงับกลิ่น
ปากให้น้อยลงได้ อย่างไรก็ตามน้ายาบ้วนปากที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม
หากผู้บริโภคใช้น้ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่เข้มข้นมากเกินไปติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทาให้เกิด
ความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปากได้ ดังนั้นน้ายาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากพืชหรือสมุนไพรจึงมีความน่าสนใจ
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติย่อมมีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรเพื่อการต่อต้านการเจริญของจุลินทรีย์มีมาอย่างต่อ เนื่องและยาวนาน
ในประเทศไทยนิยมใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายมาประยุกต์ใช้เพื่อยับยัง้ แบคทีเรียและมีหลายชุมชนนามาประยุกต์ใช้
เป็นน้ายาบ้วนปากสูตรพื้นบ้านซึ่งใช้กันในครัวเรือนหรือชุมชน สมุนไพรที่นิยมใช้มีหลายชนิด เช่น ใบฝรั่ง ดอกกานพลู
อบเชยแห้ง ชะเอมเทศ พลู สะระแหน่ มะรุม เป็นต้น ฝรั่งมีสารประกอบแทนนินในกลุ่ม catechol และ pyrogallol
ซึ่งพบได้ทั้งในลาต้น ใบและผล ซึ่งมีรายงานว่ามีความสามารถในการยับยัง้ เชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli, Salmonella
spp, Shigella spp [1] ในใบฝรั่งยังประกอบด้วยน้ามันหอมระเหยอีกหลายชนิดที่มีความสามารถในยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
Bacillus subtilis, S. aureus, E. coli, S. Typhimurium [2] นอกจากนี้ยังช่วยลดภาวะเหงือกอักเสบได้อีกด้วย [3]
กานพลูมีรายงานความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียที่ก่อโรคในช่องปากและแบคทีเรียอื่นอีก
หลายชนิด เช่น Pseudomonas aeruginosa, S. mutans, E. coli, S. aureus [4,5] เช่นเดียวกับน้ามันสะหระแน่นอกจาก
จะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วยังพบว่าสามารถต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด [5,6] ในปัจจุบันน้ายาบ้วน
ปากสมุนไพรเริ่มเป็นที่สนใจของผู้บริโภคเพราะนอกจากจะลดการสัมผัสสารเคมีซึ่งอาจก่อการแพ้แล้วยังสามารถ
ใช้ได้ในเด็กซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาสุขภาพในช่องปากได้ตั้งแต่ช่วงวัยเรียน
จากการที่ได้ทาโครงการ “สร้างแกนนาสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพ ณ ชุมชนแม่ใจ” ภายใต้โครงการ
หนึ่งคณะหนึ่งโมเดลของ มหาวิทยาลัยพะเยา และบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน
ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ มีก ารสารวจปัญหาสุ ขภาพในชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ณ บ้านสันขวาง หมู่ที่ 3 ตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จากการเก็บข้อมูลชุมชนมีกลุ่มชาวบ้านกล่าวถึง
น้ายาบ้วนปากสมุนไพรของชุมชนหมู่ที่ 2 ตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่ผลิตน้ายาบ้วนปากสมุนไพร
ขึน้ มาใช้เองจากสมุนไพรที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นของอาเภอแม่ใจ โดยน้ายาบ้วนปากสมุนไพร มีส่วนประกอบของดอก
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กานพลู ใบฝรั่ง และน้ามันสะระแหน่ ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากสมุนไพรที่ใช้ใน
การทาน้ายาบ้วนปากเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งและลดจานวนเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุและโรค
ของช่องปากซึ่งก็คือโรคติดเชื้อราในช่องปาก ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อจุลชีพของน้ายาบ้วนปาก
สมุนไพรจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนาไปสู่การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
สร้างอาชีพและรายได้ของคนในชุมชนต่อไปในอนาคต

วิธีการศึกษา
1. การเตรียมน้ายาบ้วนปากสมุนไพร
การเตรียมน้ายาบวนปากสมุนไพรเป็นสูตรที่ใช้ในชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสายรุ้ง ติณราช
มีขั้นตอนการเตรียมดังนี้ นาใบฝรั่ง (50 กรัม) ดอกกานพลูแห้ง (50 กรัม) ที่ตาพอแหลก และเกลือแกง (9 กรัม)
มาสกัดด้วยน้าร้อน(hot water extraction) ซึ่งใช้นากลั
้ ่นปริมาตร 1 ลิตร ต้มให้เดือดเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นรอให้อุ่น
แล้วนาไปการกรองด้วยผ้าขาวบาง และในขั้นตอนสุดท้ ายเติมน้ามันสะระแหน่ (ซื้อจากร้านขายยาแผนโบราณ)
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร โดยน้ายาบ้วนปากที่ได้จะเก็บไว้ในขวดปิดสนิทและแบ่งเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและที่ 4 องศา
เซลเซียส เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป
2. การทดสอบความสามารถในการยับยัง้ แบคทีเรีย ด้วยวิธี Disc diffusion
ใช้สาลีพันปลายไม้ที่ปราศจากเชื้อชุบ S. mutans และ C. albicans ที่มีความขุ่นเท่ากับ McFarland No. 0.5
6
(1×10 CFU/มิลลิลิตร) กระจายเชื้อลงบนอาหาร Mitis salivarius agar (MS) และ Sabouraud dextrose agar (SDA)
ตามลาดับ รอประมาณ 5 นาที เพื่อให้ผิวหน้าอาหารแข็งแห้ง จากนั้นปิเปตน้ายาบ้วนปากปริมาตร 25 ไมโครลิตร ลง
บนแผ่น sterilized paper disc เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6 มิลลิเมตรและวางแผ่น paper disc ลงบนอาหาร MS และ
SDA จานวน 3 แผ่นต่อจานอาหาร นาจานอาหารไปบ่มที่สภาวะ 5% CO2 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
48 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาทาการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของโซนยับยั้ง (inhibition zone) ที่เกิดขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
โดยวัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร
3. การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration,
MIC) ของน้ายาบ้วนปากสมุนไพร ด้วยวิธี Agar dilution
เตรียมอาหารเลีย้ งเชื้อ MS ที่ผสมกับน้ายาบ้วนปาก สาหรับทดสอบเชื้อ S. mutans และ SDA ที่ผสมกับน้ายา
บ้วนปาก สาหรับทดสอบเชื้อ C. albicans จากนั้นหยดเชื้อ S. mutans และ C. albicans ที่ปรับความขุ่นด้วยน้าเกลือ
ปราศจากเชื้อ ให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ McFarland No. 0.5 ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ลงในเพลทที่มีน้ายาบ้วนปาก
สมุนไพรผสมอยู่ อ่านค่า MIC จากค่าความเข้มข้นต่าสุดของน้ายาบ้วนปากสมุนไพรที่ยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ
S. mutans และ C. albicans โดยการทดลองนี้ใช้ อาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมยา chlorhexidine digluconate เป็น positive
control และใช้ อาหารเลีย้ งเชื้อที่ไม่เติมน้ายาบ้วนปากสมุนไพร เป็น negative control
4. การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (Minimal bactericidal concentration, MBC) และ
(Minimal fungicidal concentration, MFC) ของน้ายาบ้วนปากสมุนไพรด้วยวิธี Broth dilution
จากค่า MIC สามารถนามาหาค่า MBC และ MFC ได้ โดยนาน้ายาบ้วนปากสมุนไพรที่ค่าการเจือจางที่เกิด
การยับยั้งเชื้อจุลชีพนามาขีดลากลงบนอาหาร MS สาหรับเชื้อ S. mutans และ SDA สาหรับเชื้อ C. albicans
โดยความเข้มข้นของน้ายาบ้วนปากสมุนไพรที่สามารถฆ่าเชื้อได้จะสังเกตไม่ พบการเจริญของเชื้อแบคทีเรียบนจาน
อาหารเลีย้ งเชื้อดังกล่าว
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ผลการศึกษา
1. การเตรียมน้ายาบ้วนปากสมุนไพร
จากกระบวนการเตรียมน้ายาบ้วนปากสมุนไพรด้วยการสกัดด้วยความร้อนพบว่าน้ายาบ้วนปากที่มีได้ มีสี
น้าตาลอ่อน ค่อนข้างทับแสง ไม่มตี ะกอน และมีกลิ่นหอมของน้ามันสะระแหน่
2. การทดสอบความสามารถในการยับยัง้ แบคทีเรีย ด้วยวิธี Disc diffusion
ผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยวิธี Disc diffusion โดยใช้ตัวอย่างน้ายาบ้วนปาก
สมุนไพรที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องควบคู่ไปกับตัวอย่างที่เก็บที่ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งใช้เวลาทดสอบทั้งหมด 13 สัปดาห์
เพื่ อ ทดสอบความคงตั ว ของน้ ายาบ้ ว นปากร่ ว มด้ ว ย พบว่ า น้ ายาบ้ ว นปากสมุ น ไพรไม่ มี ฤ ทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง การ
เจริญเติบโตของเชื้อ C. albicans แต่สามารถยับยัง้ การเจริญของ S. mutans ได้ดี แลพบว่าน้ายาบ้วนปากสมุนไพรเมื่อ
เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสสามารถยับยั้งเชื้อ S. mutans ได้ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้
ระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลต่อการประสิทธิภาพการยับยั้งการเจิรญของแบคทีเรียโดยเมื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลา
13 สัปดาห์ความสามารถในการยับยัง้ การเจริญต่อเชื้อ S. mutans ลดลงไปประมาณร้อยละ 50 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเกิด Inhibition zone ต่อการยับยัง้ เชื้อ S. mutans ของน้ายาบ้วนปากสมุนไพร
ระยะเวลา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส(inhibition zone) (มิลลิเมตร)
สัปดาห์ที่
เก็บที่อณ
ุ หภูมหิ ้อง
เก็บที่ 4 องศาเซลเซียส
1
10
11
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11
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8
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5
5
หมายเหตุ : ค่า Inhibition zone ไม่รวมเส้นผ่านศูนย์กลางของ disc (6 mm)
3. ผลการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration,
MIC) ของน้ายาบ้วนปากสมุนไพร ด้วยวิธี Agar dilution
จากผลการยับยั้งเชื้อของน้ายาบ้วนปากที่ตรวจพบด้วยวิธี disc diffusion จึงมีการทดสอบหาค่าความเข้มข้น
ต่าสุดของน้ายาบ้วนปากเพื่อบ่งชีว้ า่ น้ายาบ้วนปากมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ผลการทดสอบพบว่าเมื่อเจือจาง
น้ายาบ้วนปากสมุนไพรที่ 1:2 ไม่พบการเจริญของเชื้อ แสดงว่าน้ายาบ้วนปากสมุนไพรสามารถยับยัง้ การเจริญของเชื้อ
S. mutans ได้ถงึ ค่าการเจือจางเท่ากับ 1:2 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่า MIC ของน้ายาบ้วนปากสมุนไพรต่อเชื้อ S. mutans
ตัวอย่าง
ค่าการเจือจาง
น้ายาบ้ ว นปากสมุ น ไพร (จากสารสกั ด ดอกกานพลู
ไม่เจือจาง
และใบฝรั่ง)
1:2
1:4
1:8
1:16
Positive control (chlorhexidine diglucanate 0.01 %)
Negative control (อาหารเลีย้ งเชื้อ)
-

ผลการทดสอบ
ไม่พบการเจริญของเชื้อ
ไม่พบการเจริญของเชื้อ (MIC)
พบการเจริญของเชื้อ
พบการเจริญของเชื้อ
พบการเจริญของเชื้อ
ไม่พบการเจริญของเชื้อ
พบการเจริญของเชื้อ

4. การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (Minimal bactericidal concentration, MBC) ของน้ายา
บ้วนปากสมุนไพรด้วยวิธี broth dilution
จากการทดสอบค่า MIC ตรวจพบว่าน้ายาบ้วนปากสมุนไพรมีคา่ การยับยัง้ การเจริญของเชื้ออยู่ที่ 1:2 เพื่อเป็น
การทดสอบว่าน้ายาสมุนไพรบ้วนปากมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือไม่ จึงนาส่วนผสมของสารสกัดกับเชื้อที่มีการเจือจาง
ของน้ายาบ้วนปากสมุนไพรต่างๆ กัน พบว่า ทุกๆการเจือจางเชื้อยังสามารถเจริญเติบโตได้ แสดงว่าน้ายาบ้วนปากไม่
มีฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้ S. mutans ได้ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่า MBC ของน้ายาบ้วนปากสมุนไพรต่อเชื้อ S. mutans
ตัวอย่าง
ค่าการเจือจาง
น้ายาบ้วนปากสมุนไพร
1:2
1:4
1:8
1:16
Positive control (chlorhexidine diglucanate 0.01 % )
Negative control (อาหารเลีย้ งเชื้อ)
-

ผลการทดสอบ
พบการเจริญของเชื้อ
พบการเจริญของเชื้อ
พบการเจริญของเชื้อ
พบการเจริญของเชื้อ
ไม่พบการเจริญของเชื้อ
พบการเจริญของเชื้อ

วิจารณ์และสรุปผล
ในการศึกษานีใ้ ช้วธิ ีการสกัดสารโดยใช้นาเป็
้ นตัวทาละลายซึ่งเหมาะสาหรับใช้สกัดสารที่มีขวั้ เนื่องจากน้าเป็น
โมเลกุลที่มีขวั้ จึงละลายเอาสารสกัดที่มีขั้วเหมือนกันออกมาได้เช่น สารแทนนินที่เป็นองค์ประกอบหลักของใบฝรั่งซึ่ง
สามารถละลายน้าได้ดี แต่สาร eugenol ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของดอกกานพลูอาจละลายออกมาได้เพียงเล็กน้อย
เนื่องจากละลายได้ดีในตัวทาละลายอินทรีย์ อย่างไรก็ตามการสกัดสารด้วยน้าเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว ใช้อุปกรณ์ไม่
มากเหมาะสมสาหรับผลการผลิตใช้เองหรือในระดับชุมชน แต่มขี ้อควรระวังเรื่องการปนเปื้อนของแบคทีเรียหรือเชื้อรา
ได้ง่าย นอกจากนี้การศึกษาถึงผลของสารกลุ่มแทนนินและโพลีฟีนอลต่อการต้านเชื้อ S. mutans ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุ
ก่อให้เกิดโรคฟันผุ พบกลไกการต้านเชื้อของสารกลุ่มโพลิฟีนอลที่หลากหลาย เช่น กลไกการยับยัง้ การทางานของ กลู
โคซิลทรานเฟอร์เรส (glucosyltransferases) และยับยัง้ การสังเคราะห์กลูแคนชนิดที่ไม่ละลายน้า (insoluble glucan) ซึ่ง
กลูแคนเป็นโพลิเมอร์ของน้าตาลกลูโคสที่ท้าหน้าที่คล้ายซีเมนส์ยึดเซลล์แบคทีเรียเข้ากันและทาให้เกาะติดฟันซึ่ง
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กลู แ คนจะถู ก สร้ างในขณะที่ มีน้าตาลซู โ คสโดยใช้เอนไซม์ก ลู โ คซิล ทรานเฟอร์ เรส ที่ อยู่ ที่ผิ ว ของเชื้อ แบคที เรี ย
นอกจากนั้นแทนนินยังมีกลไกในการยับยัง้ การสังเคราะห์ผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย ทาให้เปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการเลือกผ่ า นของเซลล์ ส่ ง ผลต่อ การทางานของโปรตีนและเอนไซม์ที่ผ นั ง เซลล์ และรบกวน
กระบวนการเมแทบอลิซึมของแบคทีเรียทาให้ลดการเจริญเติบโตและความรุนแรงของเชื้อลงได้ [7] สาหรับกานพลูมี
สารประกอบฟีโนลิกในปริมาณมาก และยังประกอบด้วยน้ามันหอมระเหยร้อยละ14-20 โดยมีน้ามันหอมระเหยที่
สาคัญคือ eugenol ซึ่งมีปริมาณร้อยละ 70-80 ของน้ามันหอมระเหยทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี beta-caryophyllene,
acetyl, methyl, amyl ketone, charicol, eugenol acetate เป็นต้น น้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียและเชื้อราได้หลายชนิด [8] อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ใช้วธิ ีการสกัดด้วยน้าร้อนสารที่ได้ส่วนใหญ่จะ
เป็นสารในกลุ่มฟีนอลิกมากกว่าน้ามันหอมละเหย ผลในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียน่าจะมากจากสารกลุ่มฟี
นอลิกหรืออาจจะเกิดจากการส่งผลร่วมกันของทั้งสารกลุ่มฟีนอลิกและน้ามันหอมละเหย ในส่วนของน้ามันสะระแหน่
มีมีสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์ เช่น S. aureus ATCC 25923, S. pyogenes ATCC19615), E. coli ATCC 25922 และ
K. pneumoniae ATCC 13883 [9] แต่การศึกษาใน S. mutans ไม่พบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตด้วย
น้ามันสะระแหน่ นอกจากนี้ยังมีรายงานพบว่าน้ามันสะระแหน่ที่มีขายตามท้องตลาดไม่มีความสามารถในการยับยั้ง
การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย [10] ในการศึก ษานี้ ใ ช้น้ ามั น สะระแหน่ที่ข ายตามร้ า นขายยาสมุ น ไพรทั่ ว ไปซึ่ ง พบว่า มี
ส่วนประกอบของน้ามันสะระแหน่เพียงร้อยละ 50 จึงเป็นไปได้วา่ น้ามันสะระแหน่ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของน้ายาบ้วน
ปากไม่ส่งผลในการยับยั้งจุลินทรีย์เนื่องจากมีความเข้มข้นน้อยแต่น้ามันสะระแหน่มีกลิ่นหอมช่วยให้น้ายาบ้ วนปากมี
กลิ่นที่น่าใช้ย่ิงขึ้น จากผลการศึกษาพบว่าน้ายาบ้วนปากที่ค่าการเจือจาง 1:2 ยังสามารถยั บยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียได้และเมื่อเก็บตัวอย่างน้ายาบ้วนปากไว้ที่อุณหภูมิห้องและที่ 4 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 เดือน พบว่าการ
เก็บรักษาน้ายาบ้วนปากไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งไม่มผี ลต่อฤทธิ์การต้านแบคทีเรีย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าน้ายาบ้วนปากสมุนไพร
จากสูตรที่ทาได้เองในชุมชนสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย S. mutans ที่เป็นสาเหตุของโรคปริทันต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยังสามารถเก็บรักษาได้นาน อย่างไรก็ตามน้ายาบ้วนปากสมุนไพรยังไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
เชื้อราซึ่งยังพบว่ายังเป็นปัญหาต่อสุขภาพช่องปากโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่า การพัฒนาสูตรหรือตารับใหม่
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการปรับแต่งสีให้น่ารับประทาน รวมทั้งการส่งเสริมให้ชุมชนผลิตใช้เองยังต้องมี
การดาเนินการต่อไปในอนาคต
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ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยวิธีการทดสอบลุก
จากท่านั่งขึ้นยืน 5 ครั้ง: การเปรียบเทียบระหว่างเพศ และความสัมพันธ์กับอายุ
The lower extremity muscle strength evaluation in community-dwelling older adults
by using five times sit-to-stand test: Gender comparison and relationship with age
อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์1, พุทธิพงษ์ พลคาฮัก*1, ใหม่ทิพย์ สิทธิตัน2, วินัฐ ดวงแสนจันทร์3
Arunrat Srithawong1, Puttipong Poncumhak*1, Maitip Sittitan2, Winut Duangsanjun3
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ ศึกษาความแตกต่างของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเปรียบเทียบระหว่างเพศชายและหญิง โดย
ใช้วิธีการทดสอบลุกจากท่านั่งขึ้นยืน 5 ครั้ง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบและอายุ ในอาสาสมัคร
ผู้สูงอายุ จานวน 188 คน อายุ 60 – 93 ปี ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุเพศชายใช้เวลาในการทดสอบน้อยกว่าเพศ
หญิงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.001) และพบความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบกับอายุอยู่ในระดับต่า อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (rho = 0.324, p < 0.001) การศึกษานี้สรุปได้ว่า เพศชายมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
มากกว่าเพศหญิง และอายุที่เพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาลดลง
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ, การทดสอบความสามารถทางกาย, กายภาพบาบัด, ลุกจากท่านั่งขึน้ ยืน

Abstract
This study compares muscular strength between males and females using a five-time sit-to-stand test
and explore a correlation between time to complete test and age in 188 elderly subjects aged 60-93 years. The
study found that males took significantly less time to test than females (p <0.001). The correlation between
result of test and age was low (rho = 0.324, p <0.001). In conclusion, males have stronger in lower extremities
muscles strength than females. In addition, an increasing age, resulting in lower leg muscle strength.
Keywords: Elderly, functional test, physical therapy, sit-to-stand
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บทนา
ความแข็ง แรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุ ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญต่อการเกิดข้อจากัดในการเคลื่อนไหว
ความสามารถในการเดิน ความเสี่ยงต่อการล้ม ความเสี่ยงต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมไปถึงอัตราการ
เสียชีวิตได้ (Manini et al., 2007; Miljkovic, Lim, Miljkovic, & Frontera, 2015) เช่น ผู้สูงอายุที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดข้อจากัดในการเคลื่อนไหวที่รุนแรง 2.6 เท่า เสี่ยงต่อความสามารถในการเดินที่มีความเร็วลดลง
สูงถึง 4.6 เท่า และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 2.1 เท่าเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปกติ (Manini
et al., 2007) ดังนั้นการประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุจึงมีความสาคัญ สาหรับบุคลาการทาง
การแพทย์ เพื่อช่วยวางแผนการให้โปรแกรมการรักษาและฟื้นฟู เพื่อป้องกันผลกระทบตามมา
การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ด้วยวิธีลุกจากท่านั่งขึ้ นยืน (sit-to-stand test; STS) เป็นการ
ประเมินความสามารถทางการทาหน้าที่หรือเคลื่อนไหว (functional assessments) แบบการทดสอบภาคสนาม
(field tests) ซึ่งจะสะท้อนถึงความสามารถในการเคลื่อนไหว และช่วยบ่งชี้ถึงระบบของร่างกายที่อาจมีความผิดปกติ
เป็นการทดสอบที่ใช้อุปกรณ์น้อยและไม่ซับซ้อน จึงสามารถทาการทดสอบในสถานที่ต่างๆ ทั้งทางคลินิกและชุมชน
และโดยผู้ทดสอบอาจไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญมากนัก (van Hedel, Dietz, & Curt, 2007; van Iersel, Munneke,
Esselink, Benraad, & Olde Rikkert, 2008) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมระบบการสาธารณสุขให้ลงถึงระดับชุมชน
รวมถึงการเยี่ยมบ้านต่างๆ ดังนั้น การหาวิธีตรวจประเมินแบบ quantitative functional assessments ที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถทาได้งา่ ยในสถานที่ต่างๆ จึงมีความสาคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการตรวจคัดกรองและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการทดสอบลุกยืน 5 ครั้ง (five times sit-to-stand test; FTSST) เป็นการ
ทดสอบที่นิยมนามาประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา (R. W. Bohannon, 2006) การศึกษาของ Bohannon และ
คณะ (2010) รายงานความตรงตามเกณฑ์ (criterion validity) ของการทดสอบ FTSST ในผู้สูงอายุ โดยพบ
ความสัมพันธ์กับแรงและแรงบิดของกล้ามเนื้อเหยียดเข่า (r = -0.48 ถึง -0.57)(R. W. Bohannon, Bubela, Magasi,
Wang, & Gershon, 2010) และมีรายงานความตรงเชิงสอดคล้อง (convergent validity) กับแบบประเมินตนเอง
ความสามารถทางกาย (self-reported physical functioning) r = -0.47 (Richard W. Bohannon, Shove, Barreca,
Masters, & Sigouin, 2007) การทดสอบ TUGT (r = 0.73) และความเร็วในการเดิน (r = -0.82) (Schaubert &
Bohannon, 2005) และการศึกษาความตรงในการทานาย (predictive validity) ความเสี่ยงต่อการล้ม (Buatois et al.,
2008) ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงสนใจที่จะทาการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดพะเยา เพื่อ
รายงานค่าปกติตามเพศ และเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างเพศ และศึกษาความสัมพันธ์กับอายุ เพื่อนามาใช้ใน
การอ้างอิงในการประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุตอ่ ไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ในอาสาสมัครผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 188 คน อาศัยอยู่
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยแบ่งออกเป็นเพศชายและหญิง กลุ่ มละ 94 ราย โดยอาสาสมัครทุกคน จะได้รับการซัก
ประวัติ ตรวจร่างกายเบื้องต้น โดยหากอาสาสมัครมีโรคประจาตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือมีอาการปวดข้อหรือ
กล้ามเนื้อ ที่คะแนนมากกว่า 5 (Visual Analog Scale > 5) จะถูกคัดออกจากการศึกษา หลังจากนั้น อาสาสมัครจะ
ได้รับการทดสอบ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ด้วยวิธีการทดสอบ FTSST โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การทดสอบ five times sit-to-stand test
อาสาสมัครนั่งบนเก้าอี้ไม่มที ี่พักแขนที่มีความสูงมาตรฐาน (44-46 เซนติเมตร) และพิจารณาจากท่าทางการ
นั่งของอาสาสมัครในท่าเริ่มต้น นั่งหลังตรง และวางส้นเท้าอยู่หลังต่อข้อเข่าประมาณ 10 เซนติเมตรแล้ว ข้อสะโพก
ต้องอยูใ่ นลักษณะงอประมาณ 90 องศา วางแขนไว้ขา้ งลาตัว จากนั้นให้อาสาสมัครลุกยืนให้เร็วที่สุดและปลอดภัย 5
ครัง้ ต่อเนื่องกัน เริ่มจับเวลาเมื่อผู้ประเมินบอก “เริ่ม” และหยุดเวลาเมื่ออาสาสมัครกลับนั่งลงในครั้งที่ห้าหลังชิดพนัก
พิ ง ท าการทดสอบทั้ ง หมด 3 รอบ และหาค่ า เฉลี่ ย เพื่ อ น าไปใช้ วิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ แต่ ล ะรอบมี ร ะยะพั ก
2 นาที (Poncumhak, insorn, Prasittimet, & Manota, 2014; Shumway-Cook, Baldwin, Polissar, & Gruber, 1997)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
การศึก ษานี้วิเคราะห์ ข้อ มูลโดยใช้โ ปรแกรมส าเร็จรู ป ใช้ส ถิติพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานของ
อาสาสมัคร ใช้สถิติ independent sample t-test เพื่อเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของการทดสอบ FTSST ในกลุ่ม
อาสาสมัครที่แบ่งตามเพศ และใช้สถิติ Spearman’s rho correlation เพื่อหาความสัมพันธ์ของผลการทดสอบ FTSST
กับอายุ เนื่องจากการกระจายตัวของข้อมูลไม่ปกติ โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ p < 0.05

ผลการศึกษา
อาสาสมัครจานวน 188 คน แบ่งเป็นเพศชาย 94 คน และเพศหญิง 94 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ในเพศ
ชายมีอายุเฉลี่ย 70.34±8.16 ปี (อยู่ในช่วง 60-93 ปี) และในเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 70.40±7.43 ปี (อยู่ในช่วง 60-92
ปี) ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างอายุเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่ม (p > 0.05) อย่างไรก็ตาม พบว่าทั้งเพศชายและ
หญิงมีคนที่มีโรคประจาตัวอย่างน้อย 1 โรค มากถึงร้อยละ 64.89 และ 61.70 ตามลาดับ โดยรายละเอียดของโรค
ประจาตัวแสดงในแผนภูมิที่ 1 และโรคอื่นๆ ที่พบในการศึกษานี้ ได้แก่ เกาต์ เข่าเสื่อม โรคปอด หอบหืด ไตวายเรือ้ รัง
แผนภูมทิ ี่ 1 ความถี่ (ร้อยละ) ของโรคประจาตัว ในเพศชายและเพศหญิง
ผลการทดสอบ FTSST พบค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการทดสอบในผู้สูงอายุในเพศชายเท่ากับ 10.82±2.91
วินาที และในเพศหญิงเท่ากับ 14.31±4.30 วินาที และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างเพศชายและหญิง พบว่า
เพศชายใช้เวลาในการทดสอบ FTSST น้อยกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.001) และพบความสัมพันธ์
ของผลการทดสอบและอายุ อยู่ในระดับต่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (rho = 0.324, p < 0.001)
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของการทดสอบ FTSST ระหว่างอาสาสมัครสูงอายุเพศชายและเพศหญิง

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและเวลาที่ใช้ในการทดสอบ FTSST

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษานี้ พบว่าเพศส่งผลต่อความสามารถในการทดสอบ FTSST โดยพบว่า เพศชายมีความสามารถในการ
ทดสอบที่ดีกว่าเพศหญิง รวมไปถึงพบความสัมพันธ์ของอายุและผลการทดสอบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอายุที่มากขึ้น
ส่งผลให้ใช้เวลาในการทดสอบนานขึ้น สามารถบ่งชี้ได้ว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และความสามารถทางกาย
อื่นๆ ลดลง จากการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า การประเมินโดยการทดสอบจับเวลาในการลุกขึ้นยืน (Sit to stand test,
Proceeding พะเยาวิจยั 8
57

STS test) เป็นการประเมินที่มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความสามารถในการรับความรู้สึก การ
ทรงตัว และความเร็วในการเคลื่อนไหว (Lord, Murray, Chapman, Munro, & Tiedemann, 2002) และถูกนามาใช้เพื่อ
ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความสามารถในการทรงท่าในผู้สูงอายุ (R. W. Bohannon, 2012)
จากผลการศึกษา ความแตกต่างของการทดสอบระหว่างเพศชายและเพศหญิ ง อาจจะเป็นผลมาจากความ
ทนทานและกาลังของกล้ามเนื้อมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างของคุณสมบัติของกล้ามเนื้อและ
ของเส้นใยกล้ามเนื้อของทั้งสองเพศ พบว่าเพศหญิงมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของร่างกายส่วนล่าง เพียงร้อยละ
66 เมื่อเทียบกับเพศชาย (Miller, MacDougall, Tarnopolsky, & Sale, 1993) และยังพบว่าเพศชายมีกล้ามเนื้อกลุ่มหด
ตัวเร็ว (muscle type II fiber) ของกล้ามเนื้อขา (กลุ่ม knee extensors) มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p < 0.05) (Miller et al., 1993) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อหลักในการทางานเพื่อให้สามารถทาการทดสอบ FTSST
ได้สาเร็จ และสอดคล้องกับการศึกษาของ Thaweewannakij และคณะ ที่พบว่า เพศชายใช้เวลาในการทดสอบน้อย
กว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในผู้สูงอายุ 70 ปีขนึ้ ไป แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศในช่วงอายุ 60-69
ปี (Thaweewannakij et al., 2013) อย่างไรก็ตาม พบว่าในการเปรียบเทียบระหว่างเพศของอาสาสมัคร เพศหญิงมี
จานวนที่มากกว่าเพศชาย ซึ่งแต่กต่างจากการศึกษาปัจจุบัน ที่กาหนดจานวนเพศให้เท่ากัน เพื่อให้สามารถยืนยัน
ข้อมูลการศึกษาว่า เพศชายมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขามากกว่าเพศหญิง
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของอายุและผลการทดสอบ FTSST พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่า อย่างไรก็
ตามพบระดับนัยสาคัญที่ p < 0.001 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า อายุถือเป็นตัวแปรที่สาคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
ทดสอบ FTSST ที่สะท้อนถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และบ่งชี้ได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
จะลดลงอย่างชัดเจน (Miller et al., 1993) โดยเมื่ออายุที่เพิ่มมากขึ้น ขนาดของมัดกล้ามเนื้อและเส้นใยกล้ามเนื้อแต่
ละชนิดที่เล็กลง และการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพเส้นใยกล้ามเนื้อ (ความแข็งแรงและกาลังกล้ามเนื้อ) มีส่วนทาให้
เกิด sarcopenia (Delbono, 2011; Walter R. Frontera et al., 2000; W. R. Frontera et al., 2000) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
การสูญเสียความแข็งแรงและกาลังกล้ามเนื้อ ที่เกิดจากความชรา มีสาเหตุมาจากความสามารถในการออกแรงหดตัว
(intrinsic force-generating capacity) ของเส้นใยกล้ามเนื้อโครงร่างลดลง (D'Antona et al., 2003; D'Antona,
Pellegrino, Carlizzi, & Bottinelli, 2007) ซึ่งการศึกษาที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการการทางานหรือ
ออกแรงหดตัวของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ ลดลงมากถึงร้อยละ 34 ซึ่งกลไกการการเกิดขั้นตอนนี้ คือการเปลี่ยนแปลง
ของเซลล์และกระบวนการโมเลกุลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (Delbono, 2000) เช่น จานวนเซลล์ satellite
มีจานวนลดลงที่สัมพันธ์กับชนิดเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดที่ 2 (Ciciliot, Rossi, Dyar, Blaauw, & Schiaffino, 2013)
กระบวนการเร้ า และการหดตั ว ของเส้ น ใยกล้ า มเนื้อ ถู ก รบกวนหรือ หยุ ด ทางาน ส่ ง ผลให้ ก ารทางานของเส้ น ใย
กล้ามเนื้อลดลง การหดตัวหรือออกแรงของกล้าเนื้อลดลง และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรวมลดลง (Manini &
Clark, 2012) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเส้นใยกล้ามเนื้อ myofilament ที่ลดลง การทางานของ mitochondrial ที่เสื่อม
ประสิทธิภาพ เป็นต้น (Delbono, 2000)
การศึกษานี้ ยืนยันข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุเพศชายและหญิงมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และพบว่าเมื่ออายุสูงมากขึน้ ส่งผลให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาลดลงอย่าง
ชัดเจน ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์อาจจะนาวิธีการทดสอบและข้อมูลไปใช้เพื่อประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ในผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งการทดสอบ FTSST เป็นการทดสอบที่งา่ ย สะดวก และมีความแม่นยาสูง
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ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยวิธีการทดสอบ
อย่างง่าย: การเปรียบเทียบระหว่างเพศ และประวัติการล้ม
The lower extremity muscle strength in community-dwelling older adults by
using simple test: gender and history of falls comparison
ศิรินทิพย์ คาฟู1, อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์1, วินัฐ ดวงแสนจันทร์2, พุทธิพงษ์ พลคาฮัก1*
Sirintip Kumfu1, Arunrat Srithawong1, Winut Duangsanjun2, Puttipong Poncumhak1*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ ศึกษาความแต่งตากของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเปรียบเทียบระหว่างเพศชายและหญิง และ
ผู้ที่มีประวัติการล้มและไม่ล้ม โดยใช้วิธีการทดสอบลุกจากท่านั่งขึ้นยืน 3 ครั้ง ในอาสาสมัคร 60 ปีขึ้นไป จานวน
91 คน ที่มปี ระวัตกิ ารล้มและไม่ลม้ อาสาสมัครทั้งหมดได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกายพื้นฐาน และทาการทดสอบ
ลุกจากท่านั่งขึ้นยืน ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครเพศชายใช้เวลาในการทดสอบ TTSST น้อยกว่าเพศหญิงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอาสาสมัครที่มีประวัติการล้มและไม่ล้ม พบว่าอาสาสมัครที่เคยล้มใช้
เวลาในการทดสอบ TTSST นานกว่ากลุ่ มที่ไม่เคยล้ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การศึกษานี้ ช่วยยืนยันการใช้
ประโยชน์ของการทดสอบ TTSST ในการประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และเป็นการทดสอบที่สามารถแยก
กลุ่มผู้สูงอายุตามเงื่อนไขของเพศ และประวัตกิ ารล้มได้
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ, การทดสอบความสามารถทางกาย, กายภาพบาบัด, ลุกจากท่านั่งขึน้ ยืน

Abstract
This study investigates leg muscular strength between males and females and those with a history of
falling. The test was carried out three times sit-to-stand test in the elderly aged 60 years old and over, who
had a history of falling and non-falling. All subjects have been taking subjective and physical examination, follow
by the three times sit-to-stand test. The results of study indicated that male had significantly less time to test
for TTSST than women. When compared between subject with falling and non-falling, it was found that subjects
who had fallen used the TTST test significantly longer than those who had never fallen. This study confirms the
usefulness of TTSST testing in evaluating leg muscle strength. It is a test that can distinguish elderly people
according to gender and history of falls.
Keywords: Elderly, functional test, physical therapy, sit-to-stand
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บทนา
การทดสอบลุกจากท่านั่งขึ้นยืน 3 ครั้ง (Three Times Sit to Stand Test; TTSST) ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ใน
การทานายความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุในชุมชน [1] โดยเป็นวิธีการทดสอบใหม่ที่ประยุกต์จากวิธีการทดสอบลุก
จากท่านั่งขึ้นยืน 5 ครั้ง (Five Times Sit to Stand Test; FTSST) แต่ลดจานวนครั้งของการลุกนั่งให้เหลือเพียง 3 ครั้ง
เพื่อให้ง่ ายต่อ การทดสอบ และคาดว่าน่าจะสะท้ อนถึง ความสามารถของความแข็ง แรงของกล้ ามเนื้อขาและ
ความสามารถในการทรงท่า ซึ่งถือว่าเป็นอีกปัจจัยที่อาจจะสะท้อนถึงความสามารถทางกายและสภาวะความเสื่อม
ถอยที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการล้มตามมาได้ [2,3] และสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชุมชนได้อย่างง่าย
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและลดความล้าของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุได้ [1]
การศึก ษาที่ ผ่ า นมา พบว่า การทดสอบ TTSST มีค วามสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ สู ง กั บการทดสอบ FTSST
(r= 0.931;p<0.001) ส่วนในกลุ่มที่ไม่เคยล้มใช้เวลาในการทดสอบ TTSST น้อยกว่ากลุ่มที่ลม้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05) และความสามารถในการทานายของการทดสอบ TTSST พบว่ามีค่าความไว ร้อยละ 66.67 ค่าความจาเพาะ
ร้อยละ 60.87 และมีพ้ืนที่ใต้กราฟ (AUC=0.65;95%CI=0.50±0.80) ผลการประเมินความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัด
พบว่ามีค่าน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงมาก (ICC=0.975;95%CI=0.954–0.987)1 ดังนั้นการทดสอบ TTSST สามารถ
นามาใช้ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความสามารถในการทรงท่าในกลุ่มที่ล้มและไม่ล้มในผู้สูงอายุได้
โดยพบว่า หากผู้สูงอายุใช้เวลาในการทดสอบ ตั้งแต่ 5.35 วินาทีข้นึ ไป มีความเสี่ยงต่อการล้ม อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า
จ านวนอาสาสมั ค รในการศึก ษานี้ยั ง น้อ ย ดั ง นั้น คณะผู้ วิจั ย จึ ง สนใจศึก ษาเพิ่ม เติม เกี่ ย วกั บการเปรี ย บเที ย บผล
การทดสอบระหว่างเพศ และผู้ที่มีประวัติการล้มและไม่ล้ม เพื่อยืนยั นความสาคัญของการทดสอบ TTSST ใน
การนามาใช้ในผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ในอาสาสมัครผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 91 คน อาศัยอยู่ใน
พื้นที่จังหวัดพะเยา โดยอาสาสมัครทุกคน จะได้รับการซักประวัติทั่วไป และประวัติเกี่ยวกับการล้มย้อนหลัง 6 เดือน
ได้รับการตรวจร่างกายเบือ้ งต้น โดยหากอาสาสมัครมีโรคประจาตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือมีอาการปวดข้อหรือ
กล้ามเนื้อ ที่คะแนนมากกว่า 5 (Visual Analog Scale > 5) และไม่สามารถลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ไปสู่ท่ายืนได้เอง จะถูก
คัดออกจากการศึกษา หลังจากนั้น อาสาสมัครจะได้รับการทดสอบ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ด้วยวิธีการ
ทดสอบ TTSST โดยมีรายละเอียดดังนี้
การทดสอบ three times sit-to-stand test
อาสาสมัครนั่งบนเก้าอี้ไม่มที ี่พักแขนที่มีความสูงมาตรฐาน (44-46 เซนติเมตร) และพิจารณาจากท่าทางการ
นั่งของอาสาสมัครในท่าเริ่มต้น นั่งหลังตรง และวางส้นเท้าอยู่หลังต่อข้อเข่าประมาณ 10 เซนติเมตรแล้ว ข้อสะโพก
ต้องอยูใ่ นลักษณะงอประมาณ 90 องศา วางแขนไว้ขา้ งลาตัว จากนั้นให้อาสาสมัครลุกยืนให้เร็วที่สุดและปลอดภัย 3
ครัง้ ต่อเนื่องกัน เริ่มจับเวลาเมื่อผู้ประเมินบอก “เริ่ม” และหยุดเวลาเมื่ออาสาสมัครกลับนั่งลงในครั้งที่ห้าหลังชิดพนัก
พิ ง ท าการทดสอบทั้ ง หมด 3 รอบ และหาค่ า เฉลี่ ย เพื่ อ น าไปใช้ วิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ แ ต่ ล ะรอบมี ร ะยะพั ก
2 นาที [1]
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การวิเคราะห์ทางสถิติ
การศึก ษานี้วิเคราะห์ ข้อ มูลโดยใช้โ ปรแกรมส าเร็จรู ป ใช้ส ถิติพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานของ
อาสาสมัคร ใช้สถิติ independent sample t-test เพื่อเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของการทดสอบ TTSST ในกลุ่ม
อาสาสมัครทีแ่ บ่งตามเพศ และแบ่งตามประวัตกิ ารล้ม โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ p < 0.05

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาที่ แบ่ ง กลุ่ มตามเพศของอาสาสมั คร พบว่า อายุเฉลี่ ย และค่ าดั ชนีมวลกาย
ระหว่างกลุ่ม ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) และพบว่าในเพศหญิงมีจานวนอาสาสมัครที่มีประวัติการล้ม
ย้อนหลัง 6 เดือนมากกว่าในเพศชาย และใช้เวลาในการทดสอบ TTSST มากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 1 คุณลักษณะพื้นฐานของอาสาสมัคร และผลการทดสอบ TTSST เปรียบเทียบระหว่างเพศ
ตัวแปร
เพศชาย
เพศหญิง
(42 คน)
(49 คน)
อายุ: ปี (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
67.21±6.08
67.82±5.42
ค่าดัชนีมวลกาย: กิโลกรัม/เมตร2 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
22.76±3.71
22.99±3.36
ประวัตกิ ารล้ม: จานวนคน (ร้อยละ)
13 (30.95)
20 (40.82)
ผลการทดสอบ Three Times Sit-to-Stand test (วินาที)
5.72±1.87
6.79±1.98

p
value*
0.622
0.757
0.010

* P value from Independent sample t-test
เมื่อแบ่งตามประวัติการล้มในผู้สูงอายุ (ตารางที่ 2) พบว่า อายุเฉลี่ยและค่าดัชนีมวลกายระหว่างกลุ่ม ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) และพบว่าในเพศหญิงมีจานวนอาสาสมัครที่มีประวัติการล้มย้อนหลัง 6 เดือน
มากกว่าในเพศชาย และพบว่ากลุ่มที่เคยมีประวัตกิ ารล้มอย่างน้อย 1 ครัง้ ใช้เวลาในการทดสอบ TTSST มากกว่ากลุ่ม
ที่ไม่เคยล้มอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.001) และยังพบว่า ทั้งสองกลุ่มอาสาสมัคร มี โรคประจาตัวอย่างน้อย
1 โรค สูงถึงร้อยละ 63 (ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ไขมันในเลือดสูง เข่าเสื่อม เกาท์ โรคปอด)
ตารางที่ 2 คุณลักษณะพื้นฐานของอาสาสมัคร และผลการทดสอบ TTSST เปรียบเทียบโดยประวัตกิ ารล้ม
ตัวแปร
non-faller
faller
(58 คน)
(33 คน)
อายุ: ปี (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
67.69±6.00 67.27±5.24
เพศ: ชาย (ร้อยละ)
29 (50.00)
13 (39.39)
ค่าดัชนีมวลกาย: กิโลกรัม/เมตร2 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
22.95±3.09 22.77±4.18
มีโรคประจาตัว: จานวนคน (ร้อยละ)
37 (63.79)
21 (63.64)
ผลการทดสอบ Three Times Sit-to-Stand test (วินาที)
5.05±1.04
6.79±1.90
* P value from Independent sample t-test
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p value*
0.730
0.831
< 0.001

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษานี้ พบว่าเพศส่งผลต่อความสามารถในการทดสอบ TTSST โดยพบว่า เพศชายใช้เวลาในการทดสอบ
ที่น้อยกว่าหรือน้อยกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าผู้สูงอายุที่มีประวัติการล้มใช้เวลาใน
การทดสอบ TTSST มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่เคยล้มอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) จากผลการศึกษา แสดงให้
เห็นว่า เพศหญิงและผู้ที่เคยมีประวัตการล้ม มักมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลที่พบว่า
ในกลุ่มที่เคยล้ม (33 ราย) เป็นเพศหญิงมากกว่าร้อยละ 60
การประเมินโดยการทดสอบจับเวลาในการลุกขึ้นยืน (Sit to stand test, STS test) เป็นการประเมินที่มี
ความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความสามารถในการรับความรู้สึก การทรงตัว และความเร็วใน
การเคลื่อนไหว ซึ่งนิยมใช้ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุ [4] การทดสอบ TTSST มีลักษณะของการ
ทดสอบที่มีการลุกขึ้นจากท่านั่งขึน้ ยืนซ้า ๆ จานวน 3 ครั้งต่อเนื่องกัน ซึ่งต้องใช้กล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่างกลุ่มเหยียด
(extensor muscles) ในการลุกยืนเป็นหลัก โดยร่างกายต้องควบคุมจุดมวลรวมของร่างกายให้เคลื่อนที่ในแนวทแยง
(ไปข้างหน้าและเฉียงขึน้ บน) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเซหรือล้มได้5 และจานวน 3 ครั้งในการลุกยืนน่าจะ
สามารถสะท้อนถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากลุ่มเหยียดได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับการทดสอบ TUGT ที่พบว่ามี
การลุกขึ้นยืนเพียงครั้งเดียว และเมื่อเทียบกับการทดสอบ FTSST พบว่าจานวนครั้งที่ลดลง ยังสามารถสะท้อนไปถึง
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้เป็นอย่างดี โดยจากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า การลุกขึ้นยืนจากท่านั่ง จานวน
3 ครั้งต่อเนื่องกัน มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่วัดด้วยวิธีการใช้ Contrex MJ isokinetic
dynamometer (CMV AG, Dubendorf, Switzerland) อยู่ในระดับดี (r=0.753, p < 0.01) [6] อย่างไรก็ตามการศึกษานี้
ใช้วิธีการในการลุกขึ้นยืนด้วยขาข้างเดียวในอาสาสมัครวัยรุ่น จึงอาจจะไม่มีความเหมาะสมสาหรับนาไปใช้ในกลุ่ม
ประชากรที่อาจจะมีความบกพร่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความสามารถในการทรงท่าอย่างผู้สูงอายุได้
จากผลการศึกษา ความแตกต่างของการทดสอบระหว่างเพศชายและเพศหญิง อาจจะเป็นผลมาจากความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างของคุณสมบัติของกล้ามเนื้อและของเส้นใย
กล้ า มเนื้ อ ของทั้ ง สองเพศ พบว่า เพศหญิ ง มี ค วามแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้อ ของร่ า งกายส่ ว นล่ า ง เพีย งร้ อ ยละ 66
เมื่อเทียบกับเพศชาย [7] และยังพบว่าเพศชายมีกล้ามเนื้อกลุ่มหดตัวเร็ว (muscle type II fiber) ของกล้ามเนื้อขา (กลุ่ม
knee extensors) มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) [7] ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อหลักในการ
ทางานเพื่อให้สามารถทาการทดสอบ FTSST ได้สาเร็จ
จากผลการศึกษานี้ ช่วยยืนยันการใช้ประโยชน์จากการทดสอบ TTSST ในการนามาแบ่งความสามารถของ
อาสาสมัครที่เคยมีประวัติการล้ม และไม่ล้มออกจากกันได้และจากการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่าการทดสอบ TTSST
สามารถทานายความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุได้ และที่สาคัญการทดสอบ TTSST สามารถนาไปใช้ทานายการล้มใน
ผู้สูงอายุในชุมชนได้ เนื่องจากเป็นการทดสอบที่งา่ ย สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย จึงสามารถทดสอบในกลุ่มประชากรที่
มีจานวนมากได้
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ผลของบุหรี่ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและระยะทางที่เดินได้ใน 6 นาที
Effects of smoking on respiratory muscle strength and 6 minute walk distance
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บทคัดย่อ
การสูบบุหรี่มีผลต่อการทางานของปอดและกล้ามเนื้อหายใจ และยังส่งผลต่อความสามารถในการทางาน
ของร่างกาย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าแรงดันสูงสุด ของการหายใจ และระยะทางที่เดินได้ใน 6
นาทีในผู้ที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ ในชายอายุ 20-59 ปี จานวน 48 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มไม่สูบบุหรี่
24 ราย และสูบบุหรี่ 24 ราย อาสาสมัครทุกคนได้รับการวัดค่าแรงดันสูงสุดของการหายใจเข้าและออก เพื่อประเมิน
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ รวมถึงการทดสอบเดิน 6 นาที เพื่อประเมินความความทนทานของหัวใจและระบบ
หายใจ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในกลุ่ ม ที่ สู บ บุ ห รี่ มี ค่ า แรงดั น สู ง สุ ด ของการหายใจเข้ า มากกว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่
(112.21±17.93 และ 91.46±24.54 เซนติเมตรน้า ตามลาดับ; p=0.002) ในขณะที่ระยะทางที่เดินได้ใน 6 นาทีทั้งกลุ่ม
ไม่สูบบุหรี่และสูบบุหรี่ไม่มีความแตกต่างกัน (586.39±62.16 และ 596.06±57.58 เมตร ตามลาดับ ; p=0.579)
สรุปผลได้ว่า บุห รี่อาจส่ งเสริมให้ความแข็งแรงของกล้า มเนื้อหายใจเข้ าเพิ่มขึ้น อาจเนื่องจากมีการปรั บตัว ของ
กล้ามเนื้อหายใจ แต่ไม่มผี ลต่อความสามารถในการทางานของร่างกาย
คาสาคัญ: บุหรี่ แรงดันสูงสุดของการหายใจ ความสามารถในการทางานของร่างกาย การทดสอบเดิน 6 นาที
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Abstract
Smoking affects lungs and respiratory muscle strength as a consequence of decreased functional
capacity. Therefore, this study aimed to compare maximal respiratory pressure and 6 minute walk distance
(6MWD) in smokers and non-smokers. 48 male participants, aged 20-59 years were recruited in this study.
Participants were divided into two groups of 24 non-smokers and 24 smokers group. All subjects were
evaluated for respiratory muscles strength by maximum inspiratory pressure (MIP), maximum expiratory
pressure (MEP), and cardiorespiratory endurance was investigated by using 6 minute walk test. The results
showed that, MIP was significantly higher in smoker than non-smoker group (112.21±17.93 and 91.46±24.54
cm H2O respectively; p=0.002). There was no significant difference of 6MWD in both groups (586.39±62.16
and 596.06±57.58 meter respectively; p=0.579). We suggest that smoking can raise inspiratory muscle
strength, may be adapt of respiratory muscles, but not affect functional capacity.
Keywords: Cigarette, maximal respiratory pressure, functional capacity, 6 minute walk test

บทนา
ในประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ประมาณร้อยละ 19 ของจานวนประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง [1] บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญทาให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง และโรค
ระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง [2] ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้ที่สูดดมเข้าไป ซึ่งควัน
บุหรี่ประกอบด้วยสารเคมีต่างๆ เช่น นิโคติน สารก่อมะเร็งหลายชนิด สารอนุมูลอิสระ และคาร์บอนมอนอกไซด์ โดย
ควันบุหรี่ไปกระตุ้นให้มีการสะสมของอนุภาคต่างๆ ในทางเดินหายใจส่วนล่าง เหนี่ยวนาให้แบคทีเรียมาที่ เยื่อบุ
หลอดลมมากขึ้นทาให้ผนังหลอดลมเกิดการอักเสบและถูกทาลาย และมีการสร้างเยื่อเมือกปกคลุมและการโบกพัด
ด้วย cilia ของเซลล์เยื่อบุ (mucociliary system) ไม่สามารถทางานได้มปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้หลอดลมเกิดการตีบแคบ
และปอดเสียความยืดหยุ่น อากาศคั่งค้างในปอดขณะหายใจออก เมื่ออากาศคั่งค้างเป็นเวลานาน ส่งผลให้การ
เคลื่อนไหวของปอดและผนังทรวงอกลดลง มีผลทาให้กล้ามเนื้อหายใจต้องทางานหนักมากขึ้น นาไปสู่ทางเดินหายใจ
ติดเชื้อและได้รับอันตรายง่าย [3, 4] ในวัยรุ่นที่สูบบุหรี่พบว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและปริมาตรปอด
ลดลง และทางเดินหายใจอุดตัน ซึ่งยิ่งสูบบุหรี่ในปริมาณมากยิ่งส่งผลให้การทางานของระบบหายใจผิดปกติมากตาม
[3] และหลังสูบบุหรี่ทันที (acute smoking) ยังส่งเสริมให้ความต้านทานทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นได้ [5] นอกจากนี้บุหรี่ยัง
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตขิ องใยกล้ามเนื้อลายจาก type l muscle fiber ไปเป็น type lla fiber ทาให้กล้ามเนื้อ
ลาย รวมถึงกล้ามเนื้อหายใจเกิดการหดตัวเร็วและแรง ทาให้เกิดอาการล้าได้ง่าย [6] อย่างไรนัน้ มีหลายการศึกษาที่ไม่
สอดคล้องกันว่าบุหรี่มีผลทาให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเพิ่มขึ้น ลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง [7, 8] [3, 9, 10]
ในผู้ที่สูบบุหรี่ หากกล้ามเนื้อหายใจทางานไม่มีประสิทธิภาพมักส่งผลให้ความสามารถในการทางานของร่างกาย
(functional capacity) หรือความทนทานของหัวใจและระบบหายใจลดลง [11]
ความสามารถในการทางานของร่า งกายบ่ง ชี้ถึง ความสามารถในการทางานและเคลื่อ นไหวร่า งกายได้
ยาวนาน ไม่เหนื่อยง่าย ซึ่งเป็นการทางานของสามระบบหลักของร่างกายประกอบด้วย ระบบหายใจ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด และระบบกล้ามเนื้อ ซึ่งสามารถประเมินได้ด้วยทดสอบความทนทานของระบบหัวใจและระบบหายใจ
(Cardiopulmonary endurance) เป็นการทดสอบที่แสดงความสามารถของหัวใจและระบบหายใจในการสูบฉีดเลือด
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และลาเลียงออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายในขณะมีการทากิจกรรม (12) การทดสอบการเดิน 6 นาที
(six minute walk test; 6MWT) ได้รับความนิยมใช้ในทางคลินกิ อย่างแพร่หลายเพื่อใช้ในการทดสอบความทนทานของ
หั ว ใจและระบบหายใจ เนื่ อ งจากเป็ น วิ ธี ท ดสอบที่ ท าง่ า ย ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยและเวลา ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งท าใน
ห้องปฏิบัติการ นิยมใช้วัดความสามารถในการทางานของร่างกายทั้งในผู้ใหญ่สุขภาพดีและผู้ที่เป็นโรค เนื่องจากมี
ความหนักระดับเดียวกับการทากิจวัตรประจาวัน (submaximal exercise) และยังสามารถใช้เป็นตัวทานายอัตราการ
รอดชีวิตและอัตราการเสียชีวติ ได้ [13, 14]
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเป็นอีกปัจจัยที่สาคัญต่อความสามารถในการทางานของร่างกาย ที่ชว่ ยให้
คนเราสามารถทางานหรือกิจกรรมได้ตอ่ เนื่องโดยที่ไม่เหนื่อยหรือล้าเร็วเกินไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและความทนทานของหัวใจและระบบหายใจในคนไทยที่สูบบุหรี่ยังมีจากัด ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบค่าแรงดันสูงสุดของการหายใจ และระยะทางที่เดินได้ใน 6 นาทีระหว่างผู้
ที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจเป็นองค์ความรู้สาหรับบุคคลากรด้านสุขภาพในการส่งเสริมหรือให้ความรู้
แก่เยาวชนที่สูบบุหรี่ รวมถึงคนที่สูบบุหรี่ได้ตะหนักถึงผลกระทบต่อกล้ามเนื้อหายใจ ความสามารถในการทางานของ
ร่างกาย รวมถึงการเล็งเห็นถึงความสาคัญในการลด ละเลิกบุหรี่

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ แบบภาคตัดขวาง (cross sectional study) ในเพศชาย อายุระหว่าง 2059 ปี ซึ่งคานวณกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษาก่อนหน้า (9) โดยใช้โปรแกรม G*Power 3.1 กาหนดค่า power อยู่ที่
0.80 ค่า effect size เท่ากับ 0.73 และค่า Alpha level เท่ากับ 0.05 ได้อาสาสมัครจานวนทั้งหมด 48 ราย ที่อาศัยอยู่
ในเขตตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ 24 ราย และกลุ่มที่สูบบุหรี่
24 ราย ทีม่ ปี ระวัติสูบบุหรี่มากกว่า 1 ซองปี (pack-years) สามารถเข้าใจและให้ความร่วมมือในการทดสอบ และถูก
คัดออกหากมีโรคทางระบบทางเดินหายใจ (ปอดอุดกั้นเรือ้ รัง หอบหืด วัณโรค เป็นต้น) โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น
มีอาการเจ็บหน้าอกไม่คงที่ (unstable angina) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (aortic aneurysm) เคยผ่าตัดช่องอกหรือ
ช่องท้อง อาการปวดรยางค์ส่วนล่าง (pain scale > 5/10) และออกกาลังกายมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ การศึกษา
ครัง้ นี้ได้รับการรับรองจริยธรรมในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา (เลขที่
2/012/58) อาสาสมัครที่เข้าร่วมวิจัยลงลายมือชื่อแสดงความยินยอมก่อนเข้าร่วมการวิจัย

วิธีการศึกษา
อาสาสมัครตอบแบบสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อคัดกรองอาสาสมัคร จากนั้นอาสาสมัครวัดค่า
แรงดันสูงสุดของการหายใจเข้า (maximum inspiratory pressure; MIP) เพื่อประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
หายใจเข้า วัดค่าความดันสูงสุดของการหายใจออก (maximum expiratory pressure; MEP) เพื่อประเมินความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อหายใจออก ด้วยเครื่อง Respiratory pressure meter (MicroRPM®; Micro Medical Ltd., Rochester,
England) และประเมิน ความทนทานของหั ว ใจและระบบหายใจด้ ว ยการทดสอบ 6MWT ตามหลั ก เกณฑ์ข อง
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1. การวัดค่า MIP
อาสาสมัครอยู่ในท่านั่งตรง โดยให้อาสาสมัครเริ่มต้นหายใจเข้าออกปกติ จากนั้นหายใจออกจนสุดถึง
ระดับปริมาตรปอดคงค้างหลังการหายใจออกเต็มที่ (residual volume) แล้วให้สูดลมหายใจเข้าทางปากเต็มที่ค้างไว้
อย่างน้อย 1 วินาที พักระหว่างการทดสอบ 1 นาที ทาการวัด 3 ครั้ง แล้วเลือกค่าสูงสุดวิเคราะห์ขอ้ มูล [15, 16]
2. การวัดค่า MEP
อาสาสมัครอยู่ในท่านั่งตรง ให้อาสาสมัครหายใจเข้าออกปกติ จากนั้นดูดลมหายใจเข้าทางปากจนสุดที่
ระดับปริมาตรปอดสูงสุด (total lung capacity) แล้วหายใจออกเต็มที่ ค้างการหายใจเข้าไว้อย่างน้อย 1 วินาที ให้
อาสาสมัครพักระหว่างการทดสอบ 1 นาที ทาการวัด 3 ครั้ง แล้วเลือกค่าสูงสุดวิเคราะห์ขอ้ มูล [15, 16]
3. การทดสอบ 6MWT
ให้ อาสาสมัค รเดิ นให้ เร็ ว ที่สุ ดเท่ าที่ ทาได้ ไม่ว่ิงหรือกระโดด ให้ เดิ น ไปตามเส้ น ทางที่ ก าหนดไว้เป็ น
ระยะทาง 30 เมตร ให้ได้ระยะทางไกลที่สุดในเวลา 6 นาที ตามหลักเกณฑ์ของ American thoracic society [13]
อาสาสมัคร หยุดหรือพักได้ ระหว่างการประเมินอาสาสมัครมีอาการเหนื่อยหรือหอบสามารถชะลอความเร็ว หยุด
หรือพักได้หากต้องการ แต่ ผู้วิจัยไม่หยุดเวลาการประเมิน และให้อาสาสมัครเดิ นต่อไปเมื่อทาได้ ผู้วิจัยแจ้งเวลาที่
เหลือในทุก ๆ 1 นาที วัดและบันทึกระยะทางรวมที่อาสาสมัครเดินได้ทั้งหมด หน่วยเป็นเมตร
4. การวิเคราะห์ทางสถิติ
การศึกษานีว้ เิ คราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ้วยโปรแกรมสาเร็จรูป นาเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Mean ± SD) ใช้สถิติ Independent t-test เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างอาสาสมัครสองกลุ่ม โดยกาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ p<0.05

ผลการศึกษา
ลักษณะพื้นฐานของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มพบว่า อายุเฉลี่ย 35.20 ± 8.38 ปี โดยกลุ่มไม่สูบบุหรี่มีอายุเฉลี่ย
34.83±8.49 ปี กลุ่มที่สูบบุหรี่มีอายุเฉลี่ย 34.63±8.75 ปี และมีปริมาณสูบบุหรี่สูบบุหรี่ต่อปี (pack years) เฉลี่ย
เท่ากับ 6.78±5.85 ซองปี เมื่อเปรียบเทียบน้าหนักตัว ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย ของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มพบว่าไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 1
ผลการวัดค่าแรงดันสูงสุดของการหายใจของสาสมัครทั้งสองกลุ่ม พบว่าค่าแรงดันสูงสุดขณะหายใจออกทั้ง
กลุ่ ม ที่ สู บบุ ห รี่ แ ละไม่สู บบุ ห รี่ มีค่ า ไม่แ ตกต่า งกั น อย่า งมีนัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (99.58±20.57 และ 94.58±27.19
เซนติเมตรน้า ตามลาดับ; p=0.476) แต่พบว่ากลุ่มที่สบู บุหรี่มีคา่ แรงดันสูงสุดขณะหายใจเข้ามากกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (112.21±17.93 และ 91.46±24.54 เซนติเมตรน้า ตามลาดับ; p=0.002) ดังตารางที่ 2 บ่ง
บอกว่าในกลุ่มที่สู บบุหรี่มีค วามแข็ง แรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้ามากกว่ากลุ่ม ที่ไม่สูบบุ หรี่ แต่ค วามแข็ง แรงของ
กล้ามเนื้อหายใจออกไม่แตกต่างกัน
ผลการประเมินความทนทานของหัวใจและระบบหายใจด้วยการทดสอบ 6MWT เมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและ
หลังการทดสอบ 6MWT ของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มพบว่า ในกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่มีคะแนนความเหนื่อย และความล้า
ของขามากกว่ากลุ่มที่สูบบุหรี่ (p<0.05) แต่อัตราการเต้นของหัวใจ ค่าความดันโลหิตสูงสุดขณะหัวใจบีบตัวและคลาย
ตัว ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และระยะทางที่เดินได้ทั้งสองกลุ่มมีค่าไม่แตกต่างกัน (586.39±62.16 และ
596.06±57.58 เมตร ตามลาดับ; p>0.05) แต่ในกลุ่มที่สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะมีค่าระยะทางที่น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่สูบ
บุหรี่ ดังตารางที่ 3
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วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของบุหรี่ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและระยะทางที่เดิน
ได้ใน 6 นาที ซึ่งพบว่า ในกลุ่มที่สูบบุหรี่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้ามากกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ ในขณะที่
ระยะทางที่เดิ นได้ ใ น 6 นาที มีค่ า ไม่แ ตกต่า งกั น แต่ใ นกลุ่ ม ที่สู บบุ หรี่ มีแนวโน้ม ที่ มีค่ า น้อยกว่ากลุ่ มที่ ไ ม่สูบบุ ห รี่
ค่าแรงดันสูงสุดของการหายใจสะท้อนถึงความแข็งแรงของการกล้ามเนื้อหายใจ ผลการศึกษานี้พบว่ากลุ่มที่
สูบบุหรี่มีคา่ MIP มากกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุรี่ แสดงให้เห็นว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้ามากกว่ากลุ่มที่ไม่สูบ
บุหรี่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Chen HI พบว่าในผู้ที่สูบบุหรี่มีค่า MIP และ MEP เพิ่มขึ้น บ่งบอกว่าการสูบบุหรี่
สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าได้ แต่ทาให้ความทนทานของกล้ามเนื้อหายใจลดลง [17] ซึ่งการที่
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่สูบบุหรี่ที่สูงขึ้น อาจเกิดจากการปรับตัวของกล้ามเนื้อหายใจเพื่อให้หายใจ
ได้รับปริมาณอากาศเท่าเดิม ทาให้ร่างกายนาออกซิเจนไปใช้อย่างเพียงพอตามความต้องการ อาจอธิบายได้ว่า
สารประกอบในควันบุหรี่และสารสื่อกลางการอักเสบทาให้เพิ่มการย่อยสลายโปรตีนและยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน
นาไปสู่การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ และคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกบิน ไมโอโกบิน และส่วนประกอบของลูกโซ่
การหายใจ (respiration chain ) ทาให้การขนส่งออกซิเจนไปยังไมโตรคอนเดรียและความสามารถของไมโตรคอนเดรีย
ในการสร้างพลังงาน ATP บกพร่อง ส่งผลให้ความทนทานในการหดตัวของกล้ามเนื้อลดลง [18] บุหรี่ยังไปมีผลต่อ
ผนังหลอดลมขนาดเล็ก และผนังถุงลมที่อยู่รอบๆ ทาให้เกิดการอักเสบและถูกทาลาย เกิดการตีบแคบของหลอดลม
ทาให้มีอากาศคั่งค้างในปอดขณะหายใจออก เมื่ออากาศคั่งค้างเป็นเวลานานทาให้การเคลื่อนไหวของปอดและผนัง
ทรวงอกลดลง กล้ามเนื้อหายใจต้องทางานหนักมากขึ้น เพื่อให้หายใจได้รับปริมาณอากาศเท่าเดิม [4] ภาวะเลือด
พร่องออกซิเจน ทาให้ผู้ป่วยต้องใช้ความพยายามในการหายใจเข้าลึกมากขึ้น (deep breathing) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ร่างกายได้รับออกซิเจนเพียงพอ อาจส่งผลให้กล้ามเนื้อหายใจเกิดการปรับตัว ส่งผลให้ไปช่วยเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อหายใจ [19] นอกจากนี้สารนิโคตินในบุหรี่ไปกระตุ้นการทางานของระบบประสาทซิมพาเทติก ส่งเสริมให้เพิ่ม
ความสามารถในทางานของกล้ามเนื้อ [20] อย่างไรนั้นมีหลายการศึกษาที่รายงานว่าบุหรี่ส่งผลให้กล้ามเนื้อหายใจมี
ความแข็งแรงลดลง [7, 8] ขณะที่หลายการศึกษารายงานว่าทั้งในผู้ที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ไม่มีความแตกต่างของ
กล้ามเนื้อหายใจเข้า [3, 9, 10]
ในอาสาสมัครกลุ่มไม่สูบบุหรี่หลังเดินด้วยระยะทางใน 6 นาที พบว่ามีคะแนนความเหนื่อย และอาการล้าขา
มากกว่ากลุ่มที่สูบบุหรี่ ขณะที่ระยะทางที่เดินได้ในเวลา 6 นาที่ทั้งในกลุ่มสูบบุหรี่กับกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ไม่แตกต่างกัน
แต่ในกลุ่มสูบบุหรี่มีแนวโน้มที่เดินได้ในระยะทางที่น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าในกลุ่มที่สูบบุหรี่
คะแนนความเหนื่อย และอาการล้าขาน้อยกว่าอาจเนื่องจากมีค่าแรงดันสูงสุดของการหายใจเข้ามากกว่ากลุ่มที่ไม่สูบ
บุหรี่ อาจเนื่องจากสารนิโคตินในบุหรี่ไปกระตุ้นการทางานของระบบประสาทซิมพาเทติกที่ควบคุมการอัตราการเต้น
หัวใจ และยังกระตุ้นให้ mesolimbic หลั่งสารโดพามิน อาจเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความสามารถในทางานของกล้ามเนื้อ
ในขณะทากิจกรรม และทาให้ไม่เหนื่อยและล้าเร็วเกินไป [20] แต่อย่างไรนัน้ การสูบบุหรี่เป็นเวลานาน มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงความสามารถในการออกกาลังกายก็ลดลง
มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ [21] อย่างไรนั้นระยะทางที่เดินได้ใน 6 นาทีของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มของการศึกษานี้ไม่
แตกต่างกัน อาจเนื่องจาก อาสาสมัครมีจานวนสูบบุหรี่ในการสูบบุหรี่น้อย (ค่าเฉลี่ย 6.78±5.85 ซองปี) อาจทาให้ยัง
ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงหรือพบความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจเมื่อเทียบกับการศึกษาก่อนหน้า ซึ่งมีรายงานว่าใน
ผู้ที่สูบบุหรี่น้อยกว่า 10 ซองปีจะมีการสร้างเสมหะมากขึ้น ประมาณ 18.8% หากสูบบุหรี่มากกว่า 50 pack years
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จะมีก ารสร้ า งเสมหะมากขึ้น และเรื้อ รั ง ร่ ว มกั บส่ ง ผลต่ อ การทางานของระบบทางเดิ น หายใจไม่มีประสิ ทธิ ภ าพ
ประมาณ 77.4% [16]
ในคนที่สูบบุหรี่พบว่ามีแรงดันสูงสุดของการหายใจเข้ามากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ระยะทางที่เดินได้ 6 นาที
มีแนวโน้มน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งบุหรี่อาจส่งเสริมให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าเพิ่มขึ้น อาจเนื่องจาก
มีการปรับตัวของกล้ามเนื้อหายใจ แต่ผลระยะยาวของการสูบบุหรี่มีผลกระทบต่อการทางานของระบบทางเดินหายใจ
การทางานของกล้ามเนื้อหายใจ และความสามารถในการทางานของร่างกายได้ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลของบุหรี่ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและระยะทางของการทดสอบเดิน 6 นาที สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่ อ
การรณรงค์ให้คนที่สูบบุหรี่เห็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายจากการสูบบุหรี่
ตารางที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของอาสาสมัครทั้งหมด (n=48)
กลุ่มสูบบุหรี่
ข้อมูลพื้นฐาน
(n=24)
อายุ (ปี)

34.63±8.75

กลุ่มไม่สูบบุหรี่
(n=24)

p value

34.83±8.49

0.934

น้าหนัก (กิโลกรัม)
67.26±8.73
72.03±11.90
0.120
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
166.43±6.13
169.79±7.25
0.089
2
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร )
24.34±3.31
24.99±3.85
0.533
จานวนสูบบุหรี่ (ซองปี)
6.78±5.85
ข้อมูลแสดง ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, *p< 0.05 มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 2 ค่าแรงดันสูงสุดขณะหายใจของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่ม (n=48)
กลุ่มสูบบุหรี่
กลุ่มทีไ่ ม่สูบบุหรี่
ตัวแปร
p value
(n=24)
(n=24)
แรงดันสูงสุดขณะหายใจเข้า (cmH2O)
112.21±17.93
91.46±24.54
0.002*
แรงดันสูงสุดขณะหายใจออก (cmH2O)
99.58±20.57
94.58±27.19
0.476
ข้อมูลแสดง ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, *p< 0.05 มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการเดิน 6 นาทีของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่ม (n=48)
กลุ่มสูบบุหรี่
กลุม่ ทีไ่ ม่สูบบุหรี่
การทดสอบการเดิน 6 นาที
(n=24)
(n=24)
Heart rate (bpm)
ก่อนทดสอบ
82.42±12.83
77.85±11.31
หลังทดสอบ
Systolic blood pressure
ก่อนทดสอบ
(mmHg)
หลังทดสอบ
Diastolic blood pressure ก่อนทดสอบ
(mmHg)
หลังทดสอบ
O2 Saturation (%)
ก่อนทดสอบ
หลังทดสอบ
Dyspnea (scores)
ก่อนทดสอบ
หลังทดสอบ
Leg fatigue (scores)
ก่อนทดสอบ
หลังทดสอบ
ระยะทางที่เดิน 6 นาที (เมตร)

94.71±19.36
128.38±8.19
146.27±16.07
84.79±8.75
87.708±9.539
96.40±0.79
95.65±1.06
0.260±0.497
1.552±0.927
0.365±0.505
1.448±1.083
586.39±62.16

95.96±17.78
128.81±6.26
143.29±9.84
84.35±10.27
84.29±12.81
96.48±1.71
96.13±2.01
0.271±0.303
2.146±0.932
0.406±0.465
2.188±1.097
596.06 ±57.58

P value
0.198
0.817
0.836
0.327
0.874
0.073
0.135
0.820
0.288
0.032*
0.591
0.023*
0.579

ข้อมูลแสดง ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, *p< 0.05 มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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บทคัดย่อ
พัฒนาการช่วงปฐมวัย หรือช่วง 6 ขวบปีแรกของชีวิตนั้นเป็นช่วงเวลาที่สาคัญอย่างยิ่ง เป็นช่วงเวลาที่เด็กมีการ
พัฒนาสมองส่วนการคิดตัดสินใจถูกผิด, การคิดไตร่ตรอง, การควบคุมอารมณ์ ซึ่งทักษะการคิดขั้นสูงของสมองของมนุษย์
สิ่งเหล่านี้ข้นึ อยูก่ ับการกระตุน้ ทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของการเลี้ยงดู และการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สังคม การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กปฐมวัยอายุ 2– 5 ปี ในพื้นที่เป้าหมายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 70 คน โดยทาการสุ่มเพื่อจัดเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 35 คน การจัดโปรแกรมประยุกต์มาจากการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก 101 มาเป็นแนวทางในการจัด
อบรม กลุ่มทดลองได้ รับการอบรมโดยผู้ วิจั ยและที ม ในขณะที่ กลุ่ มควบคุ มได้รับ การเลี้ยงดู ตามปกติจากผู้ ปกครอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบแผนการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน แบบวัดความรู้การเลี้ยง
ดูด้วยวินัยเชิงบวก แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (พัฒนามาจาก Denver II) และแบบประเมินทักษะสมองขั้นสูง
(BRIEF-P) การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตพิ รรณนาแจกแจงความถี่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิตวิ เิ คราะห์ t-Test
ผลการศึกษาพบว่า ในวันสิ้นสุดการอบรมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกมากกว่าก่อนเข้าอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .001)
และภายหลังการอบรม 6 เดือน กลุ่มทดลองมีการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยของความแตกต่างระดับพัฒนาการมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .05) และกลุ่มทดลองมีการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยของความแตกต่างระดับทักษะ
สมองขั้นสูงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .001)
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จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนมีผลต่อ
พัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม การศึกษาครั้งนี้จึงสนับสนุนให้
ผู้ปกครอง บุคลากรสาธารณสุข ต้องร่วมกันส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก รวมถึงกระตุ้น
ศักยภาพชุมชนให้มีสว่ นร่วมในการส่งเสริมคุณภาพพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน และทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยต่อไป
คาสาคัญ: การเลีย้ งดูด้วยวินัยเชิงบวก, การมีส่วนร่วมของชุมชน, พัฒนาการ, ทักษะสมองขั้นสูง

Abstract
The critical period of children development is in the first 6 years of life. There are many evidence
revealing about cognitive processes, social skill, muscles and brain development are rapid growth. Especially, the
frontal lobes areas which are related to the part of cognitive processes. The cognitive processes are the
components of EF that includes the key processes of cognitive control, working memory, inhibitory and cognitive
flexibility. These are the skills involved with processing social information, regulating emotions, and enacting
behavioral strategies in response to stimuli in the social environment. Though the factors of quality of parenting and
social's principles have realized as playing roles in children EF. This study was a quasi-experimental research design.
The samples were purposive sampling 2 – 5 years childrens in Child Development Centers of Local
Administrative Organizations, Nakhon Ratchasima province. About 70 sample was randomized into experimental
and control group, 35 patients in each group. The 101s positive discipline was applied to develop program
activities. The 101s positive discipline and community participation program. The experimental group participated
in program conducted by the investigator and team, while the control group received usual care given by
parenting. The instruments used were the demographic questionnaire, The 101s Parent Interaction Checklist,
DENVER II, and BRIEF®-P. Data were analyzed by using descriptive statistics and t-Test.
The results revealed that the experimental group performed significantly better on the parenting skills than before the
program participation at the end of the program. The experimental group improved significantly in development than the
control group at six month follow-up (p < .05) and Executive Function levels than the control group at six month follow-up
(p < .001).
The results reflected that Positive discipline and Community participation program are effected to development and
Executive Function levels of preschool-aged children. Care givers and health personnel can apply this Positive discipline and
Community participation program in order to improve development and Executive Function levels of preschool-aged children
and prevent problem of delayed development in children. Longer study to follow up on children development and Executive
Function levels change, along with the use of IQ and EQ indicator was recommended in further study.
Keywords: Positive discipline, Community participation, Children development, Executive Function
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บทนา
พัฒนาการช่วงปฐมวัย หรือช่วง 6 ขวบปีแรกของชีวิตนั้นเป็นช่วงเวลาที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาชีวิต
ของเด็ก สมองของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 6 ขวบปีแรก เป็นช่วงเวลาที่เด็กมีการพัฒนาทางการรับรู้ ภาษา สังคม
อารมณ์ และกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว การพัฒนาทางสมองของเด็กขึ้นอยู่กับการกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคุณภาพของการเลี้ยงดู การสอน และระดับปฏิสัมพันธ์ที่เด็กได้รับจากครู ผู้ปกครอง และสภาพแวดล้อมในชุมชน
เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างใกล้ชิด มีโอกาสที่จะมีพัฒนาการทั กษะทางด้านการรับรู้ ภาษา
อารมณ์ และสั งคมอย่างเต็มที่ ซึ่งการส่ งเสริ มพั ฒนาการและทั กษะสมองในช่วงวัยนี้ จะเป็ นตั วก าหนด Intelligence
quotient (IQ), Emotional quotient (EQ), และ Moral Quotient (MQ) ของเด็กเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล,
2559)
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดนโยบายและตัวชี้วัดหลักของเป้าหมายบริการของกระทรวงสาธารณสุขด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยเน้นเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกายและ
อารมณ์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95.0 โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก การพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
2555) ปัจจุบันสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 พบเด็กแรกเกิด – 2 ปี มีพัฒนาการไม่
สมวัยร้อยละ 22 ส่วนเด็กอายุ 3– 5 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัยสูงถึงร้อยละ 34 โดยเฉพาะด้านภาษา (สุริยเดว ทรีปาตี,
2556) นครชัยบุรินทร์ได้มีการสารวจพัฒนาการเด็ก พบว่าเด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 67.47 และ
เด็กโตพัฒนาการเด็กสมวัยน้อยกว่าเด็กเล็ก เช่นเดียวกับข้อมู ลระดับประเทศ พัฒนาการด้านที่พบว่าสงสัยว่าล่าช้า
มากที่สุด คือ พัฒนาการด้านภาษา และกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยในกลุ่มเด็กเล็ก 0 – 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.2 และเด็ก
กลุ่มอายุ 3 – 5 ปี ร้อยละ 29.3 โดยข้อมูลเด็กพัฒนาการสมวัยของจังหวัดนครราชสีมาใกล้เคียงระดับประเทศ
ทั้ง 2 กลุ่ม (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และงานวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา, 2555) ซึ่งเมื่อทดสอบ IQ เด็กไทย
เฉลี่ย พบว่าอยู่ที่ 98.6 (ต่ากว่ามาตรฐานสากลโลกที่ IQ เท่ากับ 100) และร้อยละ 48 มีสติปัญญาอยู่ในระดับต่ า
(กรมสุขภาพจิต, 2555) และเมื่อสารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (0-5 ปี) ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา พบว่า เด็กปฐมวัย
ประมาณร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 ของเด็กเล็กในประเทศมีพัฒนาการล่าช้า ซึ่งถือว่ามีจ านวนที่ สูงมาก โดยพบว่ามี
พัฒนาการทางภาษาล่าช้าถึง ร้อยละ 20 ตามด้วยพัฒนาการทางปฏิภาณไหวพริบและการเข้ากับสังคมอีก ร้อยละ 5 ซึ่ง
พัฒนาการทั้ง 2 ด้านจะมีผลต่อระดับสติปัญญา ทาให้เด็กกลุ่มนี้มีปัญหาต่อการเรียนรู้ ทั้งด้านทักษะการอ่าน เขียน
คิดคานวณ และ IQ สาเหตุดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์สาขาประสาทวิทยา (Neuroscience) กล่าวว่า เกิดจากทักษะการ
ทางานของสมองส่วนหน้าที่เป็นที่ตั้งของส่วนบริหารจัดการตนเอง โดยเฉพาะสมองส่วนการคิดตัดสินใจถูกผิด, การคิด
ไตร่ตรองก่อนทา, การควบคุมอารมณ์ (Leteral prefrontal cortex) และส่วนของการยับยั้งความคิดและพฤติกรรม,
ความรู้สึกพึงพอใจ (Orbitofrontal cortex) ซึ่ง 2 ส่วนนี้เป็นทักษะการคิดขั้นสูงของสมองของมนุษย์ ที่เรียกเฉพาะว่า
Executive Functions (EF) หรือ ทักษะสมองขั้นสูง (Miller and Cohen, 2001)
EF ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่เป็นเด็ก โดยเฉพาะ 6 ขวบปีแรก เด็กที่ขาดการพัฒนา EF ในด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน จะกระทบต่อพัฒนาการของเด็กคนนั้นๆ จะเป็นเด็กไม่มีสมาธิ กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ไม่แข็งแรง จะไม่
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ก้าวร้าว เป็นเด็กที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การกระตุ้นพัฒนาการ
และการสร้าง EF สามารถทาได้โดยผู้ ปกครอง คุณครู และผู้ ที่อยู่ในสภาพแวดล้ อมใกล้เคียงกั บเด็ ก จะส่งผลต่อ
พัฒนาการของ EF ที่ดี โดย EF จะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรม บุคลิกภาพ รวมถึงความสาเร็จในโรงเรียน มากกว่า IQ (Flook,
L., 2010) ดังนั้น หากการส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน มีผลต่อพัฒนาการและ
Proceeding พะเยาวิจยั 8
76

ทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเมือง จ.นครราชสีมา จะช่วยนาร่อง
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสมวัยทั้ง 4 ด้าน ตามนโยบายและตัวชี้วัดหลักของเป้าหมายบริการของกระทรวง
สาธารณสุข และช่วยพัฒนาทั กษะสมองที่เด็กต้องใช้กากับควบคุมอารมณ์ ความรู้ สึกของตนเอง ตลอดจนการคิ ด
วิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการเรียนและการทางานของเด็ก ลดปัญหา
พฤติกรรม ความรุนแรงในสังคมของเด็กและเยาวชนในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการและระดับทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการเลี้ยงดูด้วย
วินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มที่ได้รับการเลีย้ งดูแบบปกติ

กรอบการวิจัย
ตัวแปรต้น
รูปแบบการเลีย้ งดู
- การเลี้ยงดูโดยใช้โปรแกรมการเลี้ยงดู
ด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (101s positive discipline and
community participation program)
- การเลี้ยงดูโดยรูปแบบตามปกติ

ตัวแปรตาม
พัฒนาการ 4 ด้าน
- ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
- ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว
- ด้านภาษา
- ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง
ทักษะสมองขั้นสูง 5 ด้านหลัก
- ความจาเพื่อใช้งาน
- การยั้งคิดไตร่ตรอง
- การยืดหยุ่นความคิด
- การวางแผนและการจัดการทางานให้สาเร็จ
- การควบคุมอารมณ์

ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research) มีแบบแผนการวิจัยสองกลุ่ ม
เปรียบเทียบก่อน-หลัง (The Pretest-Posttest control group design) โดยมีรูปแบบการวิจัย ดังนี้
กลุ่มทดลอง O1
กลุ่มควบคุม O3

5 วัน
X1

เดือนที่ 2
X2

เดือนที่ 4
X3

เดือนที่ 6
O2
O4

O1 หมายถึง การวัดระดับพัฒนาการและระดับทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยก่อนได้รับโปรแกรมการเลี้ยงดูด้วย
วินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในกลุ่มทดลอง
X1 หมายถึง การอบรมโปรแกรมการเลี้ยงดูดว้ ยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นระยะเวลา 5 วัน
X2 หมายถึง การอบรมโปรแกรมการเลีย้ งดูดว้ ยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ้าในเดือนที่ 2
X3 หมายถึง การอบรมโปรแกรมการเลีย้ งดูดว้ ยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ้าในเดือนที่ 4
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O2 หมายถึง การวัดระดับพัฒนาการและระดับทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยหลังได้รับโปรแกรมการเลี้ยงดูด้วย
วินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนของกลุ่มทดลอง ในเดือนที่ 6
O3 หมายถึง การวัดระดับพัฒนาการและระดับทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยในกลุ่มควบคุม
O4 หมายถึง การวัดระดับพัฒนาการและระดับทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยของกลุ่มควบคุม ในเดือนที่ 6
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่ว นตาบล (อบต.)
อาเภอเมือง จ.นครราชสีมา จานวน 11 แห่ง
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ โดยทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple random sampling) คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านเกาะ (Experimental group) และเลือกกลุ่มควบคุมที่มีลักษณะ
เหมือนกลุ่มทดลอง บริบทใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้รับการจัดกระทา คงปล่อยให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ใน
การเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลอง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. จอหอ (Control group) ในการวิจัยในครั้งนี้ มีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามคุณสมบัตทิ ี่กาหนด (Inclusion Criteria) ดังนี้
- เด็กปฐมวัยเพศชายและเพศหญิง
- อายุระหว่าง 2 ขวบ 0 เดือน ถึง 5 ขวบ 11 เดือน 29 วัน
เรียนอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอหอ นานมากกว่า
6 เดือนขึน้ ไป
- พัฒนาการปกติ ไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Cognitive Difficulties) เช่น สมาธิสั้น (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD), ออทิสติก (Autism disorder) ที่ได้รับการวินจิ ฉัยโดยแพทย์
- ประวัตกิ ารคลอดปกติ ไม่มปี ระวัตกิ ารบาดเจ็บระหว่างการคลอด
- ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยผู้ปกครองเป็นผู้เซ็นยินยอม
เกณฑ์ในการคัดออก (Exclusion Criteria) ดังนี้
- มีปัญหาพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว ต่อต้าน (Conduct Disorder), อยู่ไม่น่ิง (Attention problems)
ระหว่างการเข้าร่วมการวิจัย
- เด็กและผู้ปกครองไม่ยนิ ยอมเข้าร่วมการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจั ย ประกอบด้ วยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ล และเครื่องมือที่ ใช้ใน
การดาเนินการทดลอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเพศเด็ก, อายุเด็ก, ภาวะ
สุขภาพเด็ก, และข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ความเกี่ยวข้องของผู้ปกครองกับเด็ก, เพศของผู้ปกครอง, อายุของผู้ปกครอง
, อาชีพของผู้ปกครอง, การศึกษาของผู้ปกครอง, และรายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 แบบวัดมาตรฐานความรู้ 101s Parents Interaction Checklist (พราวพัทธ์ จิรพัฒน์ภูวดล,
2557) เป็นแบบวัดทักษะการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหลัก แบบสอบถามมีทั้งหมด 20 ข้อ เป็น
ข้อคาถามด้านการเลีย้ งดูดว้ ยวินัยเชิงบวก 10 ข้อ และข้อคาถามการเลีย้ งดูดว้ ยวินัยเชิงลบ 10 ข้อ
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ส่วนที่ 3 แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดพัฒนาการ 4 ด้าน คือ ด้าน
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross motor), ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว (Fine Motor Adaptive), ด้านภาษา (Language)
และด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง (Personal-Social) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของแบบประเมินพัฒนาการของ
Denver Developmental Screening Test หรือ Denver II (ฉบับภาษาไทย) มีจานวน 49 ข้อทดสอบ ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ค่าความเชื่อมั่นของเครือ่ งมือ KR 20 เท่ากับ 0.97
ส่วนที่ 4 แบบประเมินที่ดัดแปลงมาจาก Behavior Rating Inventory of Executive Function–Preschool
®
Version (BRIEF -P) ฉบับภาษาไทย (ปนัดดา ธนเศรษฐกร, 2554) เป็นแบบประเมินใช้วัดระดับทักษะสมอง เด็กอายุ 2-5 ปี
โดยผู้ปกครองหลักที่เป็ นผู้ ดูแลเด็ ก แบ่งเป็นการประเมินทั กษะสมอง 5 ด้ านหลัก คือ ความจาเพื่อใช้งาน (Working
Memory), การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control), การยืดหยุ่นความคิด (Shift), การวางแผนและการจัดการทางานให้
สาเร็จ (Planning and Organizing), และการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ประกอบด้วยข้อคาถามที่มีลักษณะการวัด
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ ทาทุกวัน ทาเป็นประจา ( 3-4 ครั้ง/สัปดาห์) ทาบ่อย (1-2 ครั้ง/
สัปดาห์) ทานานๆ ครั้ง (1-2 ครั้ง/เดือน) และไม่เคยทาเลย ข้อคาถามมีทั้งหมด 32 ข้อ คะแนนยิ่งมากแสดงว่ามีทักษะสมอง
ขั้ นสู งดี คิ ดเป็ นคะแนนทั้ งหมดรวมเท่ ากั บ 128 คะแนน การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ 5 คน
ประกอบด้วยกุมารแพทย์ นักพัฒนาการ คุณครูปฐมวัย พยาบาลเด็ก และนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ หลังจากนั้น
ผู้วิจัยได้นาแบบประเมินไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาความ
เที่ยงของแบบประเมิน ได้คา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการทดลอง คือโปรแกรมแบบแผนการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชน (101s positive discipline and community participation program) เป็นการออกแบบแผนกิจกรรม
การเลี้ยงดู ส าหรั บเด็กปฐมวัย โดยการบู รณาการการเลี้ยงดู ด้ วยวินั ยเชิงบวกร่ วมกั บการมีส่วนร่ วมของชุมชนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ทั้งนี้ครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ เป้าหมาย กิจกรรม และสภาพแวดล้อม ดังนี้
1. เป้าหมาย เป็นจุดประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับเด็ก หลังการจัดประสบการณ์แผนการส่งเสริม
การเลีย้ งดูดว้ ยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
- พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่, ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว, ด้านภาษา
และด้านสังคม และการช่วยเหลือตนเอง)
- จุดมุง่ หมายการเรียนรู้ ในแผนจะระบุชัดเจนว่า แผนการส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก
ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนนัน้ ต้องการให้เด็กเป็นอย่างไร ได้แก่ เพื่อให้ได้ความรู้ (Knowledge), เพื่อให้ความคิดรวบ
ยอด (Concept), เพื่อฝึกฝนทักษะ (Skill), เพื่อสร้างทัศนคติ (Attitude), และเพื่อให้ลงมือทา (Action)
- EF ด้านต่างๆ จะระบุไว้ในแผนการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกว่า แต่ละกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
สมอง EF ด้านใดบ้าง (5 ด้านหลัก คือ ความจาเพื่อใช้งาน (Working Memory), การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control),
การยืดหยุ่นความคิด (Shift), การวางแผนและการจัดการทางานให้สาเร็จ (Planning and Organizing), และการควบคุม
อารมณ์ (Emotional Control))
2. กิจกรรม คือรายละเอียดเนื้อหาการสร้างวินัยเชิงบวกที่ผู้ปกครองจะใช้เลีย้ งดูเด็ก
- ฐานความรู้ การให้ความรู้การเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก 10 เทคนิคหลัก/ ประสบการณ์เดิมที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ในการสร้างวินัยเชิงบวกของผู้ปกครอง
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- รูปแบบการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก 10 หลักการสาคัญ จาก 101’s Positive Discipline
(ปนัดดา ธนเศรษฐกร, 2554)
- ตัวแบบเล่าประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก
- ให้คาชมเชยและเสริมแรงให้เกิดความมั่นใจในการเลีย้ งลูกด้วยวินัยเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง
3. สภาพแวดล้อม คือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมทั้งหมด 6
ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ด้านบุคลากร, ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย,
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร, ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน, ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
โดย ผู้ปกครอง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต้องได้รับการอบรมแผนการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน (101s positive
discipline and community participation program) เป็นระยะเวลา 5 วัน และนามาใช้เป็นระยะเวลา 6 เดือน
3. การพิทักษ์สทิ ธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ได้รับการอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ผู้วิจัยได้อธิบายการวิจัยและขอให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อในใบพิทักษ์สิทธิ์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยชื่อ และไม่นาพฤติกรรมที่เกิดขึน้ มาเปิดเผยเป็นรายบุคคล แต่นาเสนอในภาพรวม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไป โดยวิธีแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยของ
กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
เลีย้ งดูแบบปกติ ก่อนและหลังการทดลอง ด้วยสถิติ t-Test

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 88.57) อายุเฉลี่ยเด็ก 4 ขวบ (S.D. = 1.29) ภาวะ
สุขภาพเด็กปกติ (ร้อยละ 89.97) ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ความเกี่ยวข้องของผู้ปกครองกับเด็ก ผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนมาก
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 87.21) โดยมีความสัมพันธ์เป็นแม่ (ร้อยละ 65.04) อายุของผู้เลี้ยงดูเด็ก ส่วนมากมีอายุระหว่าง
20-30 ปี (ร้อยละ 46.07) อาชีพของผู้เลี้ยงดูเด็ก ส่วนมากรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 53.41) การศึกษาของผู้เลี้ยงดูเด็ก
ส่วนมากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 48.20) รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ส่วนมากครอบครัวมีรายได้
ประมาณ 5,000-10,000 บาท (ร้อยละ 48.87) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใน
เรื่องระดับการศึกษา และรายได้ของผู้ปกครอง พบว่าไม่แตกต่างกัน (p > .05) ก่อนการทดลอง กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่ม
เปรียบเทียบ มีระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัย ไม่แตกต่างกัน (p > .05) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง ก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ตัวแปร
S.D.
S.D.
𝑋̅
𝑋̅
- พัฒนาการ
34.57
3.27
36.71
5.59
- ทักษะสมองขั้นสูง
96.22
9.08
92.00
13.91
ns - non significance
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t
0.055ns
0.137ns

ภายหลังการทดลอง 5 วัน กลุ่มทดลอง มีการเพิ่มขึ้นของความรู้ด้านการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก และ 6 เดือน
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูงมากขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p < .001) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ด้านการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ระดับพัฒนาการ และทักษะสมองขั้นสูง ภายใน
กลุ่มทดลอง
ตัวแปร
S.D.
t
𝑋̅
ความรู้ดา้ นการเลีย้ งดูดว้ ยวินัยเชิงบวก
- ก่อนการเข้าอบรม
13.40
2.73
- หลังสิน้ สุดการอบรม วันที่ 5
17.71
1.29
13.49***
พัฒนาการ
- ก่อนการเข้าอบรม
34.57
3.27
- หลังการทดลอง 6 เดือน
39.85
2.94
17.29***
ทักษะสมองขั้นสูง
- ก่อนการเข้าอบรม
96.22
9.08
- หลังการทดลอง 6 เดือน
118.74
6.61
18.28***
*** p < .001
ภายหลังการทดลอง 6 เดือน กลุ่มควบคุม มี ระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง ไม่ต่างจากก่อนการ
ทดลอง (p > .05) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง ภายในกลุ่มควบคุม
ตัวแปร
S.D.
𝑋̅
พัฒนาการ
- ก่อนการเข้าอบรม
36.71
5.59
- หลังการทดลอง 6 เดือน
37.28
5.41
ทักษะสมองขั้นสูง
- ก่อนการเข้าอบรม
92.00
13.91
- หลังการทดลอง 6 เดือน
93.40
13.14
ns - non significance

t

1.45ns

1.47ns

ภายหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของระดับพัฒนาการภายหลังการเข้าอบรมโปรแกรมการ
เลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 6 เดือน มากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p <
.05) และกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของระดับทักษะสมองขั้นสูงภายหลังการเข้าอบรมโปรแกรมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก
ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 6 เดือน มากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .001) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความแตกต่างของตัวแปรระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ตัวแปร
t
d
S.D.
d
S.D.
- พัฒนาการ
ก่อนทดลอง – หลังทดลอง 6 เดือน
5.28
1.80
0.57
2.32
2.470*
- ทักษะสมองขั้นสูง
ก่อนทดลอง – หลังทดลอง 6 เดือน
22.52
7.28
1.40
5.62
10.187***
***p < .001, *p < .05
d = ผลต่างของค่าเฉลี่ย
นอกจากนี้ในกลุ่มทดลองได้มีการทดสอบความแปรปรวนร่วมของระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองต่อ ระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง หลังการทดลอง พบว่า ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง
แสดงว่าสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง ระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง หลังการทดลองของกลุ่มทดลองนั้นเกิด
จากการอบรมโปรแกรมการเลีย้ งดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน

อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ด้านการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก หลังการทดลอง
มากกว่าก่อนการทดลอง (p < .001) ทั้งนี้อาจเนื่องจากโปรแกรมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่จัดขึ้น มีการให้ความรู้การเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก 10 เทคนิคหลักการสาคัญ จาก 101’s Positive Discipline
ร่วมกับใช้ตัวแบบเล่าประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก รวมถึงการให้คาชมเชยและ
เสริมแรงให้เกิดความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปฏิบัติสาเร็จหลายๆ ครั้ง ยิ่งจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการการเลีย้ งดูดว้ ยวินัยเชิงบวก สอดคล้องกับที่แบนดูรา ได้กล่าวว่า บุคคลจะเกิดการรับรู้ได้เมื่อประสบ
ความสาเร็จในการกระทา ซึ่งประสบการณ์ของการได้รับความสาเร็จเป็นแหล่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการสร้างการรับรู้
(Bandura, A., 1986) การเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก จึงถือเป็นบทบาทหน้าที่สาคัญในการเลี้ยงดูบุตรหลานของผู้ปกครอง
หรือผู้เลี้ยงดูหลัก (จรรยา สุวรรณทัต , 2543) ผู้ปกครองที่มีความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรที่ถูกต้อง จะส่งผลต่อระดั บ
สติปัญญาและพัฒนาการที่สมวัยของบุตร (Linver and Silverberg, 1995) สอดคล้องกับผลการศึกษาคะแนนพฤติกรรม
การเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่พบว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับพัฒนาการเด็ก การศึกษาของ Jutapakdeegul N. (2011)
พบว่า มารดาที่มีความรู้ การปฏิบัตดิ ้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามโปรแกรมที่เหมาะสม จะช่วยทาให้พัฒนาการของ
เด็กที่ล่าช้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ เนื่องจากพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูหลัก ที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกมากที่สุด อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p < .05)
กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับพัฒนาการหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง (p < .001) และ
มากกว่ากลุ่มควบคุม (p < .05) ทั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Isaranurug S และคณะ (2007) ชี้ให้เห็นว่า การอบรม
เลี้ยงดูของบิดามารดา มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก อายุ 1-5 ปี การอบรมเลี้ยงดูที่ดี มีสัดส่วนของพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัยสูงกว่าเด็กที่มีลักษณะตรงกันข้าม นอกจากนัน้ ยังพบว่า การอบรมเลีย้ งดูของครอบครัว การมีสิ่งแวดล้อม
ในบ้านและนอกบ้านที่ดี เป็นปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กอายุ 1-5 ปี ในขณะที่โปรแกรมแผนการเลี้ยงดู
ด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการอบรมเลีย้ งดูที่เน้นในการให้ความรัก ความอบอุ่น ยอมรับความ
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คิดเห็นของเด็ก ใช้เหตุผลในการอบรมสั่งสอน การปลูกฝังวินัย เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และเคารพกฎระเบียบ
ในสังคม โดยการเน้นที่พฤติกรรมที่เด็กจาเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และสังคมของเด็กเป็นสาคัญจะ
มีผลเชิงบวกต่อพัฒนาการเด็ก (Isaranurug S.,et al., 2007) สอดคล้องกับการศึกษาของ Nanthamongkolchai S. และ
คณะ (2010) ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อความรู้ การปฏิบัติของมารดาและพัฒนาการเด็กอายุ 1-3 ปี
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2553 โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่ง
เป็นมารดาที่มีบุตรพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลอง มารดาในกลุ่มทดลองมีความรู้
การปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และพัฒนาการเด็กสูงกว่าก่อนการทดลอง และความรู้การปฏิบัติของ
มารดาเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และพัฒนาการเด็กอายุ 1-3 ปี ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบแตกต่าง
กัน แสดงว่า การส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยจัดโปรแกรมที่เหมาะสมให้กับมารดาซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูหลัก จะช่วยทาให้
พัฒนาการของเด็ก ซึ่งแต่เดิมมีโอกาสล่าช้ากว่าปกติกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ และนอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Nanthamongkolchai S. และคณะ (2007) ที่พบว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ปี
โดยเด็กที่ถูกเลีย้ งดูแบบผสมมีโอกาสที่จะมีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัยเป็น 1.9 เท่า ของเด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบวินัยเชิงบวกและ
ประชาธิปไตย ที่เน้นการให้ความรัก ความอบอุ่น การมีเหตุผล รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก นั่นคือ
พัฒนาการของเด็กเป็นผลกระทบที่ผ่านโดยตรงจากกระบวนการอบรมเลีย้ งดูของผู้เลีย้ งดูเด็ก
ภายหลังจากที่กลุ่มทดลองได้ อบรมโปรแกรมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
6 เดือน พบว่า กลุ่มทดลองมีระดับทักษะสมองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม (p < .001) ทั้งนี้เนื่องจาก
โปรแกรมการเลีย้ งดูดว้ ยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการะบุเป้าหมายชัดเจนว่า หากเลี้ยงดูด้วยวิธีการ
เชิงบวก แต่ละกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง หรือ EF ด้านใดบ้าง (5 ด้านหลัก คือ ความจาเพื่อใช้งาน (Working Memory),
การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control), การยืดหยุ่นความคิด (Shift), การวางแผนและการจัดการทางานให้สาเร็จ
(Planning and Organizing), และการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)) ซึ่งเมื่อกลุ่มทดลองมีการใช้วินัยเชิงบวกอย่าง
ต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมองขั้นสูง สอดคล้องกับ Meltzer and Kalyani Krishnan (2008) พบว่า ทักษะ
สมองขั้นสูง หรือ EF จะทาหน้าที่กากับพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายของบุคคลนั้นๆ ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่บุคคลพึงกระทาให้
เหมาะสมกับบริบท โดยคานึงถึงความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงสถานการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นตามมาด้วย โดย
EF ที่ดี จะขึน้ อยูก่ ับการเลีย้ งดูดว้ ยเหตุผล และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อกระบวนการคิดและตัดสินใจ การเลี้ยงดูด้วย
วินัยเชิงบวก จะช่วยให้เด็กได้ฝึกการวางแผน การคิดก่อนทา (Response inhibition) การจัดระบบการดาเนินงาน การฝึก
ความมุง่ มั่น และความยืดหยุ่น ซึ่งจะสามารถเพิ่มทักษะ EF ในเด็กได้ (KinderCare Learning Center, 2015) นอกเหนือจาก
การเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกแล้ว สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในชุมชน สั งคม บุคคลที่อยู่รอบตัวเด็ก จะมีผลต่อ
การพัฒนาทาง EF ของเด็ก เนื่องจากประสบการณ์ของเด็ก ถูกกาหนดโดยพื้นที่สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก (Chawla,
2002) ห้องเรียนจะเป็นพื้นที่โปรดปราณของเด็ก เป็นที่สนับสนุนส่งเสริมความเป็นอิสระ การเข้าสังคม การแสดงออก
และการส่งเสริมการสารวจค้นหาอย่างสร้างสรรค์ (Strong-Wilson, Teresa; Ellis, Julia, 2007) เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดู
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย ไม่มกี ิจกรรมหรือสิ่งสนับสนุนทางสังคม ผลการประเมินทางด้านทักษะสมอง
EF จะด้อยกว่าเด็กที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดี (Talwar, V., Carlson, S. M., & Lee, K., 2011)
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้ งนี้ พบว่า การเลี้ยงดู ด้ วยวินั ยเชิงบวกร่ วมกั บการมีส่ วนร่ วมของชุ มชน ส่ งผลต่ อการส่ งเสริ ม
พัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัย อธิบายได้ว่า พัฒนาการเด็กปฐมวัยและระดับทักษะสมองขั้นสูง หรือ EF
ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจของครอบครัว ผู้เลี้ยงดูเด็ก การมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ แสดงว่า การส่งเสริม
พัฒนาความรู้ เรื่อง การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วยวินัยเชิงบวกให้แก่พ่อแม่ และผู้ดูแลเด็กยังเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น
การที่จะแก้ไขพัฒนาการล่าช้าแก่เด็ก การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัย และการส่งเสริมระดับทักษะสมอง
ขั้นสูง เพื่อให้เด็กสามารถกากับควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ตลอดจนการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการเรียนและการทางานของเด็ก ควรที่จะดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้
1. ส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เน้นกระบวนการให้ความรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้วินัย
เชิงบวก สามารถใช้วนิ ัยเชิงบวกในการเลีย้ งดูลูกได้อย่างต่อเนื่อง
2. ขยายผลโดยการประสานงาน สนับสนุน และเผยแพร่การจัดโปรแกรมการอบรมเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง ป้องกันภาวะพัฒนาการช้าไม่สมวัย ปัญหา
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเผยแพร่ไปยังชุมชนพื้นที่อ่นื ๆ
3. ควรมีการวิจัยโดยการติดตามการคงอยูข่ องการเลีย้ งดูดว้ ยวินัยเชิงบวก พัฒนาการ และระดับทักษะสมอง โดย
ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 1 ปี เนื่องจากเป็นระยะเวลาของการคงไว้ซึ่งพฤติกรรม (maintenance stage)
4. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยการประเมิน Intelligence Quotient (IQ) และ Emotional Quotient (EQ) เนื่องจาก ในการ
ส่งเสริมและพัฒนา IQ และ EQ เด็กไทย จาเป็นต้องพัฒนาทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการคิด การใช้ภาษา และทักษะ
ด้านอารมณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาผลของการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเมือง จ.
นครราชสีมา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับการให้ความรู้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก และพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนให้ตระหนักและส่งเสริมการพัฒนาระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสภาพแวดล้อมในชุมชน เพื่อสร้าง
เสริมพัฒนาการสมวัยในเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน
การศึกษาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยในครั้งนี้
นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิงจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการสถานศึกษาในพื้นที่
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองและเด็ก 2 – 5 ปี
ทุกท่านที่อนุญาตให้สอบถามข้อมูล ประเมินพัฒนาการ และระดับทักษะสมองขั้นสูง รวมถึงร่วมมือในการเข้าร่วมอบรม
โปรแกรมการเลีย้ งดูดว้ ยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ทาให้การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี
ผู้ วิ จั ยหวั งว่ า ผลการศึ กษาวิจั ยครั้ งนี้จะเป็ นประโยชน์ สามารถน าไปใช้ เป็ นข้ อมู ล ในการให้ ข้ อเสนอต่ อผู้
บริหารงานสาธารณสุข ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็กต่อไป
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การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูงอย่างง่ายเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่าง
เครื่องดื่มที่มีสารกลุ่มเมทิลแซนทีนและจาหน่ายในประเทศไทย
Development of a simple HPLC method for the analysis of methylxanthinecontaining beverages available in Thailand
สุดาพร วงค์วาร1* สกาวรัตน์ ทับทองหลาง1 และนันทกา โกรานา1
Sudaporn Wongwan1*, Sakawrat Tabtonglang1 and Nantaka Khorana1
บทคัดย่อ
สารอนุพันธ์เมทิลแซนทีนเป็นสารที่พบได้ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้พลังงาน ช็อกโกแล็ต ชาและกาแฟ เป็นต้น
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ จากนั้นทาการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ และทาการวิเคราะห์สาร
ตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูงซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจวัดปริมาณของสารอนุพันธ์เมทิลแซน
ทีน ได้แก่ คาเฟอีน ธีโอโบรมีน และธีโอฟิลลีน ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีจาหน่ายในท้องตลาดของประเทศ
ไทย การแยกสารดังกล่าวเกิดขึ้นบนคอลัมน์ชนิด C18 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 4.6 มิลลิเมตร ความยาวของ
คอลัมน์เท่ากับ 250 มิลลิเมตร และขนาดอนุภาคเท่ากับ 5 ไมโครเมตร) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยใช้เมทา
นอลและน้าในอัตราส่วน 40 ต่อ 60 โดยปริมาตร เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ อัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่เท่ากับ 1.0
มิลลิลิตรต่อนาที และทาการตรวจวัดสารที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 272 นาโนเมตร วิธีวิเคราะห์ที่ได้สามารถตรวจวัด
สารธีโอโบรมีน ธีโอฟิลลีน และคาเฟอีนได้พร้อมๆกัน โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์สารทั้งหมดเท่ากับ 8 นาที
ต่อหนึ่งตัวอย่าง และมีค่าความเข้มข้นต่าสุดที่ตรวจวัดสารได้คือ 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร กราฟมาตรฐานของสาร
สารธีโอโบรมีน ธีโอฟิลลีน และคาเฟอีนในช่วงความเข้มข้นระหว่าง 0.01 ถึง 300 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นเส้นตรงและ
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากกว่า 0.999 สาหรับทุกกราฟ ร้อยละความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ทาการศึกษาที่
ความเข้มข้นต่า (10 มิลลิกรัมต่อลิตร), กลาง (150 มิลลิกรัมต่อลิตร) และสูง (250 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งคานวณได้มี
ค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 96 ถึง 105 ส่วนการทดสอบความแม่นยาของวิธีวิเคราะห์ที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร,
150 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยคานวณหาร้อยละสัมประสิทธิ์ของการแปรผั นในการวิเคราะห์
วันเดียวกันและในการวิเคราะห์ต่างวันกันมีค่าน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นสาหรับทุกความเข้มข้น จากนั้นนาวิธีที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์แล้วนั้นไปใช้ในการวิเคราะห์สารตัวอย่างทั้งหมด 20 ตัวอย่าง ซึ่งสามารถ
ตรวจวัดสารธีโอโบรมีน ธีโอฟิลลีน และคาเฟอีนในตัวอย่างเครื่องดื่มได้ในปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่นามาวิเคราะห์ ดังนั้นวิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นจึงเป็นวิธีที่ง่าย มีความไว รวดเร็ว และมี
ความแม่นยาในการตรวจวัดสารอนุพันธ์เมทิลแซนทีนในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
คาสาคัญ: เมทิลแซนทีน, คาเฟอีน, ธีโอโบรมีน, ธีโอฟิลลีน, เครื่องดื่ม
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Abstract
Methylxanthine derivatives are widely found in coffee, tea, chocolate, and energy drinks. They showed
various pharmacological effects, so that the amount of methylxanthines is controlled by the government section.
Purposes of the study were to develop and validate a high-performance liquid chromatographic method for the
determination of methylxanthine derivatives focusing on caffeine, theobromine and theophylline levels in
methylxanthine-containing beverages available in Thai supermakets. The separation was performed on a C18column (4.6 × 250 mm i.d., 5-µm particle size) at 25ºC, with a mobile phase containing methanol-water
(40:60, v/v). The flow rate was 1.0 mL/min and all analytes were detected at UV wavelength 272 nm. The
method allowed the simultaneous determination of theobromine, theophylline, and caffeine with the total analysis time
of 8 min and the detection limits of 0.001 mg/L. Correlation coefficients obtained from the calibration curves in
the linear range of 0.01 – 300 mg/L were greater than 0.999 for all compounds. The accuracy evaluated at low
(10 mg/L), medium (150 mg/L) and high (250 mg/L) concentrations was ranged between 96 – 105% for all compounds.
The intra-day and inter-day precision were determined using QC samples at concentrations of 10 mg/L, 150 mg/L
and 250 mg/L. The relative standard deviation (RSD) was less than 5% for all compounds. The validated method was
subsequently applied for the assay of 20 different beverage samples. The peaks of theobromine, theophylline
and caffeine could be found with different quantities depending on the type of samples. Therefore, the analytical
method is proved to be a simple, sensitive, rapid and reproducible method that is suitable for the simultaneous
determination of methyxanthine derivatives in beverages.
Keywords: methylxanthine, caffeine, theobromine, theophylline, beverage
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Introduction
Methylxanthines are heterocyclic organic compounds which have the chemical structure as a condense-ring
between pyrimidinedione and imidazole rings [1]. Caffeine (1,3,7-trimethylxanthine), theophylline (1,3-dimethylxanthine)
and theobromine (3,7-dimethylxanthine) (Figure 1) are the most relevant naturally occurring methylxanthines
that can be naturally found in coffee, tea, and cocoa. In addition, theobromine and theophylline are the major
demethylated byproduct of caffeine that occurs when caffeine is metabolized by cytochrome P450 in the liver.

Figure 1 Chemical structures of investigated compounds.
Caffeine is a stimulant on a central nervous (CNS) and cardiovascular system, possesses mild diuretic properties, and
diastolic blood pressure in the smooth muscles [1-2]. Theophylline is commonly used in the treatment of bronchial
asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Theophylline has a diuretic property that is similar to caffeine
and theobromine. Chronic use of theophylline can cause a toxicity due to its narrow therapeutic index [1, 3].
Theobromine presents similar stimulating effects to caffeine, but it has a lesser degree and it does not affect the
CNS [1, 3]. Theobromine is mainly prevalent in chocolate, however it can be presented in teas and cola nuts [3].
Caffeine is mainly found in coffee, thus coffee has been one of the most consumed beverages worldwide. In
recent years, coffee and tea have become the popular beverages in Thailand, especially in youth and young adults
because they can provide a burst of energy and stay active. However, caffeine has the drawbacks as well.
Prolonged use of caffeine can lead to an addiction that can subsequently cause withdrawal symptoms including
headaches, fatigue, decreased attention, and general irritability [1-2]. The caffeine limits of 71 milligrams per 12
ounces for cola-type beverages and up to 200 milligrams per dose every 3 to 4 hours for over-the-counter drugs
are recommended by the U.S. Food and Drug Administration [4]. In Canada, the caffeine intake lower than 85
mg/day has been recommended for the children aged between 10 – 12 years old [5]. In Thailand, there is a
notification of Ministry of Public Health that finished aqueous coffee products must not contain more than 100 mg of
caffeine in 100 ml of the coffee solution, not more than 15 mg/100 ml for beverages in sealed containers (i.e. cola
drinks), not more than 50 mg/container for berverages spiked with caffeine (i.e. energy drinks), and the content of
caffeine in instatant tea solution is not limited [6]. To the best of our knowledge, the content of all three
methylxanthines in commercial beverages in Thailand has never been previously investigated. Therefore, the aim of
our study was to develop a simple and rapid HPLC method for an assay of caffeine, theobromine and theophylline
contents in coffee, tea, energy and chocolate drinks that are available in local Thai supermarket.
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Materials and Methods
Chemicals
Caffeine, theobromine and theophylline were purchased from Sigma/Aldrich, Germany. Methanol and
acetonitrile were of HPLC grades and obtained from RCI Labscan, Thailand.
Instrumentation and chromatographic conditions
HPLC was performed on a Shimadzu (Japan) system, UV/VIS detector, an oven, and an auto-sampler. The
system was controlled by Class VP software. The separation was carried out on a C18-column (Phenomenex, 250
mm × 4.6 mm i.d., 5-µm particle size) at 25ºC, with a mobile phase containing methanol-water. The mobile phase
consisted of methanol and double-distilled water (40:60, v/v) with a flow rate of 1.0 ml/min and the injection volume
of 20 µl. All analytes were detected at UV wavelength 272 nm. All solutions were degassed and filtered through 0.45
µm pore size filter prior to use. The total run time was 8 min.
Preparation of standard solution
The reference standards of caffeine, theobromine and theophylline were accurately weighed in a 50 ml
volumetric flask and dissolved with the mobile phase to obtain a stock solution of 1 mg/ml. A stock solution was
subsequently diluted to desired amount with the mobile phase. Prior to injection, the solution was filtered
through 0.45 µm nylon membrane filters.
Preparation of tested sample
Solution: The amount of 2 ml aqueous sample was pipetted in a 10 ml volumetric flask and adjusted to volume
with the mobile phase.
Powder: Coffee and tea powders as well as grounded coffee were weighed to an amount as showed on the
label, and dissolved in 150 ml of hot water. The solution was stirred and allowed to cool at room temperature. Then, 2 ml
of the solution was subsequently pipetted in a 10 ml volumetric flask and adjusted to volume with the mobile phase.
Sachets: Japanese green tea sachets were immersed in 150 ml of hot water for 3 min. The sachets were subsequently
removed and the solution was allowed to cool at room temperature. Then, 2 ml of the solution was pipetted in a 10 ml
volumetric flask and adjusted to volume with the mobile phase.
All solutions were filtered through 0.45 µm nylon membrane filters prior to injection.
Method development
With regard to the literature reviews, the separations of caffeine, theobromine and theophylline carried out on
a RP-HPLC were achieved employing various UV wavelength and various ratios of water and methanol with or
without acids as a mobile phase [7 - 10]. Therefore, the UV wavelength and the ratios of water and organic solvents
including methanol and acetonitrile were investigated.
Method validation
The optimized method was validated in accordance with International Conference on Harmonization guidelines
(ICH guideline Q2(R1) for validation of analytical procedures [11].
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Specificity
The triplicate of the mobile phase was injected. The co-elution peak was subsequently determined. The
interfering peaks should not be detected at the retention times of the investigated compounds.
The limit of detection (LOD) and the limit of quantitation (LOQ)
LOD and LOQ were estimated from the peak responses using the signal-to-noise ratio of 3:1 and 10:1 for LOD
and LOQ, respectively. Standard solutions containing various concentration of caffeine, theobromine and theophylline
were diluted and analyzed.
Linearity and range
The method was validated over the concentration range of 0.01 mg/L – 300 mg/L for caffeine, theobromine and
theophylline. The spiked standard solution of caffeine, theobromine and theophylline in the mobile phase at concentrations
0.01, 1, 50, 100, 200 and 300 mg/L were prepared and analyzed. The Linearity was estimated by unweighted linear
regression using the least-squares method.
Accuracy
The accuracy determines the closeness between the true values and the estimated values. The accuracy was
investigated at a low concentration, a medium concentration, and a high concentration of the analytes using standard
addition method. Spiked quality samples containing 10, 150, and 250 mg/L of caffeine, theobromine and theophylline
were prepared in six replicates and subsequently analyzed. The recoveries of caffeine, theobromine and theophylline
were calculated.
Precision
Precision of the analytical method was determined by repeatability (intra-day precision) and
intermediate precision (inter-day precision). The repeatability was performed by injection of six replications of
each quality sample containing 10, 150, and 250 mg/L of caffeine, theobromine and theophylline within one
day. The inter-day precision was performed by analyzing six replications of quality samples on three consecutive
days. The relative standard deviation (RSD) was calculated for intra-day and inter-day precision.

Results
Method development
Standard solutions containing caffeine, theobromine and theophylline were subjected to the
determination of the wavelength at the maximum UV absorbance using a UV/VIS spectrophotometer. UV
spectrums were showed as follow in Figure 2. UV wavelength at 272 nm was considered as a max for the
determination of caffeine, theobromine and theophylline in analytical samples.
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a)

272.5 nm

b)
271 nm

c)
272.5 nm

Figure 2 UV spectrum of a) 0.01 mg/ml of caffeine, b) 0.01 mg/ml of theophylline, and c) 0.01 mg/ml of theobromine
Mobile phases containing methanol and water at ratios 50:50 v/v and 40:60 v/v as well as a 40% of
acetonitrile in water were evaluated. A co-elution of theobromine and theophylline was detected when the mobile
phase comprising of acetonitrile and water (40:60%, v/v) was used to separate a standard solution of methylxanthine
derivatives as showed in Figure 3a. The ratios of acetonitrile and water were subsequently varied but the co-elution
peaks could not be separated, moreover the use of high content of acetonitrile in the mobile phase could decrease the
solubility of methylxanthines. Therefore, the separation of methylxanthine derivatives was conducted by the mobile
phase consisted of methanol and water. The baseline separation of caffeine, theobromine and theophylline could be
achieved using the mobile phase containing either 50% or 40% of methanol in water (Figure 3b – 3c). The resolution
of the peaks and tailing factors were calculated. Peak symmetry with the resolution of above 5.0 was obtained by the
use of 40% v/v methanol in water as the mobile phase, thus this mobile phase was selected for the determination of
caffeine, theobromine and theophylline in sample beverages.
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a)

b)

c)

Figure 3 The chromatogram of standard solution containing caffeine, theobromine and theophylline. The mobile phase
consisted of a) acetonitrile: water (40:60, v/v), b) methanol: water (50:50, v/v), and c) methanol: water (40:60, v/v)
(Experimental conditions: RP C18-column, 25ºC, 1 ml/min, UV detection at 272 nm, and injection volume 20 µl)

Method validation
Specificity
There was no interfering peak in the mobile phase.
The limit of detection (LOD) and the limit of quantitation (LOQ)
LOD of the assay was 0.001 mg/L. LOQ determined at the signal-to-noise ratio greater than 10 was 0.01 mg/L.
Linearity and range
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The linearity of the concentration range was performed by the correlation coefficient (r2). The correlation
coefficient of all calibration curve were greater than 0.999. The linear equations were expressed in Figure 4a – 4c.
a)
Area

20,000,000

y = 58996x + 52912
10,000,000
R² = 0.9997
0
0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00
Concentration (mg/l)
20,000,000

Area

b)

y = 61907x + 153511
R² = 0.9991

10,000,000

0
0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00
Concentration (mg/l)
30,000,000
Area

c)

y = 66749x + 127742
20,000,000
10,000,000R² = 0.9993
0

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00
Concentration (mg/l)

Figure 4 Calibration curve of a) Caffeine, b) theobromine, and c) theophylline.
Accuracy
Percentage of accuracy or recovery was less than 105% for all investigated compounds. The results were
summarized in Table 1.
Table 1 Accuracy of the assay (N = 9).
Compounds
Theobromine
Theophylline
Caffeine

10 mg/L
104.12
102.88
97.03

%Accuracy
150 mg/L
99.17
100.74
101.23
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250 mg/L
99.59
96.57
99.77

Precision
%RSD obtained from the repeatability (intra-day) and inter-day precision was summarized in Table 2. %RSD
of all QC samples was not exceeded 5% that was acceptable.

Table 2 Precision of the assay (N = 6).
Compounds
Intra-day precision (%RSD)
10 mg/L
150 mg/L 250 mg/L
Theobromine
1.59
1.99
0.35
Theophylline
3.83
1.14
0.27
Caffeine
0.88
1.17
0.36

Inter-day precision (%RSD)
10 mg/L
150 mg/L 250 mg/L
4.06
4.49
3.10
3.11

4.82

1.10

1.04

3.09

1.46

Sample analysis
Beverages were randomly bought from Thai local supermarket, except the green tea sachet was bought
from Japan. The contents of theobromine, theophylline and caffeine in sample beverages were summarized in Table
3 and 4. Examples of chromatograms of sample beverages were showed in Figure 5.

Table 3 Sample analysis (N = 3).
Sample
Thai tea (Number one brand)
Oishi Kabusecha (low sugar)
Oishi Green Tea Honey lemon
Green tea Blendy (AGF brand)
Lipton Lemon Ice Tea
Japanese green tea sachet
Oishi Green Tea (Sugar free)
Puriku White Tea
Coca Cola
Sprite
Ovaltine (Instant powder)
Lipovitan-D
M-150
BON Café Mocca Ground
Nescafe’ Gold
Nescafe’ Espresso Roast
Birdy Robusta
Moccona coffee
Nescafe’ 3 in 1 Rich Aroma
Cofe

Theobromine
0.00
0.00
2.35
0.19
1.39
0.09
0.00
0.00
0.16
<LOQ
51.95
0.00
5.66
0.00
6.22
24.51
7.56
0.00
15.62
61.45

Concentration (mg/L)
Theophylline
0.00
0.00
1.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<LOQ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.86
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Caffeine
41.65
22.43
21.16
21.00
19.24
18.14
16.45
1.74
17.62
<LOQ
4.04
96.06
65.06
274.47
170.24
158.63
120.18
118.32
107.88
66.12

Table 4 Contents of theobromine, theophylline, and caffeine per container or serving unit.
Content (mg)
Container/labelled serving
Sample
units
Theobromine Theophylline Caffeine
Thai tea (Number one brand)
0.00
0.00
31.24
4 g in water 150 ml
Oishi Kabusecha (low sugar)
0.00
0.00
56.08
500 ml / bottle
Oishi Green Tea Honey lemon
2.93
1.43
26.46
250 ml / bottle
Green tea Blendy (AGF brand)
0.09
0.00
10.50
0.8 g in water 150 ml
Lipton Lemon Ice Tea
2.26
0.00
31.26
325 ml / bottle
Japanese green tea sachet
0.07
0.00
13.60
4 g in water 150 ml
Oishi Green Tea (Sugar free)
0.00
0.00
31.25
380 ml / bottle
Puriku White Tea
0.00
0.00
3.04
350 ml / bottle
Coca Cola
0.27
0.00
28.63
325 ml / can
Sprite
0.00
0.00
0.00
200 ml / bottle
Ovaltine (Instant powder)
38.96
0.00
3.03
20 g in water 150 ml
Lipovitan-D
0.00
0.00
48.03
100 ml / bottle
M-150
4.25
0.00
48.79
150 ml / bottle
BON Café Mocca Ground
0.00
0.00
205.85
10 g in water 150 ml
Nescafe’ Gold
5.29
0.00
144.71
5 g in water 170 ml
Nescafe’ Espresso Roast
22.06
0.00
142.76
180 ml / can
Birdy Robusta
6.80
0.00
108.16
180 ml / can
Moccona coffee
0.00
0.00
88.74
2 g in water 150 ml
Nescafe’ 3 in 1 Rich Aroma
10.15
0.00
70.12
19.4 g in water 130 ml
Cofe
61.45
8.86
66.12
200 ml
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a)

b)

c)

d)

e)

Figure 5 Chromatogram of a) Thai tea (Number one brand), b) Coca cola, c) Ovaltin, d) M-150,
and e) Nescafe’ 3 in 1 Rich Aroma.
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Discussion and conclusion
A simple, sensitive, rapid and reproducible HPLC method was developed. The optimized HPLC
conditions comprised of a C-18 column (250 mm × 4.6 mm i.d., 5-µm particle size), column temperature 25ºC,
UV 272 nm, flow rate 1.0 ml/ml, and injection volume 20 µl. The mobile phase consisted of methanol and water
(40:60, v/v). Theobromine, theophylline, and caffeine could be determined simultaneously by the optimized
method with the total run time of 8 min.
The developed method was subsequently validated for the linearity and range included specificity,
LOD, LOQ, accuracy, and precision in accordance with the ICH guideline (Q2R1). The correlation coefficient of all
calibration curves was greater than 0.999 indicating a sufficient linearity of the calibration ranges. The LOD and
LOQ of the method were 0.001 mg/ml and 0.01 mg/ml, respectively. Accuracy and precision of the method
were evaluated by %accuracy and %RSD. Percentage of Accuracy and RSD of all QC samples were within the
acceptable range (below ±5%).
The validated method was successfully applied for the determination of methylxanthine derivatives in
sample beverages. Caffeine was found in most samples, while theobromine could be detected in some tea,
coffee, and mainly found in chocolate drinks. Coffee contained high amount of caffeine and the highest content
of caffeine was found in grounded coffee (also known as fresh coffee). Theophylline could be detected in most
samples at low level, excepted in Oishi Green Tea Honey lemon and Cofe that could be quantified. Peaks of
caffeine including theobromine and theophylline could be detected in Sprite sample, but their peak responses
were lower than LOQ of the assay. The amount of caffeine in caffeine-containing aqueous drinks was not more
than 100 mg/100 ml, caffeine in cola drinnks was not greater than 15 mg/100 ml, and energy drinks contained
not more than 50 mg of caffeine per container that were complied with the notification of the Ministry of Public
Health of Thailand. In healthy people, it is recommended to consume caffeine up to 400 mg per day to avoid
the adverse effects [12]. Extensive daily caffeine intake can lead to the adverse effects, such as, headache,
drowsiness, anxiety, nausea as well as an increase of blood pressure [12]. Cola and chocolate drinks also contain
caffeine, therefore the consumption of these beverages in children should be limited.
The developed and validated method is proved to be a suitable analytical method for the routine assay
of theobromine, theophylline, and caffeine in beverages. The method can further be applied for the quality
control of coffee seeds and tea or qualitative of medical application.
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ผลของการให้ความรู้ด้านการอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนชาวเขาที่มีภาวะทุพโภชนาการ
Effect of Guideline Daily Amount (GDA) Knowledge on Food Behavior Change in
Malnourish Hill-tribe Students
นริศรา พันธุรัตน์1* ชมนาด สิงห์หันต์1 ณัฐพล ทัศนสุวรรณ1 ยุพา ชาญวิกรัย1 สุรศักดิ์ ใจเขียนดี1 และ
วิทวัส สัจจาพงศ์1
Naritsara Phanthurat1* Chomnad Sighan1 Natthaphon Thatsanasuwan1 Yupa Chanwikrai1 Surasak
Chaikhiandee1 and Wittawat Sajjapong1
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน
ชาวเขาที่มีภาวะทุพโภชนาการภายหลังการได้รับความรู้ด้านโภชนาการ และการอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาคือนักเรียนชาวเขากาลัง เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่มีภาวะทุพโภชนาการจานวน 77 คน
ระยะเวลาในการให้ความรู้ 3 เดือน เก็บรวบรวมข้อมูลก่อน และหลังการให้ความรู้ โดยใช้แบบสอบถามการบริโภค
อาหาร แบบทดสอบความรู้ดา้ นโภชนาการ และฉลากหวาน มัน เค็ม ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมงานวิจัยมีความรู้
ด้า นการอ่า นฉลาก หวาน มัน เค็ ม เพิ่ม ขึ้น ส่ ง ผลให้ มีพฤติก รรมการบริ โ ภคอาหารภายหลั ง การให้ ค วามรู้ เรื่อ ง
โภชนาการดีขึ้น โดยลดความถี่ในการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง และน้าตาลสูง รวมถึงเพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ที่ไม่
ผ่านการแปรรูปมากขึ้น และได้รับพลังงาน และสารอาหารในปริมาณใกล้เคียงกับการบริโภคอาหารสาหรับคนไทยใน
เด็กอายุ 9-12 ปี จากองค์ความรู้ก่อนการศึกษา พบว่าเด็กวัยเรียนไม่มีความรู้ด้านโภชนาการ โดยเฉพาะการอ่าน
ฉลาก จึงส่งผลทาให้การเลือกรับประทาน หรือซื้ออาหารไม่เหมาะสมต่อร่างกาย เมื่อได้ใช้ส่ือ และให้ความรู้เรื่องการ
อ่านฉลากโภชนาการแล้ว พบว่า ผู้เข้าร่วมงานวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจในการอ่านฉลาก และสามารถอ่านฉลาก
โภชนาการ และฉลากหวาน มัน เค็มได้ สามารถเลือกอาหาร หรือขนมได้อย่างเหมาะสม

คาสาคัญ: ฉลากโภชนาการ, ฉลากหวาน มัน เค็ม, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, เด็กวัยเรียน, ภาวะทุพโภชนาการ

1

สาขาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
Department of Biochemistry and Nutrition, School of Medical Science, University of Phayao, Phayao Province 56000
*Corresponding author e-mail: panturat.naris@gmail.com
1

Proceeding พะเยาวิจยั 8
100

Abstract
This study aimed to evaluate the food behavior change of Malnutrition Hill-tribe Students after
provide Guideline Daily Amount Knowledge. Subjects were 77 of grade 5 and 6 malnutrition hill-tribe students.
Data were collected by using behavior food questionnaires and pre-posttest GDA reading. The study conducted
within 3 months. Results showed that after the intervention, the knowledge score of Guideline Daily Amount
reading were significantly higher than before intervention (p<0.05) that affect to the positive food behavior of 5
and 6 malnutrition hill-tribe students such as decrease food intake of high fat and sugar but high intake of
vegetable and non-process fruit. Moreover, the energy and nutrient intake of subject were nearby Thai
Recommended Daily Intakes. The previous study showed that, the school age that did not nutrition knowledge,
especially nutrition label reading affect to their snack or beverages selection. On the other hand, the Guideline
Daily Amount and nutrition label reading media could be helpful in improving snack or beverages selection.
Keywords: Nutrition label, Guideline Daily Amount, food behavior, School age, malnutrition

บทนา
เด็กวัยเรียนเป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี เป็นวัยที่มีความต้องการพลังงาน และสารอาหารอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสมทั้งในปริมาณ และสัดส่วน เพื่อนาไปใช้การการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย การเรียนรู้ และ
พัฒนาการต่าง ๆ เนื่องจากเด็กวัยนี้เป็นวัยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการเลือกซื้ออาหารรับประทานเองได้ และใช้
ชีวิ ต ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นโรงเรี ย น ดั ง นั้ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ โ ภคอาหารของเด็ ก วั ย นี้ ป ระกอบด้ ว ย สั ง คมเพื่ อ น,
การจัดบริการอาหารในโรงเรียน, สื่อโฆษณา และสิ่งแวดล้อมในครอบครัว (1)
จากผลการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552
สุขภาพเด็ก พบว่าเด็กไทยอายุ 1-14 ปี ยังคงมีภาวะโภชนาการทั้งขาดและเกิน โดยมีความชุกภาวะน้าหนักเกินและ
อ้วนคิดเป็นร้อยละ 8.7, มีภาวะเตี้ยกว่าเกณฑ์ และน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 4.4 และ 4.1 ตามลาดับ
มีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ไม่แข็งแรง และระดับเชาว์ปัญญาที่ส่งผลต่อคุณภาพประชากรในอนาคต (2) จากการสารวจ
สุขภาพและภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนจังหวัดพะเยา ปี 2555-2558 พบว่า เด็กนักเรียนประถมมีภาวะน้าหนัก
ต่ากว่าเกณฑ์ โดยพบมากที่สุดในอาเภอภูซาง คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาอาเภอแม่ใจ ร้อยละ 19 อาเภอปงและ
อาเภอเชียงคา ร้อยละ 18 และอาเภอเชียงม่วน ร้อยละ 13 เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบนักเรียนที่มีภาวะอ้วน และอ้วนขั้น
รุนแรง พบมากที่สุดในอาเภอจุน ร้อยละ 45, อาเภอเชียงม่วน ร้อยละ 42, อาเภอดอกคาใต้ ร้อยละ 32 และอาเภอ
แม่ใจ ร้อยละ 31 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนจังหวัดพะเยา คือพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ตัวเด็กเอง และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ครอบครัว อาหารรอบโรงเรียน สหกรณ์ในโรงเรียน และอาหารกลางวันใน
โรงเรียน เนื่องจากเด็กนักเรียนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตประจาวันอยู่ในโรงเรียน ดังนั้นการบริโภคอาหารภายใน
โรงเรียนจึงมีความสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกซื้อขนม หรืออาหารต่าง ๆ จากร้านค้า หรือสหกรณ์ภายใน
และนอกโรงเรียน
จากผลการสารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2560 พบว่า เด็กที่มีอายุ 6-14 ปี
เป็นวัยที่มีการบริโภคอาหารว่างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.2 โดยมีความถี่ในการการบริโภคขนมทานเล่น หรือขนม
กรุ บกรอบมากกว่า 3 วั นต่อสัปดาห์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.1 ของอาหารที่ บริ โภคต่อวั น และเป็ นวั ยที่ เลือกซื้ ออาหาร
Proceeding พะเยาวิจยั 8
101

โดยนึกถึงความชอบเป็นหลักมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 19.3 [3] ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อขนม
ทานเล่ น หรื อ ขนมกรุ บกรอบของเด็ ก วั ย เรี ยนในระดั บ บุ ค คล คื อ ความรู้ และทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บการบริ โ ภคขนม
ขบเคีย้ ว โดยเฉพาะเรื่องการอ่านฉลากโภชนาการ [4] นอกจากนี้มีการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม พบว่า
เด็กนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาหารว่างอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 38.75 และมีทักษะในการเลือกซื้ออาหารว่างอยู่ใน
ระดับปานกลาง และควรปรับปรุง ร้อยละ 61.50 และ 0.50 (5)
ผู้วิจัยและคณะจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการให้ความรู้ด้านการอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม แก่เด็ก
วัยเรียนชาวเขาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรม
ด้านการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียนชาวเขาที่มีภาวะทุพโภชนาการภายหลังการได้รับความรู้ด้านโภชนาการ
และการอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม อีกทั้งยังถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ประกอบอาหาร ครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียน เพื่อให้เด็กวัยเรียนชาวเขาได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดอี ย่างยั่งยืน

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย
นักเรียนชาวเขา (ชนเผ่าม้ง หรืออาข่า) ที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 5 และ 6 (อายุ 11-12 ปี)
ที่มีภาวะทุพโภชนาการ (ค่าดัชนีมวลกาย < 18 kg/m2) ที่อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และเขต 2 จานวน 77 คน
การเลือกตัวอย่าง
1. เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) ของประชากรเป้าหมาย
- อาสาสมัครนักเรียนชาวเขากาลัง เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (อายุ 11-12 ปี) ที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ (ค่าดัชนีมวลกาย < 18 kg/m2) ในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 และเขต 2
- อาสาสมัครนักเรียนที่มีชนเผ่าเป็นชาวเขา
- สามารถสื่อสาร ได้แก่ การฟัง พูด อ่านและเขียนได้ดี
2. เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ของประชากรเป้าหมาย
- ผู้ที่ไม่สามารถให้ขอ้ มูลงานวิจัยได้
- ผู้ที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา
- ผู้ที่ไม่ยินยอมเข้าร่วมวิจัย
3. เกณฑ์การให้อาสาสมัครออกจากการทดลอง (Withdrawal of participant criteria)
- อาสาสมัครไม่สามารถมาตามนัดได้ตงั้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไป
- อาสาสมัครเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขั้นรุนแรง
4. เกณฑ์การยุตโิ ครงการ (Termination of study criteria)
- ไม่สามารถรับอาสาสมัครได้ครบสองในสามของขนาดตัวอย่างที่คานวณไว้ใน 1 ปี
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เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรอบรวมข้อมูล เพื่อการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวนแนวคิ ด วรรณกรรม และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ ส่วนสูง น้าหนักตัว
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรม และความถี่ของการบริโภคอาหาร
2. แบบทดสอบความรู้ดา้ นโภชนาการ (pre-post test)

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. การสารวจพื้นที่ และหาข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
การสารวจจากข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดย เป็นข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนที่มีการเก็บรวบรวมโดย
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน โดยในโครงการนี้จะใช้ข้อมูลปฐมภูมิของกลุ่มงานด้านส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และเขต 2 ที่มีนักเรียนชาวเขากาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
(อายุ 11-12 ปี) ที่มภี าวะทุพโภชนาการ (ค่าดัชนีมวลกาย < 18 kg/m2)
2. การออกแบบ การพัฒนา และการหาคุณภาพแบบสัมภาษณ์ข้อมูลสุขภาพและการบริโภคอาหาร
สาหรับนักเรียน
3. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลก่อนการให้ความรู้ ประกอบด้วย
3.1 การสอบถามข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
3.2 การสอบถามพฤติกรรกการบริโภคอาหาร ประกอบด้วย แบบสอบถามความถี่ การบริโภคอาหาร
และแบบบันทึกการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
3.3 การทดสอบความรู้ดา้ นโภชนาการ และการอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม (Pre test)
4. ดาเนินการสร้างรูปแบบการให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ระยะเวลา
3 เดือน โดยผู้วิจัยลงไปให้ความรู้ทั้งหมด 6 ครั้ง คือเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน
5. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภายหลังการให้ความรู้
5.1 การสอบถามข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
5.2 การสอบถามพฤติกรรกการบริโภคอาหาร ประกอบด้วย แบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหาร
และแบบบันทึกการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
5.3 การทดสอบความรู้ดา้ นโภชนาการ และการอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม (Post test)

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) แสดงค่าจานวน ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์คุณค่าสารอาหารด้วยโปรแกรม INMUCAL V.3 วิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้ทางโภชนาการ
ระหว่างก่อน และหลังการดาเนินงานวิจัยด้วยสถิติ paired T-test โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ 0.05
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่โครงการวิจัย 3/017/60 และทาการพิทักษ์สิทธิ์แก่กลุ่มตัวอย่างแล้วก่อนดาเนินการวิจัย
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ผลการศึกษา
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนชาวเขา
เด็กนักเรียนชาวเขาผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ งหมด 77 คน เป็นนักเรียนชาย 46 คน และนักเรียนหญิง 31 คน โดย
นักเรียนชาวเขาส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าม้ง จานวน 75 คน อาข่า 2 มีค่าดัชนีมวลกาย 17.91±3.31 กิโลกรัม/เมตร2 และ
นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการจากโรงเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.28 ดัง
ตารางที่ 1
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนชาวเขาก่อนการเริ่มโครงการพบว่า เด็กวัยเรียนชาวเขา
ส่วนใหญ่ได้รับพลังงาน และสารอาหารน้อยกว่าความต้องการในแต่ละวัน คิดเป็นร้อยละ 56.06 แต่ได้รับโซเดียมจาก
การบริโภคอาหารถึง 1602.99 มิลลิกรัม/วัน (ค่าปกติ < 1100 มิลลิกรัม/วัน) รวมถึงได้รับพลังงานจากแหล่งน้าตาล
มากกว่า 20.31 กรัมต่อวัน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารภายหลังการให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการอ่านฉลาก
หวาน มัน เค็ม
ทั้งหมด (n=77)
จานวน (คน) ร้อยละ (%)

ข้อมูล
1. เพศ
ชาย
หญิง

46
31

59.74
40.26

75
2

97.40
2.60

2. ชนเผ่า

3.
4.
5.
6.

ม้ง
อาข่า
น้าหนักตัว (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
ค่าดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2)
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการจากแหล่งใดบ่อย/
มากที่สุด
โรงเรียน
วิทยุ/ โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต
วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว
ศูนย์บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล
นิตยาสาร/หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
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34.61±7.29
136.72±8.69
17.91±3.31

18.69
12.56
12.56
6.77
11.60
8.69
6.12

24.28
16.31
16.31
8.79
15.06
11.29
7.96

จากการศึกษาผลของการได้รับพลังงานและสารอาหารจากแบบสอบถามอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง และ
แบบสอบถามความถี่ในการบริโภคอาหารก่อน และหลัง พบว่าหลังการศึกษาผู้เข้าร่วมงานวิจัย (นักเรียนในโรงเรียน
ชัน้ ประถมศึกษา 5 และ 6) ได้รับพลังงานที่ควรได้รับจากอาหารในปริมาณใกล้เคี ยงกับการบริโภคอาหารสาหรับคน
ไทย (RDA) ในเด็กอายุ 9-12 ปี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการได้รับสารอาหารที่ให้พลังงาน คือ คาร์โบไฮเดรต และ
ไขมัน แต่การได้รับโปรตีนได้มากกว่าค่ามาตรฐานของคาแนะนาการบริโภคอาหารสาหรับคนไทย (RDA) ในเด็กอายุ
9-12 ปี ที่กาหนดว่าควรได้โปรตีน 40 กรัมต่อวัน นอกจากนี้การได้รับโซเดียมพบว่า หลังการศึกษาผู้เข้าร่วมงานวิจัย
(นักเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา 5 และ 6) ได้รับโซเดียมน้อยกว่าก่อนการศึกษา ร้อยละ 67 ดังตารางที่ 2
นอกจากนี้ผู้วจิ ัยได้เก็บข้อมูลความถี่ในการบริโภคอาหารก่อน และหลังพบว่า ภายหลังการให้ความรู้เรื่อง
โภชนาการที่เหมาะสม ผู้เข้าร่วมงานวิจัยลดความถี่ในการบริโภคอาหารที่มีไ ขมันสูง และน้าตาลสูง รวมถึงเพิ่มการ
บริโภคผัก ผลไม้ที่ไม่ผ่านการแปรรูปมากขึ้น
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบพลังงานและสารอาหารที่ได้จากการสอบถามอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
การเก็บจากการบริโภคอาหารกลางวัน และคาแนะนาการบริโภคอาหารสาหรับคนไทย (RDA) ใน
เด็กอายุ 9-12 ปี (n=77)
รายการ
Mean ± SD (ก่อน) Mean ± SD (หลัง)
RDA
พลังงานและสารอาหารทีใ่ ห้พลังงาน
พลังงานที่ได้รับจากอาหาร (Kcal)
897.61 ± 379.08
1148.50 ± 415.78
1,600-1,700
คาร์โบไฮเดรต (g)
116.72 ± 51.97
143.50 ± 59.77
255
โปรตีน (g)
36.09 ± 15.01
51.36 ± 22.87
40
ไขมัน (g)
31.55 ± 13.71
40.59 ± 29.68
57
วิตามินและเกลือแร่
โซเดียม (mg)
1602.99 ± 780.11
1075.38 ± 93.94
 1100
สารอาหารอื่นๆ
น้าตาล (g)

20.31 ± 20.05

12.72 ± 1.84

 24

3. ความรู้ด้านการอ่านฉลาก ลดหวาน มัน เค็ม
จากการศึกษาความรู้ด้านการอ่านฉลาก ลดหวาน มัน เค็ม ในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 ก่อน
และหลัง พบว่า ภายหลังการให้ความรู้ กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบคาถามได้คะแนนมากกว่าก่อนการศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ 95 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความรูด้ ้านการอ่านฉลาก ลดหวาน มัน เค็ม ก่อนและหลังการศึกษา
ค่าเฉลี่ย (คะแนน)
ก่อน
หลัง
p-value
ความรูด้ ้านการอ่านฉลาก
3.39 ± 1.46
6.61 ± 1.91
0.00
(เต็ม 10 คะแนน)

วิจารณ์และสรุปผล
1. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จากพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของเด็ ก นั ก เรี ย นชาวเขาพบว่ า เด็ ก นั ก เรี ย นชาวเขาส่ ว นมากชอบ
รับประทานแกงกะทิ และขนมหวานใส่กะทิ เช่น แกงเขียวหวาน แกงบวด ร้อยละ 80 และขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ เช่น
มันฝรั่งทอด ข้าวเกรียบ พบว่าเด็กชาวเขาชอบรับประทานร้อยละ 67 ซึ่งถ้าบริโภคในปริมาณมากอาจส่งผลให้เกินโรค
อ้วนตามมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ศึกษาพฤติกรรมบริโภคของนักเรียนอายุ 6-14 ปี [3] พบว่าพฤติกรรมบริโภค
ของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปฏิบัตเิ ป็นประจามากที่สุด คือรับประทานขนมขบเคีย้ วกรุบกรอบ เช่น
มันฝรั่งทอด ข้าวเกรียบคิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมารับประทานอาหารสาเร็จรูป ร้อยละ 50 และรับประทานอาหาร
ที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ เช่น แกงกะทิ ขนมหวานใส่น้ากะทิ คิดเป็นร้อยละ 43.9 สอดคล้องกับงานวิจัยของสง่า [6]
พบว่า เด็กวัยเรียนร้อยละ 49.6 กินขนม กรุบกรอบเป็นประจา ทาให้เด็กมีภาวะโภชนาการไม่เหมาะสม
จากผลการศึกษาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า เด็กนักเรียนชาวเขาได้รับพลังงานน้อยกว่าปริมาณที่ควรได้รับ
ตามวัย ซึ่งพลังงานที่เด็กได้รับส่วนใหญ่มาจากอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่สูงจนกระทั่งร่างกายได้เปลี่ยน
พลังงานส่วนเกินเป็นไขมันสะสมอยู่ในร่างกาย แต่เมื่อดูการบริโภคแคลเซียมและธาตุเหล็ก ซึ่งส่วนใหญ่พบได้จาก
แหล่งอาหารกลุ่มโปรตีนก็พบว่า เด็กนักเรียนชาวเขาจานวนมากได้รับแคลเซียมและธาตุเหล็กจากการบริโภคอาหาร
ในปริมาณต่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เด็กนักเรียนชาวเขามีการบริโภคโปรตีนที่มีคุณภาพดี (High Biological Value; HBV)
ได้แก่ นม เนื้อสัตว์ ไข่ในปริมาณน้อย ส่วนใหญ่ได้รับแหล่งโปรตีนมาจากพืชและธัญพืชเป็นแหล่งของโปรตีน ที่มี
คุณภาพน้อยกล่าวคือ เป็นแหล่งโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจาเป็นน้อยและร่างกายมีการดูดซึมได้น้อยเมื่อเทียบกับแหล่ง
โปรตีนที่มีคุณภาพดี ทั้งนี้การสอบถามอาหารบริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมงในการสอบถามเด็กมีอุปสรรคในเรื่องการ
ประมาณปริ ม าณอาหารที่ รั บประทานและอาหารบางชนิด เด็ ก ไม่ รู้จั ก ชื่ อ จึ ง ท าให้ ก ารสอบถามอาจได้ ข้ อ มู ล ที่
คลาดเคลื่อนได้
อย่างไรก็ตามเมื่อได้ให้ความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะสมแล้วพบว่าพฤติกรรมการบริโภคขนมหวาน ของ
ทอดลดลง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย [7] พบว่ า การใช้ ส่ื อ หรื อ นวั ต กรรมการสื่อ สาร สามารถให้ ค วามรู้ ด้ า น
โภชนาการ และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดลาพูนได้
2. ผลการศึกษาแบบทดสอบความรู้ด้านการอ่านฉลาก ลดหวาน มัน เค็ม
จากองค์ความรู้ก่อนการศึกษา พบว่าเด็กวัยเรียนมีความรู้ด้านโภชนาการน้อย โดยเฉพาะการอ่านฉลาก
จึงทาให้การเลือกรับประทาน หรื อซื้ออาหารไม่เหมาะสมต่อร่างกาย เมื่อได้ใช้ส่ือ และให้ความรู้เรื่องการอ่านฉลาก
ข้อ มู ล โภชนาการแล้ ว พบว่า ผู้ เข้ า ร่ วมงานวิจั ย มีค วามรู้ ความเข้า ใจในการอ่า นฉลาก และสามารถอ่า นฉลาก
โภชนาการ และฉลากหวาน มัน เค็มได้ สามารถเลือกอาหาร หรือขนมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ [8] ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม ต่อความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 พบว่านักเรียนมีความรู้ดี, ทัศนคติดี
และมีพฤติกรรมดีในระยะหลังการได้รับโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 38.9, 5.5 และ 25
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ตามลาดับ นอกจากนี้การสอน และสาธิตการอ่านฉลากจากสถานที่จริง เช่น สหกรณ์โรงเรียน เป็นกระบวนการหนึ่งที่
สารมารถช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ [9]
จากผลการศึกษาแบบทดสอบความรู้ด้านการอ่านฉลาก ลดหวาน มัน เค็มครั้งนี้ สามารถอธิบายได้ว่า
การให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ การอ่านฉลาก มีประสิทธิภาพต่อพฤติก รรม เนื่องจากได้มีการเรียนการสอน
โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริ งในการประกอบอาหาร บูรณาการเรื่อง
โภชนาการเข้าไปแต่ละรายวิชา การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนโดยการมีสว่ นร่วมของนักเรียน เช่น
เสียงตามสาย นิทรรศการ และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องโภชนาการพาเพลิน และสาธิตการอ่านฉลาก
โภชนาการ พร้อมยกตัวอย่างถุงขนมให้นักเรียนอ่าน ทาให้นักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง หากนักเรียนได้ปฏิบัติจริง
ได้รับความรู้ และทัศนคติจะสามารถส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ดีขึ้น แต่จะต้องใช้ระยะเวลานานถึง
จะเห็นผลที่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครัง้ ต่อไป เพื่อให้ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนเป็นไปอย่างยั่งยืน
ผู้วิจัยควรมีการติดตามผลเป็นระยะว่าภายหลังสิ้นสุดโครงการ นักเรียนยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีเหมือนอยู่
ระหว่างการดาเนินโครงการหรือไม่ เพื่อให้พฤติกรรมนัน้ ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี นึ้ อย่างยั่งยืน
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การพัฒนาสื่อแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว โดยเทคโนโลยีเออาร์ กรณีศึกษา: จังหวัด
เชียงราย
Development of Travel Guide by Augmented Reality Technology, Case Study:
Chaing Rai Province
บุญญรัตน์ อ่ำสุรำ1* ชนำธิป ตั๋นน้อย1 และณัฐพงษ์ ศรีวิรำช1
Bunyarat Umsura1*, Chanatip Tannoy1 and Nuttapong Sriwirach1
บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพือพัฒนำสือกำรน่ำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเทียว โดยใช้เทคโนโลยีทีผสำนโลกแห่ง
ควำมจริงและโลกเสมือนเข้ำไว้ด้วยกัน (Augmented Reality: AR)[14] เพือเป็นแนวทำงในกำรท่องเทียวโดยกำรแสดง
จุดสนใจให้กับนักท่องเทียว กรณีศกึ ษำครั้งนีค้ ือสถำนทีท่องเทียวทียังไม่ได้รับควำมนิยม แต่มคี วำมสวยงำม ในจังหวัด
เชียงรำย 7 แห่ง โดยทีมผู้วิจัยคัดเลือกและอ้ำงอิงข้อมูลจำก กำรท่องเทียวแห่งประเทศไทย ส่ำนักงำนเชียงรำย[11]
และสือแนะน่ำกำรท่องเทียวออนไลน์ทีได้รับควำมนิยม [9, 10, 13] ซึงสือต้นแบบนี้พัฒนำด้วยภำษำจำวำ (Java) ที
ท่ำงำนบนระบบปฏิบัตกิ ำรแอนดรอย์ ส่ำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้งำนและจัดกำรเกียวกับแผนที ออกแบบภำพจ่ำลอง 3 มิติ
ผ่ำน Unity 3D น่ำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีเออำร์ผ่ำน Vuforia และเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนแผ่นพับประชำสัมพันธ์ ผลกำร
พัฒนำพบว่ำสำมำรถน่ำสือแนะน่ำสถำนทีท่องเทียว โดยเทคโนโลยีเออำร์ ไปใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีค่ำ
ทดสอบควำมพึงพอใจจำกผู้เชียวชำญเฉลียเท่ำกับ 3.95 และค่ำเบียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.63 และจำกนักท่องเทียว
มีค่ำเฉลียที 3.90 และค่ำเบียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.55 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำระบบมีผลประเมินค่ำควำมพึงพอใจใน
ระดับมำก และสำมำรถน่ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรน่ำเสนอข้อมูลท่องเทียวเพือแสดงจุดสนใจในกับนักท่องเทียวได้
คาสาคัญ: แนะน่ำสถำนทีท่องเทียว เออำร์ ควำมเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีทีผสมผสำนระหว่ำงควำมเป็นจริงและ
โลกเสมือน
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Abstract
The aimed to study and development for presentation of development of travel guide by Augmented
Reality: AR. This travel information to guide tourist by showing points of interest. The travel place used in the study
are 7 beautiful places in Chaingrai province but still not popular. The system was developed with Java language
that can supported on Android system for the user interface and map. There was 3D modeling with Unity 3D. And
the presentation of the data of AR technology via Vuforia. Also, This information published by travel brochure.
Results showed that the application can work more efficiently. And the satisfaction with system from computer
expert found that the average satisfaction is 3.95 and standard deviation is 0.63 and the tourist found that the
average satisfaction is 3.90 and standard deviation is 0.55. So, the system developed is effective in assessing the
satisfaction level and it can be applied to guide tourist by presenting points of interest of the place.
Keywords: Travel Guide, AR, Augmented Reality

บทนา
ในยุคทีข้อมูลและเทคโนโลยีรำยล้อมรอบตัวอย่ำงเช่นปัจจุบันนี้ กำรด่ำเนินกำรต่ำงๆ ก็เป็นไปได้อย่ำงสะดวก
ง่ำยดำย และรวดเร็วมำกยิงขึ้น รวมไปถึงกำรท่องเทียวต่ำงๆ ปัจจุบันนี้นักท่องเทียวจะให้ควำมส่ำคัญกับกำรวำง
แผนกำรท่องเทียวก่อนเดินทำง เพือให้เกิดควำมคุ้มค่ำทั้งเวลำ เงิน และควำมสุขทีจะได้รับ ไม่ว่ำจะเป็นกำรค้นหำ
สถำนทีท่องเทียว ทีพัก อำหำรกำรกิน เส้นทำง รวมไปถึงดูตัวอย่ำงสถำนทีจริงก่ อนไปพอเจอ ซึงสำมำรถท่ำได้อย่ำง
รวดเร็วผ่ำนสือใหม่ (New media) บนโลกออนไลน์ และบนอุปกรณ์สอสำรเคลื
ื
อนทีทั้งสมำร์ทโฟน (Smart phone) และ
แท็บเล็ต (Tablet) และปัจจุบันมีกำรน่ำเสนอข้อมูลให้กับนักท่องเทียวหลำกหลำยสือ ทั้งเว็บไซต์ เครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ เฟซบุ๊ ค และทวิต เตอร์ ซึงข้อมูล ก็มำจำกหลำยภำคส่ วน ไม่ว่ำจะเป็ นหน่ว ยงำนภำครัฐทีสนับสนุ นกำร
ท่องเทียว หรือแม้แต้จำกหมู่นักท่องเทียวด้วยกันทีถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ซึงข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงเป็นข้อมูลในเชิง
กว้ำง เช่น กำรบอกเล่ำผ่ำนตัวอักษร ภำพถ่ำย วิดโี อ หรือ เสียง เป็นต้น ซึงในบำงสถำนทีก็ยังไม่อนุญำตให้เก็บข้อมูล
ในลั กษณะดั งที กล่ ำวมำข้ ำงต้นได้ เช่น วั ดและวิหำรโบรำณศั กดิ์สิ ทธิ์ ต่ำ ง ๆ ที มีส ถำปั ตยกรรมที เป็ นเอกลั กษณ์
แตกต่ำงจำกทีอืน ๆ [2]
หนึงในเทคโนโลยีทีสนับสนุนกำรให้ข้อมูลทียำกแก่กำรเข้ำถึงลักษณะนี้ ได้แก่ เทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสริม
(Augmented Reality Technology) ทีสำมำรถช่วยน่ำภำพเสมือนทีแสดงในรูปแบบ 3 มิติ จ่ำลองเข้ำสู่โลกจริงผ่ำน
กล้องและกำรประมวลผลทีจะน่ำวัตถุมำทับซ้อนเข้ำเป็นภำพเดียวกัน ซึงสำมำรถมองผ่ำนกล้องได้โดยตรง ซึงจะได้
เห็นต่ำแหน่งจริง และน่ำเสนอจุดเด่น จุดทีน่ำสนใจได้เป็นอย่ำงดี [14]
ดังนัน้ เพือเป็นกำรเพิมช่องทำงในกำรน่ำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเทียวทียำกแก่กำรเข้ำถึง หรือยังไม่ได้รับควำม
สนใจหรือเป็นทีนิยม ให้กับนักท่องเทียวได้รับทรำบ และน่ำไปวำงแผนในกำรเดินทำง รวมถึงเป็นกำรประชำสัมพันธ์
แหล่งท่องเทียวนัน้ ๆ ให้เป็นทีรู้จักมำกยิงขึ้น และเพือให้เกิดรำยได้แก่ชุมชน อีกทัง้ ยังสนับสนุนนโยบำยโอทอปเพือกำร
ท่องเทียวของรัฐบำล ทีมผู้วิจัยจึงได้จัดท่ำสือแนะน่ำสถำนทีท่องเทียว โดยเทคโนโลยีเออำร์ กรณีศึกษำ จังหวัด
เชียงรำยขึน้
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
1. Software
 Microsoft Windows 10
 Java Development Kit
 Android SDK Revision
 Eclipse
 Adobe Photoshop
 Unity 3D
 Vuforia
2. Programming Language: Java
3. Hardware
 MacBook Air
- Intel(R) Core™ i5-3317U CPU @1.70GHz
- Ram 8 GB
- Hard Disk: SSD 120 GB
 Video Camera: Canon Camera
 Printer : Canon
 Mobile Phone : Android System

วิธีการศึกษา
1.

ศึกษำรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ขอ้ มูล
กำรศึกษำและเก็บข้อมูลแหล่งท่องเทียว ทำงทีมผู้วิจัยได้รวบรวมจำกกำรท่องเทียวแห่งประเทศไทย ส่ำนักงำน
จังหวัดเชียงรำย[11] รวมถึงจำกเว็บไซต์น่ำเทียวต่ำงๆ ทีได้รับควำมนิยม[9, 10, 13] ซึงจำกข้อมูลท่ำให้ทรำบว่ำจังหวด
เชียงรำย เป็นจังหวัดหนึงทีได้รับควำมนิยมในกำรท่องเทียว เพรำะมีทีตั้งอยู่ทำงภำคเหนือ เป็นจังหวัดทีสูงทีสุดในแดน
สยำม และมีควำมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติทีไม่ยิงหย่อนไปจำกจังหวัดอืน ๆ ในประเทศไทย มีสถำนทีท่องเทียวทั้งทำง
ธรรมชำติและวัฒนธรรมให้ได้เทียวชมมำกมำย ถึง 114 สถำนที ซึงสำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มของสถำนทีได้แก่ 1) วัดและวิหำร
โบรำณศักดิ์สิทธิ์ต่ำงๆ 2) ไร่ชำและสวนดอกไม้ พฤกษชำติ 3) น้่ำตก ภูเขำ และดอย 4) บ่อน้่ำพุร้อน 5) แหล่งซื้อสินค้ำ
อุปโภคบริโภค และ 6) พิพิธภัณฑ์ ทำงด้ำนศิลปะและอืนๆ ซึงสถำนทีท่องเทียวทีได้รับควำมนิยม มีกำรเผยแพร่ข้อมูล
และประชำสัมพันธ์มำกได้ 20 สถำนทีแรกได้แก่ ไร่ชำบุญรอดหรือ สิงห์ปำร์ค, พระธำตุดอยตุง, พระต่ำหนักดอยตุงและ
สวนแม่ฟ้ำหลวง, วัดร่องขุ่น, ดอยวำวี,วนอุทยำนภูช้ีฟ้ำ, ดอยผำตั้ง,ถนนคนเดินเชียงรำย+ถนนคนม่วนเชียงรำย, วัดพระ
แก้ว, สวนรุกขชำติดอยช้ำงมูบ, อนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช, พิพิธภัณฑ์บ้ำนด่ำ, ดอยหัวแม่ค่ำ, ล่องแม่น่้ำกก,
วัดร่องเสือเต้น, DoiTung Tree Top Walk สวนแม่ฟำ้ หลวง, ภูชดี้ ำว, ไร่ชำฉุยฟง และภูฟ้ำไทย
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ซึงจะเห็นได้วำ่ สถำนทีหลักๆ ทีนักท่องเทียวนิยม จะมีอยูแ่ ค่ประมำณ 20 สถำนที ทั้งทีจริงแล้วจังหวัดเชียงรำย
มีสถำนทีท่องเทียวมำกมำยถึง 114 สถำนที ดังทีกล่ำวไปข้ำงต้น ดังนั้นทีมผู้วิจัยซึงเป็นคนในพื้นทีเป็นส่วนใหญ่ จึง
คัดเลือกสถำนทีท่องเทียวในกลุ่มของวัดและวิหำรโบรำณศักดิ์ต่ำงๆ ซึงเป็นสถำนทีทีประชำชนภำยในจังหวัดรู้จัก และ
ทรำบถึงควำมสวยงำมเป็นอย่ำงดี แต่ยังไม่ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที ยว โดยสถำนทีนี้มีประวัติควำมเป็นมำ
น่ำสนใจ และบำงสถำนทีสตรีเพศไม่สำมำรถเข้ำเยียมชมด้ำนในได้มำทั้งหมด 7 สถำนที ได้แก่ 1) วัดทรำยมูล 2) วัด
พระธำตุสันติธรรม 3) วัดป่ำสัก 4) วัดป่ำอรัญญวิเวก 5) วัดพระเจ้ำหลวง(ม่อนพระเจ้ำหลำย) 6) วัดพระธำตุเจดีย์
หลวง และ 7) วัดพระธำตุดอยกู่แก้ว โดยสือแนะน่ำสถำนทีท่องเทียวนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 1) แอพพลิเคชัน
ทีสำมำรถแสดงรูปแบบจ่ำลองโมเดลสำมมิติ ในลักษณะของ Augmented Reality และเปิดดูเส้นทำงเพือวำงแผนกำร
เดินทำงของสถำนทีนั้นๆ และ 2) คือ เอกสำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว ทีนักท่องเทียวสำมำรถใช้แอพพลิเคชัน
ส่องดูรูปแบบจ่ำลองสำมมิติ พร้อมรับทรำบข้อมูลของสถำนทีนัน้ ๆ ได้
2. ออกแบบระบบงำน
กำรท่ำงำนต่ำงๆของระบบ จะท่ำงำนผ่ำนระบบปฎิบัติกำรแอนดรอยด์ โดยระบบจะเปิดกล้องจำกอุปกรณ์
เพือรอรับกำรแสดงผลโมเดล 3 มิติ เมือผู้ใช้งำนส่องไปยังแผ่นพับประชำสัมพันธ์ ตรงรูปภำพของสถำนทีท่องเทียว
ระบบจะแสดงโมเดล 3 มิติซ้อนทับกับภำพจริง ในต่ำแหน่งและอัตรำส่วนทีสมจริง โดยจะมีรำยละเอียดชือ ทีตั้ง
สถำนทีแสดง พร้อมกับเมนูเส้นทำง เพือให้ผู้ใช้งำนกดดูเส้นทำง และค่ำนวณระยะทำงจำกผู้ใช้งำนอยู่ไปยังสถำนที
จริง พร้อมแสดงภำพแบบ Street View เพือให้ชมบรรยำกำศจริงโดยรอบ ซึงทำงทีมผู้วิจัยได้ท่ำกำรออกแบบระงำนใน
ส่วนต่ำง ๆ ดังนี้ [4, 15, 16]

ภาพที่ 1 แผนผังกำรท่ำงำนของแอพพลิเคชัน
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ภาพที่ 2 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนทิตขี้ องแอพพลิเคชัน

ภาพที่ 3 แสดงกำรออกแบบโมเดล 3 มิติ และหน้ำจอกำรท่ำงำน

ภาพที่ 4 แสดงกำรออกแบบแผ่นพับประชำสัมพันธ์
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3. รำยละเอียดของระบบทีเกียวข้อง
ตารางที่ 1 แสดงรำยละเอียดโมเดล 3 มิติ
System Name :
ระบบ แสดงโมเดล 3 มิติ
System Type :
Mobile Application
Description :
ระบบนี้เป็นกำรท่ำงำนร่วมกับกล้องในอุปกรณ์ Smart Phone หรือ Tablet ทีใช้ระบบปฎิบัติกำรแอนดรอยด์
โดยจะเปิดกล้องพอรอรับข้อมูล Marker เมือผู้ใช้งำนน่ำกล้องไปส่องทีแผ่นพับประชำสัมพันธ์ทีมีต่ำแหน่ง
ของ Marker อยู่ ระบบและแสดงรูปโมเดล 3 มิติ พร้อมเมนู Map และ Street
ตารางที่ 2 แสดงรำยละเอียดกำรค่ำนวณและแสดงแผนที
System Name :
ระบบ แสดงแผนที
System Type :
Mobile Application
Description :
ระบบนี้จะท่ำงำนเมือผู้ใช้งำนคลิกปุ่มเมนู Map ระบบจะท่ำกำรค้นหำเส้นทำงทีดีทีสุด ณ จุดทีผู้ใช้งำนอยู่
ไปยังต่ำแหน่งของสถำนทีท่องเทียวนัน้ พร้อมแสดงระยะทำง และเวลำในกำรเดินทำง
ตารางที่ 3 แสดงรำยละเอียดแผนทีแบบ Street View
System Name :
ระบบ StreetView
System Type :
Mobile Application
Description :
ระบบนี้จะท่ำงำนเมือผู้ใช้งำนคลิกปุ่มเมนู Street ระบบจะท่ำกำรแสดงแผนทีแบบ Street View ให้ผู้ใช้
สำมำรถหมุนภำพ 360 องศำ เพือดูบรรยำกำศจริงโดยรอบได้
4. พัฒนำ Application
เมือท่ำกำรออกแบบระบบงำนต่ำงๆ ครบแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นกำรพัฒนำแอพพลิเคชันบนระบบปฎิบัติกำร
แอนดรอยด์ ด้วยภำษำจำวำ และออกแบบ 3D Model โดย Unitty 3D พร้อมจัดท่ำ Marker เพือแสดงข้อมูล AR
Technology โดย Vuforia และจัดท่ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์พร้อมใส่รูปภำพทีระบุต่ำแหน่ง Marker เรียบร้อยแล้ว โดย
Adobe Photoshop[1, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17]
ผลการศึกษา
ผู้ ใ ช้ ง ำนจ่ ำ เป็ น ต้ อ งท่ ำ กำรติ ด ตั้ ง โปรแกรมก่ อ น หลั ง จำกนั้ น จึ ง เปิ ด โปรแกรมใช้ ง ำนร่ ว มกั บ แผ่ น พั บ
ประชำสัมพันธ์ ซึงแยกกำรท่ำงำนออกเป็นส่วนดังนี้
1. ติดตัง้ โปรแกรม “CR Travel AR” ผ่ำน Google Play Store
2. หน้ำจอหน้ำแรกของระบบสือแนะน่ำสถำนทีท่องเทียว โดยเทคโนโลยีเออำร์
 เมือผู้ใช้คลิกทีไอคอนระบบ “CR Travel AR” หลังจำกนั้นแอพพลิเคชันจะเปิดกล้องเพือกำร
ส่องข้อมูลสถำนทีท่องเทียวผ่ำนแผ่นพับ

Proceeding พะเยาวิจยั 8
114

ภาพที่ 5 หน้ำจอแรกของระบบ
3. หน้ำแสดงโมเดล 3 มิติ
 ผู้ใช้สำมำรถน่ำกล้องไปส่องทีแผ่นพับประชำสัมพันธ์ยังต่ำแหน่งทีมีจุด Marker (ตรงบริเวณ
รูปภำพสถำนทีท่องเทียว)

ภาพที่ 6 หน้ำจอแสดงกำรใช้กล้องส่องบนแผ่นพับประชำสัมพันธ์
 ระบบจะแสดงโมเดล 3 มิติ ซ้อนทับกับสถำนทีจริงบนรูปภำพ พร้อมแสดงเมนู Map และ
Street ให้เลือกดูฟังก์ชันเกียวกับแผนที

ภาพที่ 7 หน้ำจอแสดงกำรแสดงผลโมเดล 3 มิติ
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4. หน้ำแสดงแผนที ระบบจะแสดงแผนที พร้อมเส้นทำงจำกต่ำแหน่งทีผู้ใช้งำนอยูไ่ ปยังสถำนทีท่องเทียวนัน้
เมือผู้ใช้งำนกดทีปุ่ม Map บนหน้ำจอ

ภาพที่ 8 หน้ำแสดงแผนทีพร้อมเส้นทำง
5. หน้ำแสดง Street View ระบบจะแสดงภำพบรรยำกำศโดยรอบแบบ 360 องศำ พร้อมชือของสถำนที
ท่องเทียวนัน้ เมือผู้ใช้งำนกดปุ่ม Street บนหน้ำจอ

ภาพที่ 9 หน้ำแสดง Street View
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วิจารณ์และสรุปผล
กำรประเมินใช้แบบประเมินทีผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเทียงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) โดยผู้เชียวชำญ
จ่ำนวน 3 ท่ำน ในตรวจพิจำรณำด้ำนควำมเหมำะสมของเนื้อหำและควำมถูกต้อง และควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
กำรวิจัย(IOC)[12] ซึงผลกำรประเมินโปรแกรมโดยผู้เชียวชำญซึงเป็นอำจำรย์สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์
และสำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย 5 ท่ำน ตำมด้ำนต่ำงๆ แบ่งระดับคะแนนจำกมำกทีสุด ไปหำน้อย
ทีสุด (ระดับ 5 - 1) ระดับคุณภำพวัดจำกค่ำเฉลียข้อมูลโดยมีควำมหมำยดังนี้ 4.50 - 5.00 มำกทีสุด 3.50 - 4.49 มำก
2.50 - 3.49 ปำนกลำง 1.50 – 2.49 น้อย 1.00 - 1.49 ควรปรับปรุง และจำกกำรน่ำระบบไปให้ผู้เชียวชำญประเมินควำม
ถูกต้อง ผลกำรประเมินมีรำยละเอียดดังตำรำงด้ำนล่ำง
ตารางที่ 4 ผลกำรประเมินโปรแกรมโดยผู้เชียวชำญ
รายการประเมิน
ด้านการออกแบบ
1. ควำมสวยงำม ควำมทันสมัย และน่ำสนใจของ
แอพพลิเคชัน
2. กำรจัดวำงรูปแบบในแอพพลิเคชันง่ำยต่อกำรอ่ำนและ
กำรใช้งำน
3. ส่วนหน้ำต่ำงผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใจได้งำ่ ย

ค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ
มำก

4.44

0.70

3.56

0.49
0.67
0.60

มำก

4. ควำมเร็วในกำรแสดงโมเดล ตัวอักษร และข้อมูลต่ำงๆ

3.84
3.89

5. กำรออกแบบระบบตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้

3.85

0.65

มำก

6. โปรแกรมมีกำรออกแบบทีเหมำะสมกับกำรใช้งำน
7. ภำษำทีใช้ในแอพพลิเคชัน เป็นทำงกำรตรงประเด็น และ
สือควำมหมำยชัดเจน

3.89

0.59

มำก

4.03

0.64

xˉ = 3.92

S.D = 0.62

มาก

4.18
3.83
3.87
3.83
3.94
4.03
4.03

0.69
0.63
0.66
0.66
0.63
0.62
0.61

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

4.08

0.66

สรุปผลการประเมินด้านการออกแบบ
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ
8. ควำมเหมำะสมกับเมนูกำรใช้งำน
9. ควำมถูกต้องของโมเดลตรงตำม Marker
10. ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของแอพพลิเคชัน
11. ควำมเหมำะสมของขัน้ ตอนกำรท่ำงำนของแอพพลิเคชัน
12. ประสิทธิภำพกำรแสดงผลโมเดล
13. ประสิทธิภำพกำรแสดงผล Google Map
14. ประสิทธิภำพกำรแสดงผล Street View
15. กำรเชือมต่อของระบบฐำนข้อมูล มีประสิทธิภำพต่อกำร
ใช้งำน (กำรใช้งำนระบบโมเดลไม่แสดงผลหรือไม่ กำรน่ำ
ทำงแม่นย่ำหรือไม่ กำรแสดงผล Street View ตรงตำม
สถำนทีจริงหรือไม่)
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มำก

มำก

มำก

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

สรุปผลการประเมินด้านประสิทธิภาพและประโยชน์
ของระบบ

xˉ = 3.97
xˉ = 3.95

สรุปผลการประเมินโดยรวม

ความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ
S.D = 0.64

มำก

S.D = 0.63

มาก

จำกกำรทดสอบพบว่ำ ภำพรวมของผลกำรประเมินโปรแกรมโดยผู้เชียวชำญ โดยจ่ำแนกหัวข้อในกำรประเมิน 2
ด้ำน คือ ด้ำนกำรออกแบบ และด้ำนประสิทธิภำพและประโยชน์ของระบบ พบว่ำควำมพึงพอใจของผู้เชียวชำญในภำพรวม
มีค่ำเฉลียเท่ำกับ 3.95 และค่ำส่วนเบียงเบนมำตรฐำน (S.D.) เท่ำกับ 0.63 จึงกล่ำวได้ว่ำระดับควำมพึงพอใจอของ
ผู้เชียวชำญในกำรทดสอบสือแนะน่ำสถำนทีท่องเทียว โดยเทคโนโลยีเออำร์ มีค่ำเฉลียอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมำก
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของระบบจำกนักท่องเทียว ตำมด้ำนต่ำงๆ แบ่งระดับคะแนนจำกมำกทีสุด ไปหำ
น้อยทีสุด (ระดับ 5 - 1) ระดับคุณภำพวัดจำกค่ำเฉลียข้อมูลโดยมีควำมหมำยดังนี้ 4.50 - 5.00 มำกทีสุด 3.50 - 4.49
มำก 2.50 - 3.49 ปำนกลำง 1.50 - 2.49 น้อย 1.00 - 1.49 ควรปรับปรุง และจำกกำรน่ำระบบไปให้นักท่องเทียวประเมิน
ควำมพึงพอใจ แล้วท่ำแบบสอบถำมดังกล่ำว โดยผู้ทีท่ำกำรประเมินคือกลุ่มนักท่องเทียวทัวไป 135 คน และผู้ใช้งำนทัวไป
100 คน ผลกำรประเมินมีรำยละเอียดดังตำรำงด้ำนล่ำง
ตารางที่ 5 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ด้านการออกแบบ
1.
ควำมสวยงำม ควำมทั น สมั ย และน่ ำ สนใจของ
4.09
แอพพลิเคชัน
2. กำรจัดวำงรูปแบบในแอพพลิเคชันง่ำยต่อกำรอ่ำนและ
3.77
กำรใช้งำน
3. ส่วนหน้ำต่ำงผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใจได้งำ่ ย
3.75

ความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ

0.63

มำก

0.41

มำก

0.63

มำก

4. ควำมเร็วในกำรแสดงโมเดล ตัวอักษร และข้อมูลต่ำงๆ

3.76

0.61

มำก

5. กำรออกแบบระบบตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้

3.98

0.57

มำก

6. โปรแกรมมีกำรออกแบบทีเหมำะสมกับกำรใช้งำน
3.88
7. ภำษำทีใช้ในแอพพลิเคชัน เป็นทำงกำรตรงประเด็น และ
3.91
สือควำมหมำยชัดเจน

0.59

มำก

0.55

มำก

สรุปผลการประเมินด้านการออกแบบ

xˉ = 3.87

S.D = 0.57

มาก

ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ
8. ควำมเหมำะสมกับเมนูกำรใช้งำน
9. ควำมถูกต้องของโมเดลตรงตำม Marker
10. ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของแอพพลิเคชัน
11. ควำมเหมำะสมของขัน้ ตอนกำรท่ำงำนของแอพพลิเคชัน

4.04
3.91
3.82
3.90

0.50
0.46
0.61
0.56

มำก
มำก
มำก
มำก
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รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ

12. ประสิทธิภำพกำรแสดงผลโมเดล
13. ประสิทธิภำพกำรแสดงผล Google Map

3.95
3.91

0.53
0.61

มำก
มำก

0.60

มำก

0.51

มำก

S.D = 0.54

มำก

S.D = 0.55

มาก

14. ประสิทธิภำพกำรแสดงผล Street View
3.91
15. กำรเชือมต่อของระบบฐำนข้อมูล มีประสิทธิภำพต่อกำร
ใช้งำน (กำรใช้งำนระบบโมเดลไม่แสดงผลหรือไม่ กำรน่ำ
4.04
ทำงแม่นย่ำหรือไม่ กำรแสดงผล Street View ตรงตำม
สถำนทีจริงหรือไม่)
สรุป ผลการประเมินด้ านประสิทธิ ภาพและประโยชน์
xˉ = 3.93
ของระบบ
สรุปผลการประเมินโดยรวม

xˉ = 3.90

จำกกำรทดสอบพบว่ำ ภำพรวมของผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ ใช้งำนระบบ โดยจ่ ำแนกหั วข้อใน
กำรประเมิน 2 ด้ำน คือ ด้ำนกำรออกแบบ และด้ ำนประสิทธิภำพและประโยชน์ของระบบ พบว่ำควำมพึงพอใจของ
ผู้เชียวชำญในภำพรวมมีค่ำเฉลียเท่ำกับ 3.90 และค่ำส่วนเบียงเบนมำตรฐำน (S.D.) เท่ำกับ 0.55 จึงกล่ำวได้ว่ำระดับ
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ ในกำรทดสอบสือแนะน่ำสถำนทีท่องเทียว โดยเทคโนโลยีเออำร์ มีค่ำเฉลียอยู่ในเกณฑ์
ระดับมำก
ข้อเสนอแนะ เพือให้ระบบมีประสิทธิภำพมำกยิงขึ้น ควรให้รองรับกับระบบปฏิบัติกำรอืน ๆ ด้วยเพือกำรใช้งำน
ทีหลำกหลำยขึ้น เพิมควำมสำมำรถและกำรใช้งำนที สะดวกและเข้ำใจง่ำยขึ้น พร้ อมทั้ งเพิมเติมโมเดลและสถำนที
ท่องเทียวต่ำง ๆ ให้มำกขึ้นกว่ำจะท่ำให้ได้รับควำมสนใจมำกยิงขึ้น หรือ พัฒนำสถำนทีท่องเทียวทีเป็นโมลองจ่ำลอง
3 มิติ เพิมมำเป็น 4 มิติ หรือท่ำเป็น Animation ประกอบ 3D เพือเพิมควำมน่ำสนใจ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณข้อมูลจำกกำรท่องเทียวแห่งประเทศไทย ส่ำนักงำนจังหวัดเชียงรำย[11], และเว็บไซต์ท่องเทียวที
ได้รับควำมนิยมหลำย ๆ เว็บไซต์ [9, 10, 13] ทีให้ขอ้ มูลทีเป็นประโยชน์อย่ำงยิงต่องำนวิจัยนี้
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การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ
แบบพกพา
Development of portable instrument for measuring and recording
temperature, humidity, and air pressure
จ่ำรูญ จันทร์กุญชร1* และกนกวรรณ กันยะมี1
Jumroon Chankulchorn1* and Kanokwan Kanyamee1
บทคัดย่อ
ข้อมูลสภำพอำกำศถือเป็นข้อมูลพื้นฐำนทีมีควำมส่ำคัญในกำรด่ำเนินกิจกรรมในด้ำนต่ำง ๆ แต่เครืองมือ
ตรวจวัดสภำพอำกำศในท้องตลำดมีเกณฑ์รำคำค่อนข้ำงสูง และมีฟังก์ชันกำรท่ำงำนทีจ่ำเป็นยังไม่ครบถ้วน เช่น กำร
บันทึก กำรจัดเก็บข้อมูลสภำพอำกำศเพือเรีย กดูข้อมูลย้อนหลัง เป็นต้น ซึงจะมีในอุปกรณ์เพียงบ้ำงรุ่น หรือมีไม่
ครบถ้วนตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนำอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศ แบบพกพำ เพือ
อ่ำนวยประโยชน์ในกำรวัดค่ำอำกำศและจัดเก็บข้อมูลสภำพอำกำศในพื้นที ต่ำง ๆ ตำมทีผู้ใช้ต้องกำร และสำมำรถใช้
ข้อมูลเพือประกอบกำรตัดสินใจ กำรวำงแผนกำรด่ำเนินกิจกรรมในสภำพพื้นทีสิงแวดล้อมต่ำง ๆ เช่น ในฟำร์มปศุสัตว์
รีสอร์ท สวนผลไม้ โรงเรือนเพำะช่ำ โรงสี หรือแม้กระทังในตู้ขนส่งสินค้ำ เป็นต้น
ผลจำกกำรทดลองใช้อุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศ แบบพกพำ
พบว่ำอุปกรณ์ท่ำงำนได้อย่ำงแม่นย่ำ ถูกต้อง และครบถ้วนทุกฟังก์ชันกำรท่ำงำน
คาสาคัญ: อุปกรณ์แบบพกพำ อุณหภูมิ ควำมชืน้ ควำมกดอำกำศ

Abstract
Weather information is an important basis for conducting various activities. But the weather meter in the
market is quite expensive. And there are not enough functions such as recording, weather data to retrieve
backward data, etc., which are available in some equipment. Or not fully meet the needs of users.
We have developed a portable instrument for measuring and recording temperature, humidity, and air pressure
data, which can be used to measure the air temperature and to store weather data in different areas as
required by the user. It can be used for decision making, planning activities in environmental areas such as
livestock farms, resorts, orchards, nurseries, mills, or even in containers.
The results of the test of portable measurement and recording devices. The device works precisely,
accurately, and fully functional.
Keywords: portable instrument, temperature, humidity, air pressure
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บทนา
ปัจจัยในกำรด่ำรงชีวิตประจ่ำวันของมนุษย์ทีส่ำคัญประกำรหนึงก็คือกำรเรียนรู้ลักษณะอำกำศ เรียนรู้วิถีทำง
ทีสภำพอำกำศมีผลกระทบต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ เรียนรู้ทีจะใช้ประโยชน์ จำกสภำพภูมิอำกำศแบบหนึง และหลีกเลียง
จำกสภำพภูมอิ ำกำศแบบหนึงทีไม่เอื้ออ่ำนวยให้เกิดประโยชน์ [1] เพือทีจะสำมำรถจัดกำรกับชีวิตควำมเป็นอยู่ได้อย่ำง
เหมำะสมในแต่ละสภำพอำกำศ ไม่ว่ำจะเป็นเรืองอำหำร กำรออกแบบทีอยู่อำศัย กำรท่ำกำรเกษตร กำรเพำะปลูก
กำรเดินทำง กำรท่องเทียว หรือแม้กระทังกำรน่ำข้อมูลสภำพอำกำศมำเป็นข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรวำงแผนเพือให้
ได้ ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด วำงแผนเพื อให้ มี ก ำรใช้ พ ลั ง งำนน้ อ ยที สุ ด และวำงแผนเพื อให้ ก ำรคมนำคมหรื อ
กำรขนส่งสินค้ำต่ำง ๆ เป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นอกจำกนี้ขอ้ มูลสภำพอำกำศยังมีประโยชน์ต่อ
กำรศึกษำวิจัยในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำและกำรพัฒนำทำงด้ำนสิงแวดล้อม กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรผลิต
เป็นต้น
จะสังเกตเห็นว่ำข้อมูลสภำพอำกำศถือเป็นข้อมูลพื้นฐำนทีมีควำมส่ำคัญในกำรด่ำเนินกิจกรรมในด้ำนต่ำงๆ
แต่เครืองมือตรวจวัดสภำพอำกำศในท้องตลำดมีเกณฑ์รำคำค่อนข้ำงสูง เมือเทียบกับคุณสมบัติของอุปกรณ์ และกำร
บันทึก จัดเก็บสภำพอำกำศเพือเรียกดูข้อมูลย้อนหลังซึงอำจจะมีในบ้ำงรุ่น หรือมีไม่ครบถ้วน ไม่ละเอียดมำกพอตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ทั้งนีใ้ นปัจจุบันประเทศไทยก็ได้มีกำรให้บริกำรข้อมูลและสถิติภูมอิ ำกำศ โดยกองพยำกรณ์
อำกำศ [2] กรมอุตุนิยมวิทยำ เป็นศูนย์กลำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติภูมิอำกำศ โดยท่ำกำรรวบรวมข้อมูล
ต่ำง ๆ จำกสถำนีอุตุนิยมวิทยำทัวประเทศ และให้กำรบริกำรข้อมูลทีมีกำรประมวลผลแล้วแก่หน่วยงำนทั้งภำครัฐ
และเอกชน แต่ก็จ่ำกัดอยูใ่ นเฉพำะพืน้ ที ทีสถำนีตรวจอำกำศตัง้ อยู่
จำกประเด็นดังกล่ำวผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่ำ กำรจัดเก็บและกำรให้บริกำรข้อมูลดังกล่ำว ยังมีข้อจ่ำกัดบำง
ประกำร เช่น เป็นข้อมูลเฉพำะพื้นทีทีกรมอุตุนิยมวิทยำได้จัดเก็บเท่ำนั้น ซึงพื้นทีส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำรวัดและจัดเก็บ
ข้อมูลสภำพอำกำศ และเป็นข้อมูลพื้นทีบริเวณจ่ำกัด ส่งผลให้ไม่สะดวกต่อกำรน่ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจในส่วน
ด่ำเนินงำนกิจกรรมเชิงพื้นทีได้อย่ำงแท้จริง
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนำอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศ แบบพกพำเพือ
อ่ ำ นวยประโยชน์ ใ นกำรวั ด ค่ ำ อำกำศและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สภำพอำกำศในพื้ น ที ต่ ำ ง ๆ ตำมที ผู้ ใ ช้ ต้ อ งกำร เพื อ
ประกอบกำรตัดสินใจและวำงแผนกำรด่ำเนินกิจกรรมในพื้นทีสิงแวดล้อมต่ำง ๆ เช่น ในฟำร์มปศุสัตว์ สวนผลไม้
โรงเรือนเพำะช่ำ รีสอร์ท โรงสี หรือแม้กระทังในตู้ขนส่งสินค้ำ เป็นต้น
วัสดุอปุ กรณ์และวิธีการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ำนพื้นที ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ กำรวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที 1 ออกแบบอุปกรณ์วัดค่ำ และบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศ บน
ไมโครคอนโทรลเลอร์อำดูโน่ (Arduino Microcontroller)
ส่วนที 2 พัฒนำโปรแกรมควบคุมกำรท่ำงำนของอุปกรณ์ และบันทึกค่ำอุณหภูมิ ควำมชื้น และ
ควำมกดอำกำศ โดยใช้ภำษำซี (C Programming Language)
ส่ ว นที 3 เปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ์ ที ได้ จ ำกกำรทดลองกั บ อุ ป กรณ์ เ ครื องวั ด สภำพอำกำศ
ควำมสำมำรถของอุปกรณ์ มีดังนี้
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(1) อุปกรณ์สำมำรถวัดค่ำข้อมูลอุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศได้
(2) อุปกรณ์สำมำรถบันทึกค่ำอุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศได้ โดยให้บันทึก
ข้อมูลลงบนหน่วยควำมจ่ำ

กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ในกำรสร้ำงอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศนั้น มีขอบเขตด่ำเนินกำร
โดยท่ำกำรออกแบบอุปกรณ์ และพัฒนำโปรแกรมโดยใช้ภำษำซี (C Programming Language) เพือควบคุมกำรท่ำงำน
บนไมโครคอนโทรลเลอร์อำดูโน่ (Arduino Microcontroller) [3] เพือให้อุปกรณ์สำมำรถวัดและบันทึกค่ำอุณหภูมิ
ควำมชื้น และควำมกดอำกำศได้ โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่ำวลงบนเอสดีกำร์ด (SD Card) และท่ำกำรเปรียบเทียบ
ข้อมูลทีวัดได้จำกกำรใช้อุปกรณ์ทีผู้วจิ ัยได้สร้ำงขึน้ กับอุปกรณ์ทีใช้กันอยู่ทัวไป ในพืน้ ทีทดลอง

วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยประเภท กำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) ซึงมีวธิ ีด่ำเนินกำรวิจัย ดังนี้
1. ตัวแปรทีท่ำกำรศึกษำ
1.1 ตัวแปรต้น: อุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศ แบบพกพำ
1.2 ตัวแปรตำม: ค่ำอุณหภูมิ ควำมชืน้ และควำมกดอำกำศ
2. งำนวิจัยนี้มีขนั้ ตอนกำรด่ำเนินงำน ดังนี้
2.1 ศึกษำกำรท่ำงำนของไมโครคอนโทรลเลอร์อำดูโน่ (Arduino)
2.2 ศึกษำกำรเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์อำดูโน่
2.3 ศึ ก ษำตั ว เซนเซอร์ หรือ ตั ว ตรวจจั บ (Sensor) [4] ต่ ำ งๆ ที สำมำรถน่ ำ มำใช้ร่ ว มกั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ตระกูลอำดูโน่ (Arduino) ได้
2.4 ออกแบบระบบกำรท่ำงำนของอุปกรณ์
น่ำข้อมูลเกียวกับอุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศทีอ่ำนค่ำได้จำกเซ็นเซอร์ ป้อนให้กับตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยอ้ำงอิงเวลำตำมชิพนำฬิกำ แล้วน่ำไปบันทึกลงหน่วยควำมจ่ำแฟลช (Nonvolatile Memory)
จำกนั้นน่ำข้อมูลทีได้ไปท่ำกำรประมวลผล โดยใช้ค่ำสังควบคุม (Programming Language) เพือให้ได้ผลลัพธ์ตำม
เงือนไขทีออกแบบไว้ แล้งส่งผลไปแสดงบนจอภำพ
2.5 ออกแบบทำงด้ำนฮำร์ดแวร์
คัดเลือ กเซนเซอร์ ชิพ นำฬิกำทีมีควำมแม่น ย่ำ (Accuracy) และไมโครคอนโทรลเลอร์ทีมี
คุณสมบัตทิ ีเหมำะสม โดยอ้ำงอิงจำกเอกสำรแสดงคุณสมบัตอิ ุปกรณ์ของผู้ผลิต (Datasheet) ก่ำหนดขำสัญญำณของ
เซนเซอร์ และก่ำหนดขำสัญญำณของชิพนำฬิกำ รวมถึงก่ำหนดช่องติดต่อสือสำรกับเซนเซอร์ ทีต้องต่อเข้ำขำอินพุต
และเอำท์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมไปถึงชุดจอแสดงผลขนำดเล็ก ออกแบบให้สำมำรถท่ำงำนร่วมกันได้อย่ำง
เหมำะสมเข้ำกันได้
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2.6 ออกแบบทำงด้ำนซอฟต์แวร์
ก่ำหนดโครงสร้ำงของซอฟท์แวร์ ล่ำดับกำรท่ำงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่เริมต้นระบบ กำรอ่ำนค่ำจำก
เซนเซอร์ ชิพนำฬิกำ กำรจัดเก็บข้อมูล รูปแบบกำรประมวลผล จนถึงกำรแสดงผลบนจอภำพ
2.7 จัดหำอุปกรณ์ ประกอบอุปกรณ์ และทดลองติดตัง้
น่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ต่อร่วมกันเป็นวงจร โดยใช้ขำสัญญำณต่ำง ๆ ของเซนเซอร์เข้ำกับอินพุต/
เอำท์พุต ลงบนบอร์ดอเนกประสงค์ (Breadboard) โดยให้มีไฟเลีย้ งวงจรจำกแหล่งจ่ำยไฟตำมทีระบบต้องกำร จำกนั้น
เมือระบบท่ำงำนได้อย่ำงถูกต้องแล้ว จึงน่ำไปประกอบลงแผงวงจรจริง (PCB) [5]
2.8 พัฒนำโปรแกรม
เขียนโปรแกรมควบคุมกำรท่ำงำนของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือให้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
ค่ำอุณหภูมิ ควำมชื้น ควำมกดอำกำศ และเวลำทีท่ำกำรอ่ำนค่ำ บันทึกลงบนหน่วยควำมจ่ำแฟลช แล้วน่ำค่ำทีได้
น่ำมำประมวลจึงน่ำไปแสดงโดยใช้ภำษำซี ในกำรสังกำร จำกนั้นท่ำกำรน่ำโปรแกรมเข้ำสู่ไ มโครคอนโทรลเลอร์
(Upload)
2.9 ทดลองกำรท่ำงำนของอุปกรณ์ / เก็บและวิเครำะห์ผลกำรทดลอง / สรุปผล
3. กำรออกแบบกำรท่ำงำนของอุปกรณ์
ในกำรออกแบบกำรท่ำงำนของอุปกรณ์ ได้ก่ำหนดให้มสี ่วนประกอบหลัก ๆ ทัง้ หมด 5 ส่วน แสดงดังภำพที 1
ดังนี้ (1) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (2) เซ็นเซอร์อ่ำนค่ำอุณหภูมิ ควำมชื้น ควำมกดอำกำศ (3) RTC (นำฬิกำ) (4)
จอแสดงผล และ (5) หน่วยควำมจ่ำ (Storage)
RTC
(นา ิกา)

เ นเ อร์อ่านค่า
อุณหภูมิ / ความชื้น /

ความกดอากาศ

มโครคอน
โทรลเลอร์

จอแสดงผล

หน่วยความจา

ภาพที่ 1 กำรออกแบบกำรท่ำงำนของอุปกรณ์
และกำรพัฒนำอุปกรณ์มกี ำรเชือมต่ออุปกรณ์กับบอร์ดไมโครคอลโทรเลอร์ ดังแสดงในภำพที 2

Proceeding พะเยาวิจยั 8
125

Temperature, Humidity,
Pressure Sensor

RTC

SD Card
Module

Arduino Nano Board

Regulator

LCD Dot matrix
128x40

Adaptor 220V
AC

5V & 3.3V

ภาพที่ 2 กำรเชือมต่ออุปกรณ์กับบอร์ดไมโครคอลโทรเลอร์
4. ผังล่ำดับกำรท่ำงำนของอุปกรณ์ แสดงได้ดังภำพที 3
เริ่มต้น
โหลด Library
โมดูลต่าง

รับนา ิกาจาก RTC

รับค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความกด
อากาศ จากเ นเ อร์ BME280
บันทึก วันที-่ เวลา อุณหภูมิ
ความชื้น ความกดอากาศ ลง SD-Card

แสดง วันที่-เวลา อุณหภูมิ ความชื้น
ความกดอากาศ ขึ้นจอ LCD

ภาพที่ 3 ผังกำรท่ำงำนของอุปกรณ์
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ผลการศึกษา
1. ผลกำรออกแบบและพัฒนำอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศแบบ
พกพำ บนไมโครคอนโทรลเลอร์อำดูโน่
ผลกำรวิจัยได้อุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ควำมชืน้ และควำมกดอำกำศแบบพกพำ ดังแสดงใน
ภำพที 4 และ อุปกรณ์มขี นำด 9 x 13.5 x 4.5 cm และน้่ำหนักรวม 260 กรัม

ภาพที่ 4 อุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ควำมชืน้ และควำมกดอำกำศแบบพกพำ
2. กำรทดลองวัดประสิทธิภำพด้ำนฟังก์ชันกำรท่ำงำนของอุปกรณ์
จำกกำรทดลองวัดประสิทธิภำพด้ำนของฟังก์ชันกำรท่ำงำนของอุปกรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ สำมำรถแสดงได้
ดังตำรำงที 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภำพด้ำนฟังก์ชันกำรท่ำงำนของอุปกรณ์
ฟังก์ชั่นการทางาน
(1) สำมำรถวัดอุณหภูมิ
(2) สำมำรถวัดควำมชืน้
(3) สำมำรถวัดควำมกดอำกำศ
(4) สำมำรถแสดงผลบนจอภำพ
(5) สำมำรถบันทึกข้อมูลลงบนหน่วยควำมจ่ำ
(6) สำมำรถดูขอ้ มูลทีจัดเก็บบนหน่วยควำมจ่ำ

ทางาน ด้

ทางาน ม่ ด้








จำกตำรำงที 1 พบว่ำอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศแบบพกพำ
สำมำรถท่ำงำนได้ครบถ้วนทุกฟังก์ชัน
3. กำรเปรียบเทียบผลใช้งำนของอุปกรณ์กับอุปกรณ์เครืองวัดสภำพอำกำศต่ำง ๆ
กำรเปรียบเทียบผลกำรใช้งำนของอุปกรณ์เครืองวัดสภำพอำกำศ เพือให้มีควำมน่ำเชื อถือมำกยิงขึ้น
ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กเครื องมื อ ที ใช้ ใ นกำรทดลองเปรี ย บเที ย บ 2 ตั ว คื อ (1)
เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ แ บบดิ จิ ต อล และ
(2) เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ดังแสดงในภำพที 5
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กำรทดลองได้ใช้สถำนทีทดลองวัดค่ำสภำพอำกำศภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ในช่วงเวลำ
13.00 น. – 24.00 น. ทุก ๆ 30 นำที

ภาพที่ 5 อุปกรณ์เครืองวัดสภำพอำกำศ
3.1 กำรเปรียบเทียบผลจำกกำรวัดค่ำของอุณหภูมิ
ได้ท่ำกำรเปรียบเทียบผลจำกกำรวัดค่ำของอุณหภูมิ โดยใช้อุปกรณ์ 3 ตัว คือ (1) อุปกรณ์วัดวัด
ค่ำและบันทึกข้อมูล ทีผู้วจิ ัยได้พัฒนำขึ้น (2) ) เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล และ (3) เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ดังภำพที
5 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำอุณหภูมทิ ีได้จำกอุปกรณ์ทั้ง 3 ตัว สำมำรถแสดงดังภำพที 6

กราฟเปรียบเทียบผลจากการวัดค่าอุณหภูมิ
40

อุณหภูมิ (เซสเซียส)

30
20

พัฒนา*

เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิทัล
ช่วงเวลา
เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท
ภาพที่ 6 กรำฟเปรียบเทียบผลจำกกำรวัดค่ำอุณหภูมิ

จำกภำพที 6 เมือพิจำรณำค่ำเปอร์เซ็นต์ควำมแตกต่ำง สำมำรถสรุปได้ดังนี้
(1) ระหว่ำงอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูลทีผู้วจิ ัยได้พัฒนำขึ้นกับเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล พบว่ำ
มีค่ำควำมแตกต่ำงอยูร่ ะหว่ำง 0.00 – 2.38 เปอร์เซ็นต์ ซึงถือว่ำมีควำมแตกต่ำงน้อยมำก
(2) ระหว่ำงอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูลทีผู้วจิ ัยได้พัฒนำขึ้นกับเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท พบว่ำมี
ค่ำควำมแตกต่ำงอยู่ระหว่ำง 0.00 – 3.95 เปอร์เซ็นต์ ซึงถือว่ำมีควำมแตกต่ำงน้อยมำกเช่นกัน
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อย่ำงไรก็ตำมอุปกรณ์ทีผู้วิจัยพัฒนำขึ้นมีค่ำอุณหภูมิใกล้เคียงกับเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลมำกกว่ำเทอร์โมมิเตอร์
แบบปรอท
3.2 กำรเปรียบเทียบผลจำกกำรวัดค่ำของวัดควำมชืน้
ได้ท่ำกำรเปรียบเทียบผลจำกกำรวัดค่ำของควำมชืน้ โดยใช้อุปกรณ์ 2 ตัว คือ (1) อุปกรณ์วัดวัด
ค่ำและบันทึกข้อมูล ทีผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้น และ (2) เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล ผลกำรเปรียบเทียบค่ำอุณหภูมิทีได้จำก
อุปกรณ์ทั้ง 2 ตัว สำมำรถแสดงดังภำพที 7

ค่าความชื้น (%)

กราฟเปรียบเทียบผลจากการวัดค่าความชื้น
80
60
40
20

ช่วงเวลา
พัฒนา*

เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล

ภาพที่ 7 กรำฟเปรียบเทียบผลจำกกำรวัดค่ำควำมชื้น
จำกภำพที 7 เมือพิจำรณำค่ำเปอร์เซ็นต์ควำมแตกต่ำง สำมำรถสรุปว่ำ ระหว่ำงอุปกรณ์วัดค่ำและ
บันทึกข้อมูลทีผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้นกับเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล พบว่ำมีค่ำควำมแตกต่ำงอยู่ระหว่ำง 4.53 – 10.34
เปอร์เซ็นต์ ซึงถือว่ำมีควำมแตกต่ำงน้อย
3.3 กำรแสดงผลจำกกำรวัดค่ำของควำมกดอำกำศ
เนืองจำกอุปกรณ์ทีได้น่ำมำเปรียบเทียบไม่มีฟั งก์ชันของกำรวัดควำมกดอำกำศ ผู้วิจัยจึงจะได้
น่ำเสนอเฉพำะข้อมูลของควำมกดอำกำศทีได้จำกอุปกรณ์วัดวัดค่ำและบันทึกข้อมูล ทีผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้น ดังแสดงใน
ภำพที 8

ความกดอากาศ (mb)

กราฟแสดงค่าความกดอากาศ
1012
1010
1008
1006
1004

ช่วงเวลา
ภาพที่ 8 กรำฟแสดงค่ำควำมกดอำกำศ
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วิจารณ์และสรุปผล
จำกกำรออกแบบและพัฒนำอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศ แบบ
พกพำ พบว่ำอุปกรณ์ทีผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้นสำมำรถท่ำงำนได้ครบถ้วนทุกฟังก์ชัน และมีควำมถูกต้องแม่นย่ำ อีกทั้ง
อุปกรณ์ยังมีฟังก์ชันของกำรวัดควำมกดอำกำศซึงถือได้ว่ำ เป็นฟังก์ชันพิเศษทีไม่มีในอุปกรณ์ทีวำงตำมท้องตลำด
และอุปกรณ์ยังมีขนำดเล็กพกพำง่ำยอีกด้วย กล่ำวคือ อุปกรณ์มขี นำด 9 x 13.5 x 4.5 cm และน้่ำหนักรวม 260 กรัม
ในกำรทดลองใช้สถำนทีทดลองวัดค่ำสภำพอำกำศภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ เก็บข้อมูลสภำพ
อำกำศ ในช่วงเวลำ 13.00 น. – 24.00 น. ทุก ๆ 30 นำที
ด้ำนกำรท่ำงำนเมือท่ำกำรเปรียบเทียบผลจำกกำรวัดค่ำของอุณหภูมิ โดยใช้อุปกรณ์ 3 ตัว คือ (1) อุปกรณ์
วัดวัดค่ำและบันทึกข้อมูล ทีผู้วจิ ัยได้พัฒนำขึ้น (2) เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล และ (3) เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ผล
กำรเปรียบเทียบค่ำอุณหภูมิทีได้จำกอุปกรณ์ทั้ง 3 ตัว พบว่ำ (1) ระหว่ำงอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูลทีผู้วิจัยได้
พัฒนำขึ้นกับเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล มีค่ำควำมแตกต่ำงอยู่ระหว่ำง 0.00 – 2.38 เปอร์เซ็นต์ ซึงถือว่ำมีควำม
แตกต่ำงน้อยมำก และ (2) ระหว่ำงอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูลทีผู้วิจั ยได้พัฒนำขึ้นกับเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท
พบว่ำมีค่ำควำมแตกต่ำงอยูร่ ะหว่ำง 0.00 – 3.95 เปอร์เซ็นต์ ซึงถือว่ำมีควำมแตกต่ำงน้อยมำกเช่นกัน
ส่วนกำรเปรียบเทียบค่ำของควำมชื้น ได้ใช้อุปกรณ์ 2 ตัว คือ (1) อุปกรณ์วัดวัดค่ำและบันทึกข้อมูล ทีผู้วิจัย
ได้พัฒนำขึ้น และ (2) เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล พบว่ำมีค่ำควำมแตกต่ำงอยู่ระหว่ำง 4.53 – 10.34 เปอร์เซ็นต์ ซึง
ถือว่ำมีควำมแตกต่ำงน้อย
ซึงถือได้ว่ำอุปกรณ์ทีผู้วจิ ัยพัฒนำขึ้น วัดค่ำสภำพอำกำศได้ใกล้เคียงกับเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลมำกกว่ำ
เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ทั้งนีค้ ่ำเปอร์เซ็นต์ควำมแตกต่ำงทีเกิดขึ้นถือว่ำไม่มนี ัยส่ำคัญ
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เครื่องปรับและคงค่า EC ของปุ๋ย ฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ
Automatics mixing and control Electric conductivity Hydroponics Fertilizer set.
สมนึก เครือสอน1* สุรสิทธิ์ แสนทอน2 วริศ เทพำรักษ์1 และ อนิษำ ขมพัด1
Somnuk Khruesorn1* Surasit Santorn2 Warit Thepharak1 and Anisa Khoomphat1
บทคัดย่อ
บทควำมนี้น่ำเสนอกำรสร้ำงเครืองปรับและคงค่ำ EC ของปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ เพือมำใช้แทนแรงงำนมนุษย์ โดย
เครืองต้นแบบแบ่งส่วนประกอบหลักออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกถังผสมปุ๋ยขนำด 20 ลิตร ท่ำหน้ำทีผสมปุ๋ยไฮโดรโป
นิกส์ ส่วนทีสองวงจรควบคุม ท่ำหน้ำทีควบคุมกำรท่ำงำนเครืองต้นแบบให้เป็นแบบอัตโนมัติ
จำกกำรทดสอบเครืองต้นแบบในห้องทดลองในส่วนของกำรคงค่ำ EC ทีก่ำหนดไว้ 3 ค่ำ คือ 1, 2.5 และ 3.6
พบว่ำสำมำรถคงค่ำ EC ได้ตลอด 60 วัน โดยมีค่ำควำมคลำดเคลือนสูงสุดเป็น 13%, 2% และ 0.83% ตำมล่ำดับ
ถึงแม้วำ่ กำรทดสอบเครืองต้นแบบนี้ยังไม่ได้ทดสอบกับระบบไฮโดรโปนิกส์จ ริงแต่ผลกำรทดสอบท่ำให้เชือมันได้ว่ำจะ
สำมำรถน่ำมำแทนแรงงำนมนุษย์ได้
คาสาคัญ: เครืองปรับและคงค่ำ EC ของปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์

Abstract
This paper proposes the construction of a machine for adjustment and regulating electric conductivity
(EC) value of hydroponic fertilizer to replace human labor. The prototype consists of two main parts: the first
part, the twenty liters’ mixer, is used for mix the hydroponic fertilizer. The second part, control circuit, uses for
controlling the prototype to be automatic control.
From the testing of the prototype in the laboratory that the 3 EC values are defined as 1, 2.5 and
3.6 found that the EC values were maintained for 60 days with the maximum errors of 13%, 2% and 0.83%
respectively. Although the prototype testing has not been tested with actual hydroponics, the testing results have
convinced that it can replace human labor.
Keywords: Automatics mixing and control Electric conductivity Hydroponics Fertilizer set.
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บทนา
เนืองจำกในปัจจุบันผู้คนได้หันมำใส่ใจในกำรดูแลสุขภำพโดยกำรหันมำบริโภคอำหำรจ่ำพวกผักมำกขึ้น
โดยเฉพำะกำรบริโภคผักทีปลูกแบบไร้ดนิ หรือทีเรียกว่ำผักไฮโดรโปนิกส์ซึงก่ำลังเป็นทีนิยมอย่ำงมำก [1] เนืองจำกเป็น
กำรปลูกพืชแบบนี้ส่วนใหญ่จะปลูกภำยในโรงเรือนจึงท่ำให้สำมำรถควบคุมผลกระทบหรือสำรเคมีต่ำง ๆ ได้ดีกว่ำ
แบบทัวไป อีกทั้งกำรปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์สำมำรถท่ำเป็นระบบปิด กล่ำวคือสำมำรถควบคุมสภำวะแวดล้อมที
พืชต้องกำรได้ดังนัน้ จึงปลูกผักได้เกือบทุกชนิด ทุกฤดู และทุกสถำนทีซึงเป็นสิงทีกำรปลูกผักในแบบปกติท่ำไม่ได้
ผู้คนส่วนมำกทีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ส่ำหรับบริโภคเองภำยในบ้ำน หรือมือใหม่หัดปลูก มักจะประสบปัญหำ
คือผักไม่ค่อยเจริญเติบโตหรือผักเจริญเติบโตช้ำเนืองจำกผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลำในกำรดูแลผักทีปลู ก เนืองจำก
กำรปลูกผักแบบระบบไฮโดรโปนิกส์ซึงเป็นระบบทีต้องกำรดูแลอย่ำงสม่ำเสมอโดยเฉพำะในกำรผสมสำรละลำย A
และสำรละลำย B ให้ได้ค่ำควำมน่ำไฟฟ้ำ (Electric Conductivity: EC) ตรงตำมทีพืชชนิดนั้น ๆ ต้องกำร ซึงค่ำ EC นี้จะ
เปลียนแปลงได้ตลอดเวลำเนืองจำกกำรดูดปุ๋ยของพืชทีปลูก หรือต้องปรับค่ำ EC ให้เหมำะสมตำมอุณหภูมิ {2} ดั้งนั้น
ต้องมีกำรตรวจสอบและปรับค่ำ EC ทุก ๆ วัน หรืออำจจะทุก ๆ ช่วงของวันทีอุณหภูมิเปลียนแปลง ดั้งนั้นผู้จัดท่ำจึงมี
ควำมประสงค์ทีจะศึกษำหำวิธีกำรเพือทีจะน่ำมำประยุกต์ใช้และสร้ำงเครืองผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบปรับค่ำ EC ได้
เพือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรใช้งำนทำงด้ำนกำรให้สำรอำหำรแก่พชื ผักต่ำง ๆ ในระบบกำรเพำะปลูกแบบไฮโดร
โปนิกส์

วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่องปรับและคงค่า EC ของการผสมปุ๋ย ฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติที่นาเสนอ
กำรออกแบบเครืองปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติทีน่ำเสนอนี้ได้ออกแบบ
ตำมวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย คือ สำมำรถน่ำมำใช้แทนคนในกำรปรับค่ำและคงค่ำ EC ของปุ๋ยในกำรปลูกผักแบบ
ไฮโดรโปนิกส์และสำมำรถก่ำหนดและคงค่ำ EC ทีแตกต่ำงกันได้ 60 วัน โดยเครืองต้นแบบจะใช้ร่วมกับระบบปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ทีมีอยูแ่ ล้ว โดยต่อเครืองต้นแบบนี้เพิมเติมเข้ำไปโดยไม่ต้องเปลียนแปลงระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เดิม
ดังแสดงในภำพที 1

ภาพที่ 1 ลักษณะและกำรต่อเครืองปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัตทิ ีน่ำเสนอ
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กำรออกแบบเครืองปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติทีน่ำเสนอดังแสดงในภำพที 2
ก. และเครืองต้นแบบทีสร้ำงขึ้นแสดงในรูปที 2 ข. โดยเครืองปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบ
อัตโนมัตทิ ีน่ำเสนอจะมีขั้นตอนกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ดังนี้ เครืองต้นแบบจะดูดน้่ำครั้งละ 20 ลิตรทีอยู่ในถังพักน้่ำของ
ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เข้ำมำทีถังผสม โดยตัวควบคุมจะตรวจสอบค่ำ EC ของน้่ำทีดูดมำเทียบกับค่ำ EC ทีก่ำหนดไว้
เมือได้ผลกำรเปรียบเทียบค่ำ EC แล้วตัวควบคุมจะท่ำกำรผสมปุ๋ย โดยกำรเติม สำรละลำย A สำรละลำย B เพือให้ค่ำ EC
ตำมทีก่ำหนดไว้ จำกนั้นเครืองต้นแบบจะดูดน้่ำทีผสมปุ๋ยแล้วคืนเข้ำระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ตำมเดิม จำกนั้นจะเริม
ขั้นตอนผสมปุ๋ยครั้งต่อไปอีกโดยระบบจะท่ำงำนเช่นนี้ไปตลอดตำมวันทีก่ำหนดไว้

ก. แบบเครืองปรับและคงค่ำ EC
ข. เครืองต้นแบบ
ภาพที่ 2 เครืองปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ
2. วัสดุอุปกรณ์
เครืองปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติน้ีจะมีส่วนประกอบหลัก ๆ อยู่ 2 ส่วน
คือ ถังผสมปุ๋ย และ วงจรควบคุม
2.1 ถังผสมปุ๋ย
ส่ำหรับถังผสมปุ๋ยนี้จะท่ำหน้ำทีดูดน้่ำทีอยู่ในถังพักน้่ำของระบบปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์เข้ำมำปรับ
ระดับค่ำ EC ตำมทีก่ำหนดไว้ จำกนั้นจะดูดน้่ำทีปรับค่ำ EC แล้วกลับไปยังถังพักน้่ำของระบบฯ ตำมเดิม โดยมี
ส่วนประกอบย่อยๆดังนี้
1) ปั๊มน้าเข้า
ปั๊มน้่ำเข้ำจะท่ำหน้ำทีดูดน้่ำจำกถังพักน้่ำของระบบปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์เข้ำถังผสมปุ๋ย ในกำร
ออกแบบจะเลือกใช้ปั๊มน้่ำแบบแช่ในน้่ำเนืองจำกไม่ต้องกรอกน้่ำเมือเริมท่ำงำน ปั๊มน้่ำดังกล่ำวจะใช้ไฟฟ้ำกระแสตรง
12 โวลต์ 36 วัตต์ ซึงระดับแรงดันไฟฟ้ำนี้ จะไม่เป็นอันตรำยต่อมนุษย์ ส่ำหรับกำรติดตั้งปั๊มน้่ำเข้ำนี้เครืองต้นแบบจะ
ต่อกับท่อยำงอ่อนเพือสะดวกในกำรต่อกับถังพักน้่ำของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ดังภำพที 3
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ภาพที่ 3 กำรติดตัง้ ปั๊มน้่ำเข้ำ
2) ปั๊มน้ากลับ
ปั๊มน้่ำกลับจะท่ำหน้ำทีดูดน้่ำจำกถังผสมทีปรับค่ำ EC แล้ว กลับไปยังถังพักน้่ำของระบบปลูกผัก
แบบไฮโดรโปนิกส์โดยออกแบบให้เป็นปั๊มชนิดเดียวกับปั๊มดูดน้่ำเข้ำ โดยติดตั้งในถังผสมปุ๋ย ดังภำพที 4

ภาพที่ 4 กำรติดตัง้ ปั๊มน้่ำกลับ
3) ปั๊มผสมปุ๋ย
ปั๊มน้่ำผสมปุ๋ยจะท่ำหน้ำทีฉีดน้่ำในถังผสมทีก่ำลังเติม สำรละลำย A สำรละลำย B ให้เข้ำกัน
โดยเลือกใช้ปั๊มน้่ำชนิดเดียวกับปั๊มดูดน้่ำเข้ำและติดตัง้ ในถังผสมปุย๋ ดังภำพที 5

ภาพที่ 5 กำรติดตัง้ ปั๊มผสมปุ๋ย
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4) ปั๊มโดสดูดสารละลาย A และสารละลาย B
ปั๊มโดสท่ำหน้ำทีดูดสำรละลำย Aและสำรละลำย B เข้ำถังผสมทีควบคุมปริมำณโดยตัวควบคุม
ดังภำพที 6

ภาพที่ 6 กำรติดตัง้ ปั๊มโดสดูดสำรละลำย A และสำรละลำย B
5) สวิตช์ลูกลอย
สวิตช์ลูกลอย ท่ำหน้ำทีตรวจจับระดับน้่ำในถังผสม โดยใช้สวิตช์ลูกลอนรุ่น RADAR No.202S
เมือระดับน้่ำมีระดับตำมต้องกำร จะส่งสัญญำณให้กับตัวควบคุมอีกทีหนึง ติดตั้งไว้ในถังผสม ดังภำพที 7

ภาพที่ 7 กำรติดตัง้ สวิตช์ลูกลอย
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2.2 วงจรควบคุม
วงจรควบคุ มท่ำหน้ำทีควบคุม กำรท่ ำงำนของเครืองต้นแบบตำมขั้นตอนทีก่ำ หนด โดยแบ่งออกเป็ น
3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนอินพุต ส่วนเอำต์พุตและตัวควบคุม ส่ำหรับส่วนอินพุตจะมีส่วนประกอบทีส่ำคัญดังนี้ คีย์แพด
(Keypad) ท่ำหน้ำทีป้อน ค่ำ EC และจ่ำนวนวันทีต้องกำรคงค่ำ EC, สวิตช์ลูกลอยท่ำหน้ำทีตรวจจับระดับน้่ำในถังผสม,
ตัวตรวจจับค่ำ EC ท่ำหน้ำทีวัดค่ำ EC ในถังผสมแล้งส่งข้อมูลให้กับตัวควบคุม, ชิฟนำฬิกำ(Real time clock) ท่ำหน้ำที
ส่งวันเวลำปัจจุบันให้กับตัวควบคุม, วงจรตรวจจับระดับน้่ำ ท่ำหน้ำทีตรวจระดับน้่ำในถังพักของระบบไฮโดรโปนิกส์ว่ำ
มีน่ำ้ หรือไม่ แล้วส่งสัญญำณให้กับตัวควบคุม, ส่วนเอำต์พุตจะมีส่วนประกอบทีส่ำคัญดังนี้ จอแสดงผล LCD ท่ำหน้ำที
แสดงค่ำ EC ทีก่ำหนด วันเวลำปัจจุบัน จ่ำนวนวันทีท่ำงำน/จ่ำนวนวันทีต้องกำรควบคุม , วงจรขับมอเตอร์จะท่ำหน้ำที
ปิ ด /เปิ ด กำรท่ ำ งำนของปั๊ ม ต่ ำ งโดยรั บ สั ญ ญำณควบคุ ม จำกตั ว ควบคุ ม , ส่ ว นสุ ด ท้ ำ ยตั ว ควบคุ ม จะใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ ARDUINO ท่ำหน้ำทีควบคุมกำรท่ำงำนเครืองต้นแบบให้เป็นแบบอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์ทั้งหมดจะ
ต่อดังวงจรควบคุมในภำพที 8

ภาพที่ 8 วงจรควบคุมเครืองปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุย๋ ไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ
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วิธีการศึกษา
ส่ำหรับกำรศึกษำในงำนวิจัยนี้จะศึกษำโดยผ่ำนกำรทดสอบเครืองต้นแบบ โดยจะแบ่งกำรทดสอบออกเป็น 2
ส่วน ส่วนแรกกำรทดสอบสมรรถนะเครืองต้นแบบและส่วนทีสองกำรทดสอบกำรปรับและคงค่ำ EC
1. การทดสอบสมรรถนะเครื่องต้นแบบ
ส่ำหรับขั้นตอนกำรผสมปุ๋ย EC จะมีขั้นตอน คือ ดูดน้่ำจ่ำนวน 20 ลิตรจำกถังพักน้่ำในระบบปลูกผักแบบไฮโดร
โปนิกส์ จำกนัน้ จะท่ำกำรวัดค่ำ EC ขั้นตอนต่อมำจะเติมสำรละลำย A และสำรละลำย B ในปริมำณทีเท่ำ ๆ กันลงในถังผสม
จำกนั้นจะท่ำกำรผสมสำรละลำยให้เข้ำกันโดยใช้วิธีกำรกวนน้่ำด้วยใช้ปั๊มน้่ำ ดังนั้นในกำรทดสอบในส่วนนี้จะประกอบด้วย
กำรทดสอบกำรดูดน้่ำเข้ำถังผสม กำรทดสอบระยะเวลำกำรผสมปุ๋ย และกำรทดสอบกำรเปลียนแปลงค่ำ EC
1.1 การทดสอบการดูดน้าเข้าถังผสม
กำรทดสอบนี้จะท่ำกำรดูดน้่ำจำกถังพักน้่ำในระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จ่ำนวน 20 ลิตรเข้ำมำในถัง
ผสมของเครืองต้น แบบดัง แสดงในภำพที 9 เมือปั๊ มดู ดน้่ำเข้ำ ดูด น้่ำได้ปริม ำณ 20 ลิต รแล้ ว สวิตช์ลูก ลอยจะส่ ง
สัญญำณให้ไมโครคอนโทรเลอร์เพือสังให้ปั๊มดูดน้่ำเข้ำหยุดท่ำงำน โดยจะท่ำกำรทดสอบซ้่ำ5 ครั้ งและให้ผลทดสอบ
ดังแสดงในกรำฟภำพที 10

ภาพที่ 9 รูปประกอบกำรทดสอบกำรควบคุมปริมำณน้่ำโดยใช้สวิตช์ลูกลอย

ภาพที่ 10 กรำฟแสดงผลกำรทดสอบควบคุมปริมำณน้่ำโดยใช้สวิตช์ลูกลอย
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1.2 การทดสอบระยะเวลาการผสมปุ๋ย
กำรทดสอบนี้จะทดสอบหำระยะเวลำทีใช้ในกำรผสมปุ๋ยจนค่ำ EC คงที ท่ำกำรทดสอบโดยใส่สำรละลำย A
และสำรละลำย B ลงไปในน้่ำ 20 ลิตร จ่ำนวน 10 มิลลิลิตร เปิดปั๊มน้่ำผสมปุ๋ยเพือกวนน้่ำในถังผสมจำกนั้นวัดค่ำ EC
ทุก ๆ 1 วินำที ท่ำกำรทดสอบลักษณะนี้ 5 ครั้งให้ผลทดสอบดังแสดงในกรำฟภำพที 11

ภาพที่ 11 กรำฟแสดงผลกำรทดสอบระยะเวลำในกำรผสมปุ๋ย
1.3 การทดสอบการเปลี่ยนแปลงค่า EC
กำรทดสอบนี้จะท่ำกำรทดสอบหำค่ำควำมเปลียนแปลงค่ำ EC ในน้่ำเปล่ำจ่ำนวน 20 ลิตร เมือเติม
สำรละลำย A และสำรละลำย B ในปริมำณ 50 มิลลิลิตร เท่ำกันทุกครั้ง จำกนั้นจะบันทึกค่ำ EC โดยจะท่ำ
กำรทดสอบจนค่ำ EC มีค่ำเท่ำกับ 5 มิลลิซีเมนตต่อเซ็นติเมตร ผลกำรทดสอบดังแสดงกรำฟในภำพที 12

ภาพที่ 12 กรำฟแสดงผลกำรทดสอบกำรเปลียนแปลงค่ำ EC
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2. การทดสอบการปรับและคงค่า EC
ในกำรทดสอบกำรปรับค่ำและคงค่ำ EC ท่ำท่ำกำรทดลอง 2 ลักษณะ คือ กำรปรับค่ำ EC และกำรคงค่ำ EC
โดยกำรทดลองทั้งสองลักษณะนี้จะท่ำกำรทดลองในห้องทดลองเท่ำนัน้
2.1 การทดสอบการปรับค่า EC
ส่ำหรับกำรทดสอบนี้จะน่ำเครืองต้นแบบทีมีควำมสำมำรถกำรผสมปุ๋ยขนำด 20 ลิตรไปปรับค่ำ EC ให้กับ
ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทีมีขนำดถังพักน้่ำขนำด 50 ลิตร โดยกำรทดสอบนี้จะใช้น่้ำประปำทีมีค่ำ EC ประมำณ 0.39
มิลลิ ซีเมนต์ต่อเซนติเมตรมำใช้ในกำรเริมทดสอบ กำรทดสอบจะก่ำหนดค่ำ EC ตั้งแต่ 0.5 ถึ ง 5 มิลลิซี เมนต์ต่อ
เซนติเมตร ให้ผลกำรทดสอบกรำฟในภำพที 13

ภาพที่ 13 กรำฟแสดงผลกำรทดสอบกำรปรับค่ำ EC
2.2 การทดสอบการคงค่า EC
กำรทดสอบนี้จะทดสอบกำรคงค่ำ EC ของเครืองต้นแบบ โดยจะทดสอบ 3 ครั้งทีค่ำ EC เท่ำกับ 1 มิลลิ
ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร(เหมำะส่ำหรับปลูก ขิง ดอกลำเวนเดอร์ ), 2.5มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตรเหมำะส่ำหรับปลูก
กระล่ำปลี มะเขือ) และ 3.6 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร(เหมำะส่ำหรับปลูก คะน้ำ) โดยแต่ละครั้งจะก่ำหนดให้ท่ำงำนที
60 วัน ผลกำรทดสอบแสดงดังกรำฟในภำพที 14

ภาพที่ 14 กรำฟแสดงผลกำรทดสอบกำรคงค่ำ EC
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ผลการศึกษา
ส่ ำหรั บผลกำรศึ กษำที ได้ จ ำกกำรทดสอบเครื องต้ นแบบจะแยกออกเป็ น 2 ประเด็ น ดั งนี้ ประเด็ นแรก
กำรทดสอบสมรรถนะเครืองต้นแบบ ในส่วนของกำรดูดน้่ำจำกถังพักน้่ำเข้ำมำถังผสมจ่ำนวน 20 ลิตรโดยมีสวิตช์ลูกลอย
เป็นตัวตรวจจับปริมำณน้่ำจำกกรำฟในภำพที 10 พบว่ำปริมำณน้่ำทีดูดได้อยู่ระหว่ำง 20.2 ลิตร ถึง 21.2 ลิตร คิดเป็น
ค่ำคลำดเคลือน 1% ถึง 6% ในส่วนกำรทดสอบระยะเวลำกำรผสมปุ๋ยจำกกรำฟในภำพที 11 พบว่ำในกำรผสมปุ๋ยแต่ละ
ครั้งจะต้องใช้เวลำในกำรผสมไม่นอ้ ยกว่ำ 10 วินำทีขึ้นไป ในส่วนกำรทดสอบกำรเปลียนแปลงค่ำ EC จำกกรำฟในภำพที
12 พบว่ำเมือเติมสำรละลำย A และสำรละลำย B เพิมขึ้นจะท่ำให้ค่ำ EC เพิมมำกขึ้นเรือย ๆ โดยทีค่ำผลต่ำงของค่ำEC ใน
แต่ละครั้งไม่เท่ำกัน กล่ำวคือเมือค่ำ EC มำกขึ้นผลต่ำงของค่ำ EC จะลดลงเรือย ๆ ผลกำรศึกษำในประเด็นทีสองกำร
ทดสอบกำรปรับและคงค่ำ EC ในส่วนของกำรปรับค่ำ EC จำกกรำฟในรูปที 13 พบว่ำเมือน่ำเครืองต้นแบบไปใช้กับระบบ
ปลูกผักแบบไฮโรโปนิกส์ทีมีถังพักน้่ำขนำด 50 ลิตร ในขณะทีเครืองต้นแบบมีควำมสำมำรถในกำรผสมที 20 ลิตร พบว่ำ
เครืองต้นแบบจะต้องท่ำกำรผสมอย่ำงน้อย 3 ครั้งขึ้นไป เพือให้ค่ำ EC ในถังพักมีค่ำควำมคลำดเคลือนน้อยกว่ำ 20% ใน
ส่วนกำรทดสอบกำรคงค่ำ EC จะท่ำกำรทดสอบโดยก่ำหนดค่ำ EC ทั้งหมด 3 ค่ำที 1, 2.5 และ 3.6 มิลลิซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร ในกำรทดสอบแต่ละค่ำจะให้คงค่ำไว้ 60 วัน ให้ผลกำรทดสอบดังนี้ เมือก่ำหนดค่ำ EC เท่ำกับ 1 จะให้ค่ำ EC
อยูท่ ี 1 ถึง 1.13 มิลลิซีเมนต์ตอ่ เซนติเมตร โดยมีค่ำคลำดเคลือนสูงสุดที 13% เมือก่ำหนดค่ำ EC เท่ำกับ 2.5 จะให้ค่ำ EC
อยู่ที 2.5 ถึง 2.55 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร โดยมีค่ำคลำดเคลือนสูงสุดที 2 % ทีก่ำหนดค่ำ EC เท่ำกับ 3.6 จะให้ค่ำ
EC อยูท่ ี 3.6 ถึง 3.63 มิลลิซีเมนต์ตอ่ เซนติเมตรโดยมีค่ำคลำดเคลือนสูงสุดที 0.83 % ดังแสดงในกรำฟภำพที 14

วิจารณ์และสรุปผล
จำกผลกำรทดสอบเครืองต้นแบบพบว่ำสำมำรถปรับค่ำ EC ได้ตำมต้องกำรซึงค่ำคลำดเคลือนอยู่ในช่วงทีผัก
เจริญเติบโตได้ และสำมำรถคงค่ำได้ตำมขอบเขตทีก่ำหนดที 60 วัน ซึงจะครอบคลุมอำยุผักทีนิยมปลูกในระบบไฮโดร
โปนิกส์ ถึงแม่วำ่ จะยังไม่ได้น่ำเครืองต้นแบบไปทดสอบกับระบบทีใช้งำนจริงแต่ผู้วิจัยเชือมันจำกผลกำรทดสอบว่ำ จะ
สำมำรถน่ำเครืองปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติต้นแบบนี้ไปใช้แทนแรงงำนมนุษย์ได้
จำกประเด็นในเรืองกำรน่ำเครืองต้นแบบไปใช้งำนจริงและกำรปรับค่ำ EC ตำมอุณหภูมิจะเป็นประเด็นทีผู้วจิ ัยให้ควำม
สนใจเป็นล่ำดับต่อไป
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การศึกษาการกลึงปอกอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด 6063 ด้วยเมดมีดคาร์ บด์ ที่มีผล
ต่อค่าความเรียบผิว
A Study on the Aluminium Alloy 6063 Turning Parameters by Carbide Insert
Tool on the Surface Roughness
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บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้ท่ำกำรศึกษำกำรกลึงปอกอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด 6063 ด้วยเม็ดมีดคำร์ไบด์ ทีมีผลต่อควำม
เรียบผิว ด้วยกำรออกแบบกำรทดลองแบบ Full Factorial Design เพือเป็นแนวทำงในกำรก่ำหนดปัจจั ยและกำร
เลือกใช้สภำวะกำรกลึงทีควำมเหมำะสมทีสุด เพือท่ำให้ได้ช้ินส่วนอะลูมิเนียมทีมีคุณภำพผิวทีดี โดยพบว่ำกำรศึกษำ
ปัจจัยในกำรกลึงเพือให้ได้คุณสมบัติของควำมขรุขระผิวทีดีนั้น จะเกียวข้องกับปัจจัยหลักอยู่ 3 ปัจจัย คือ ควำมเร็ว
ตัด (Cutting Speed) อัตรำป้อน (Feed Rate) และระยะป้อนลึก (Depth of Cut) ซึงจะเป็นปัจจัยหลักในกำรทดลองนี้
โดยมีค่ำควำมหยำบผิวของชิ้นงำนกลึงอะลูมิเนียมเป็นตัวแปรตอบสนอง โดยน่ำผลกำรทดลองไปวิเครำะห์ ค่ำควำม
แปรปรวนเพือหำค่ำทีเหมำะสมทีสุดในกำรกลึงอะลูมเิ นียมอัลลอยด์ เกรด 6063 จำกผลกำรทดลองและกำรวิเครำะห์
ผลกำรทดลองด้ ว ยโปรแกรมทำงสถิ ติ พบว่ำ ระดั บของแต่ล ะพำรำมิเตอร์ ทีเหมำะสมที สุ ด ในกำรทดลองนี้ คื อ
ควำมเร็วตัด 140 เมตรต่อนำที อัตรำป้อน 0.05 มิลลิเมตรต่อรอบ และระยะป้อนลึกเท่ำกับ 0.65 มิลลิเมตร โดย
ควำมเร็วตัดส่งผลต่อค่ำควำมหยำบผิวของชิน้ งำนอะลูมิเนียมอย่ำงมีนัยส่ำคัญ
คาสาคัญ: อะลูมเิ นียมอัลลอยด์, ควำมเรียบผิว, ควำมเร็วตัด, อัตรำป้อน, ระยะป้อนลึก, เม็ดมีดคำร์ไบด์

1

สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000
Department of Industrial Engineering, School of Engineering, University of Phayao, Phayao Province 56000
*Corresponding author e-mail: potejanasak.po@gmail.com
1

Proceeding พะเยาวิจยั 8
141

Abstract
This study illustrates the influence of machining conditions on 6063 aluminum alloy machining with
carbide inserts tool. The response variable of this study is surface roughness after turning process. Cutting
speed, Feed rate and Depth of cutting is the controllable factors. The 3k Full Factorial experimental design is
used to determine the factors and to select the appropriate machining process. Aluminum parts with good
surface quality is the objective of this study. Based on the preliminary research, it is found that the study of
turning factors in order to obtain the properties of good surface roughness. Cutting speed, feed rate and Depth
of cut are the main factors in this experiment. The results are analyzed by the analysis of variance (ANOVA). To
find the optimal machining aluminum alloy grade 6063 experiment and analyze the results with a program
Minitab. It was found that the optimum parameter for the response variable was cutting speed of 140 m / min.
Feed rate was 0.05 mm / min. Depth of cut was 0.65 mm,
Keywords: Aluminium Alloy, Surface Roughness, Cutting Speed, Feed Rate, Depth of Cut, Cutting Tool

บทนา
งำนกลึงเป็นกระบวนกำรขึ้นรูปงำนในลักษณะของงำนทรงกระบอกโดยชิ้นงำน (Work Piece) จะยึดติดอยู่กับที
และหมุนอยู่บนหัวจับ (Spindle) ของเครืองกลึง หลังจำกนั้นเครืองมือตัด (Cutting Tool) จะเคลือนทีเข้ำตัดชิ้นงำนเป็น
รูปร่ำงต่ำง ๆ งำนกลึงเป็นกระบวนกำรทีใช้กันมำกทีสุดในกำรตัดโลหะ เพรำะสำมำรถตัดโลหะเป็นรูปร่ำงต่ำง ๆ ได้
งำนกลึงมีสองลักษณะใหญ่ คือ 1. งำนกลึงปำดหน้ำ คือ กำรตัดโลหะโดยให้มีดตัดเคลือนทีตัดชิ้นงำนตั้งฉำกกับแนวแกน
ของชิ้นงำน 2. งำนกลึงปอก คือ กำรตัดโลหะโดยให้เครืองมือตัดเคลือนทีตัดปำดผิวชิ้นงำนไปตำมแนวยำวขนำนกับ
แนวแกนของชิ้นงำนโดยทีชิ้นงำนนั้นยังหมุนอยู่กับทีและชิ้นงำนทีได้ จะมีรูปร่ำงทำงเรขำคณิตเป็นทรงกระบอก ปัจจัยที
ส่ำคัญทีท่ำให้เกิดกระบวนกำรกลึงปอก คือ ควำมเร็วตัด (Cutting speed) อัตรำป้อน (Feed Rate) ระยะป้อนลึก (Depth of
Cut) มีดกลึง (Cutting Tool) และชิ้นงำนทีต้องกำรตัดเฉือน (Work piece) ลักษณะของงำนทีต้องใช้งำนกลึง เช่น อะไหล่
รถยนต์ อะไหล่ทีใช้ในงำนอุตสำหกรรมกำรผลิตเครืองจักร ชิ้นส่วนเครืองจักร เป็นต้น
ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์จะมีช้ินส่วนต่ำง ๆ เช่น ล้อ ลูกสูบ ,
ก้ำนสูบ, อินเจ็คเตอร์, เฟือง, เพลำ เป็นต้น ทีต้องใช้งำนกลึงในกำรผลิต ชิ้นส่วนบำงอย่ำงก็ท่ำมำจำกอะลูมิเนียม และ
ต้องกำรควำมเรียบผิวสูง เช่น ลูกสูบ ซึงปัญหำทีพบในกำรกลึง คือ ชิน้ ส่วนบำงอย่ำงมีควำมเรียบผิวทีไม่ได้มำตรฐำน
จึงส่งผลต่อกำรประกอบ และอำจส่งผลต่อกำรท่ำงำนของเครืองยนต์และกำรทนต่อกำรกัดกร่อนของผิวได้
งำนวิจัยนี้ต้องกำรท่ำกำรศึกษำอิทธิพลของสภำวะกำรตัดเฉือนงำนกลึงปอกอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด
6063 ด้วยเม็ดมีดคำร์ไบด์ ทีมีผลต่อควำมเรียบผิว ด้วยกำรออกแบบกำรทดลองแบบ Full Factorial Design เพือเป็น
แนวทำงในกำรก่ำ หนดปั จจัยและกำรเลือ กใช้ส ภำวะกำรกลึงให้ มีควำมเหมำะสมท่ำให้ ได้ช้ิน ส่วนอะลูมิเนียมที มี
คุณภำพผิวทีดีจำกกำรส่ำรวจงำนวิจัยเบื้องต้นพบว่ำกำรศึกษำปัจจัยในกำรกลึงเพือให้ได้คุณสมบัติของควำมขรุขระ
ผิวทีดีนั้น จะเกียวข้องกับปัจจัยหลักอยู่ 3 ประกำร คือ ควำมเร็วตัด (Cutting Speed) อัตรำป้อน (Feed Rate) และ
ระยะป้อนลึก (Depth of Cut) ซึงจะเป็นปัจจัยหลักในกำรทดลองนี้โดยน่ำผลกำรทดลองผ่ำนกำรวิเครำะห์ค่ำควำม
แปรปรวนเพือหำค่ำทีเหมำะสมในกำรกลึงอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด 6063
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วัสดุและเครื่องจักรในการทดลอง
วัสดุทีใช้ในกำรทดลองเป็นอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด 6063 ขนำด ∅ 25 มิลลิเมตร ยำว 60 มิลลิเมตร ดัง
รูปที 1(a) เลือกใช้มีดคำร์ไบด์ (มุม 80 °) เกรด AC820P ดังรูปที 1(b) เป็นวัสดุ ตัดบนเครืองกลึงยีห้อ Pinacho รุ่น SP/165
ดังรูปที 1(c) และวัดควำมเรียบของผิวส่ำเร็จทีสภำวะกำรตัดต่ำง ๆ ด้วยเครืองวัดควำมเรียบผิว ยีห้อ Qualitest รุ่น TR
1900 ดังภำพที 1(d)
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทำงเคมีของอะลูมเิ นียมอัลลอยด์ เกรด 6063
Alloy

Mg

Si

Al 6063

0.45-0.90 0.20-0.60

Fe

Ti

Cu

Zn

Mn

Cr

อื่น

0.35

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.05

(a)

(b)

(c)

(d)

ภาพที่ 1 วัสดุเครืองมือและอุปกรณ์ทีใช่ในกำรทดลอง
กำรวัดผิวส่ำเร็จของชิ้นงำนทีผ่ำนกำรกลึงปอก จะท่ำกำรวัดทีระยะห่ำงจำกส่วนปลำยของชิ้นงำนเป็นระยะ
15 มิลลิเมตร โดยท่ำกำรวัด 3 ต่ำแหน่ง ห่ำงกัน 120 องศำ ดังแสดงในภำพที 2

ภาพที่ 2 มิติ ขนำด และต่ำแหน่งกำรวัดของชิน้ งำนกลึงอะลูมเิ นียม อัลลอยด์ เกรด 6063 ในกำรทดลองนี้
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การวิเคราะห์ความหยาบของผิว (Surface Roughness)
โดยในกำรศึกษำนีเ้ ลือกใช้วิธีกำรวัดควำมหยำบผิวเฉลีย (Arithmetic Surface Roughness, Ra) โดยค่ำควำมหยำบ
ผิวเฉลียนี้วัดจำกกรำฟควำมหยำบผิวตลอดตำมแนวแกน x เป็นระยะทำง l โดยแนวแกน y คือ ขนำดควำมหยำบผิว
ค่ำ Ra จะหำได้จำกสมกำรดังแสดงในภำพที 3 มีหน่วยเป็นไมโครเมตร (µm)

ภาพที่ 3 กรำฟควำมหยำบเฉลียของพืน้ ผิวตำมอนุกรมเลขคณิต (Ra)

การทดลอง (Experimental)
1. การออกแบบการทดลองโดยใช้ (Design of Experiment)
กำรออกแบบกำรทดลองนี้เป็นกำรศึกษำสภำวะทีเหมำะสมในกระบวนกำรกลึงปอกอะลูมิเนียม เกรด 6063
ด้วยวิธีกำรออกแบบกำรทดลองแบบ Full Factorial Design โดยมีกำรออกแบบแผนกำรทดลองดังนี้
1.1 กำรก่ำหนดปัญหำทีต้องกำรศึกษำ
ปั ญ หำที ต้ อ งกำรจะศึ ก ษำในงำนวิ จั ย นี้ คื อ กำรปรั บ ปรุ ง ค่ ำ พำรำมิ เ ตอร์ ที เหมำะสมที สุ ด ของ
อะลูมเิ นียมอัลลอยด์ เกรด 6063 ทีมีผลต่อควำมเรียบผิว
1.2 เลือกปัจจัยทีจะท่ำกำรทดลองและจ่ำนวนระดับทีใช้ในกำรทดลอง
จำกปั ญหำที ต้อ งกำรศึกษำสภำวะที เหมำะสมในกระบวนกำรกลึง ปอกอะลูมิเนียม เกรด 6063 ได้
ท่ำ กำรศึก ษำทฤษฎี และบทควำมที เกี ยวข้ อ งกั บอิทธิ พ ลของปั จ จั ย ในกำรกลึ ง ปอกที มีผ ลต่อ ควำมเรี ย บผิ ว ของ
อะลูมเิ นียมอัลลอยด์ เกรด 6063 โดยจำกบทควำมของ วิมล บุญรอด และธเนศ รัตนวิไล ได้ท่ำกำรศึกษำอิทธิพลของ
ปัจจัยในกำรกลึงปอกต่อควำมขรุขระของผิวอะลูมิเนียมหล่อกึงของแข็งเกรด 7075 โดยใช้เครืองกลึงควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์และใช้มีดกลึงคำร์ไบด์เครืองหมำยกำรค้ำ Plansee Tizit ชนิด DCGT 070204FN-27 เกรด H10T โดยมี
ส่วนผสมของ Co 6.0% เป็นวัสดุคมตัด มีปัจจัยทีใช้ศกึ ษำ ได้แก่ ควำมเร็วตัด อัตรำป้อน และควำมลึกในกำรตัด โดย
ก่ำหนดควำมเร็วตัดอยู่ในช่วง 130- 220 ม./นำที อัตรำป้อน 0.02-0.1 มม./รอบ และควำมลึกในกำรตัด 0.45-0.85
มม. ผลกำรทดลองพบว่ำอัตรำป้อนมีผลต่อควำมขรุขระผิวสูงทีสุด โดยค่ำควำมขรุขระผิวมีแนวโน้มลดลงเมือใช้อัตรำ
ป้อนต่ำลง [1] จึงเลือกใช้ระดับของแต่ละปัจจัย ดังแสดงในตำรำงที 2
ตารางที่ 2 ปัจจัยและระดับของปัจจัยกำรทดลอง
Factor
Cutting Speed (m/min)

High
360

Medium
220

Low
140

Feed Rate (mm/rev)

0.1

0.075

0.05

Depth of Cut (mm)

0.85

0.65

0.45
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2. การทดลองและการเกบรวบรวมข้อมูลในการออกแบบด้วยวิธีการทดลองแบบ 33 Full Factorial Design
ก่ำหนดปัจจัยทีต้องกำรศึกษำ 3 ปัจจัย โดยแต่ละปัจจัยมี 3 ระดับ ดังแสดงในตำรำงที 2 โดยท่ำกำรทดลอง
อย่ำงสุ่ม กำรด่ำเนินกำรใดๆ กับปัจจัยจะต้องเป็นอิสระ เพือให้ข้อมูลแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน นอกจำกนั้นจะต้อง
ค่ำนึงถึงหลักกำรกระจำยอย่ำงทัวถึงสมดุลย์ (Balance out) ส่ำหรับปัจจัยอืนทีเรำไม่อำจควบคุมได้ โดยกำรวิเครำะห็
ค่ำควำมแปรปรวนใช้โปรแกรมมินแิ ทบ 18 โดยในแต่ละกำรทดลองมีกำรท่ำซ้่ำ 2 ครัง้
ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง (Results and discussions)
ในกำรทดลองนี้มีตัวแปรตอบสนองทีใช้คือ ควำมหยำบผิวเฉลีย Ra มีหน่วยเป็น ไมโครเมตร (µm) น่ำมำใช้ใน
วิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ส่ำหรับในกำรทดลองนี้ ได้ก่ำหนดทีระดับควำมเชือมัน 95%
หรือระดับนัยส่ำคัญของกำรทดสอบ (α) เท่ำกับ 0.05 เพือหำระดับของแต่ละปัจจัยทีเหมำะสมทีสุดในกำรทดลอง โดย
ใช้โปรแกรมมินิแทบ18 ในกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลอง [3] ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน แสดงได้ดังตำรำงที 3
ปัจจัยทีมีผลต่อควำมเรียบผิวมี 2 ปัจจัย คือ ควำมเร็วตัด ( A) มีค่ำ F-value เท่ำกับ 84.6 และอัตรำป้อน (B) มีค่ำ Fvalue เท่ำกับ 80.11 ส่งผลเนืองจำกมีค่ำ F-value มำกกว่ำค่ำ FC 0.05,2,27 ซึงเท่ำกับ 3.35 และอันตรกิริยำ (Interaction)
ระหว่ำงควำมเร็วตัดและอัตรำป้อน ( AB) มีค่ำ F-value เท่ำกับ 93.31 ส่งผลเนืองจำกมีค่ำ F-value มำกกว่ำค่ำ FC0.05,4,27 ซึงเท่ำกับ 2.73
ตารางที่ 3 กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทีระดับควำมเชือมัน 95%
Source
Regression
Linear
A
B
C
Square
AA
BB
CC
Interaction
AB
AC
BC
Residual Error
Lack-of-Fit
Pure Error
Total

DF
9
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
24
5
19
33

Seq SS
8.4546
4.5820
1.4712
3.0994
0.0115
3.4260
0.0498
3.3740
0.0022
0.4466
0.2601
0.0030
0.1835
14.6356
10.8277
3.8079
23.0902

Adj SS
8.4546
4.5820
1.4712
3.0994
0.0115
3.4260
0.0422
3.1306
0.0022
0.4466
0.2601
0.0030
0.1835
14.6356
10.8277
3.8079

S = 0339564 R-sq = 96.38% R-sq (adj) = 92.89%
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Adj MS
8.4546
4.5820
1.4712
3.0994
0.0115
3.4260
0.0422
3.1306
0.0022
0.4466
0.2601
0.0030
0.1835
0.6098
2.1655
0.2004

F
1.540
2.500
2.410
5.080
0.020
1.870
0.070
5.130
0.000
0.240
0.430
0.000
0.300

P-Value
0.190
0.083
0.133
0.034
0.892
0.161
0.795
0.033
0.952
0.865
0.520
0.944
0.588

10.810

0.000

การตรวจสอบความถูกต้ องของแบบจาลอง (Model Adequacy Checking)
ก. การตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ

ภาพที่ 4 ควำมน่ำจะเป็นแบบปกติของส่วนตกค้ำง (Normal Probability Plot)
กำรตรวจสอบข้อสมมติทำงด้ำนกำรกระจำยแบบปกติของข้อมูลทีได้รับจำกกำรทดลองสำมำรถท่ำได้ โดยใช้
กำร พล็อตควำมน่ำจะเป็น (Normal Probability Plot) ของค่ำควำมผิดพลำด (Residuals) ถ้ำข้อสมมติมีควำมถูกต้อง
กำรน่ำเสนอข้อมูลด้วยกรำฟดังกล่ำวควรมีลักษณะเป็นเส้นตรงจำกภำพที 4 กรำฟกำรพล็อตควำมน่ำจะเป็นแบบ
ปกติของส่วนตกค้ำง พบว่ำกรำฟมีลักษณะเป็นเส้นตรง และมีแนวโน้มเป็นเส้นตรง กล่ำวคือ ข้อมูลส่วนตกค้ำงมี
กำรกระจำยตัวแบบปกติกำรตรวจสอบควำมแปรปรวนทีคงที
ข. กำรตรวจสอบควำมแปรปรวนทีคงที

ภาพที่ 5 กรำฟระหว่ำงส่วนตกค้ำงกับค่ำควำมแข็งของชิน้ งำน
กำรตรวจสอบควำมแปรปรวนคงทีเป็นกำรพล็อต ระหว่ำงค่ำควำมผิดพลำด ( Residuals) กับค่ำประมำณ
กำรทดลองทีระดับ i ใด ๆ ค่ำควำมผิดพลำดดังกล่ำวมีแนวโน้มทีมีกำรกระจำยแบบสุ่ มจำกภำพที 5 กรำฟระหว่ำง
ส่วนตกค้ำงกับค่ำควำมเรียบผิวของชิ้นงำน (Versus Fits) พบว่ำกำรพล็อตระหว่ำงส่วนตกค้ำงของผลกำรทดลองกับค่ำ
ควำมเรียบผิวของชิ้นงำน มีแนวโน้มทีมีกำรกระจำยแบบสุ่ม (ไม่มีรูปแบบ) กล่ำวคือ มีควำมแปรปรวนทีคงที ไม่
เปลียนแปลงตำมระดับของปัจจัยหรือขึน้ อยูก่ ับค่ำพยำกรณ์ของผลตอบสนองกำรตรวจสอบส่วนตกค้ำงมีกำรกระจำย
ตัวแปรอิสระ
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ภาพที่ 6 กรำฟระหว่ำงส่วนตกค้ำงกับล่ำดับกำรทดลอง
จำกภำพที 6 กรำฟระหว่ำงส่วนตกค้ำงกับล่ำดับกำรทดลอง (Versus Order) พบว่ำกำรพล็อตระหว่ำง
ส่วนตกค้ำงของผลกำรทดลองส่วนตกค้ำงกับล่ำดับกำรทดลอง มีแนวโน้มทีมีกำรกระจำยตัวแบบอิสระ (ไม่มีรูปแบบ)
ไม่แปรผันตำมปัจจัยหรือล่ำดับกำรทดลอง
กำรวิเครำะห์เพือหำค่ำเหมำะสมของปัจจัย
กำรวิเครำะห์หำค่ำทีเหมำะสมทีสุดในแต่ละระดับของแต่ละปัจจัย ท่ำได้โดยกำรใช้ฟังก์ชัน Factorial Plots
ในโปรแกรม Minitab เพือหำปัจจัยและระดับของแต่ละปัจจัยทีเหมำะสมในกระบวนกำรกลึงอะลูมิเนียมอัลลอยด์
เกรด 6063

ภาพที่ 7 กรำฟ Main Effects Plot ของกำรวิเครำะห์ด้วย Factorial Plots
ภำพที 7 กรำฟ Main Effect Plot ในแต่ละระดับของปัจจัยกำรทดลอง กรณีของปัญหำ Minimize พิจำรณำ
ตัวแปรตอบสนองคือ ค่ำควำมหยำบผิว โดยปัจจัย A คือ ควำมเร็วตัด (Cutting Speed) ปัจจัย B คือ อัตรำป้อน (Feed
Rate) และปัจจัย C คือ ระยะป้อนลึก (Depth of Cut) พบว่ำระดับของแต่ละปัจจัยทีเหมำะสมทีสุดในกำรกลึงปอก
อะลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด 6063 คือ ควำมเร็วตัด 140 เมตรต่อนำที อัตรำป้อน 0.05 มิลลิเมตรต่อรอบ และระยะ
ป้อนลึก 0.65 มิลลิเมตร ซึงระดับของปัจจัยดังกล่ำวมีค่ำควำมเรียบผิวเท่ำกับ 1.337 µm

Proceeding พะเยาวิจยั 8
147

การทดลอง ้าเพื่อยืนยันผลการทดลอง
ค่ำระดับของแต่ละปัจจัยทีเหมำะสมทีสุด ซึงได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน ถูกน่ำมำใช้ในกำรท่ำกำร
ทดลองซ้่ำจ่ำนวน 7 ครั้ง เพือยืนยันผล (Confirmation Testing) ดังแสดงในตำรำงที 4
ตารางที่ 4 ผลกำรทดลองซ้่ำภำยหลังกระบวนกำรกลึงปอก
ระดับของปัจจัย
ลาดับ
มาตรฐาน

ความเรวตัด
(เมตรต่อนาที)

อัตราป้อน
(มิลลิเมตรต่อรอบ)

140
140
140
140
140
140
140

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

1
2
3
4
5
6
7

ระยะป้อนลึก
(มิลลิเมตร)
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65

ความเรียบผิว
( มโครเมตร)
1.407
1.620
0.986
1.689
0.793
1.025
0.921

จำกตำรำงที 4 ระดับของปัจจัยกำรทดลองซ้่ำเพือยืนยันผลกำรทดลอง กรณีพิจำรณำตัวแปรตอบสนองคือ
ค่ำควำมเรียบผิว โดยปัจจัย A คือ ควำมเร็วตัด 140 เมตรต่อนำที ปัจจัย B คือ อัตรำป้อน 0.05 มิลลิเมตรต่อรอบ และ
ปัจจัย C คือ ระยะป้อนลึก 0.65 มิลลิเมตร โดยชิ้นงำนมีควำมเรียบผิวเฉลียเท่ำกับ 1 .337 µm ซึงเมือน่ำไปทดลองซ้่ำ
เพือยืนยันผลกำรทดลอง จ่ำนวน 7 ครัง้ ซึงให้ค่ำควำมเรียบผิวเฉลียของอะลูมิเนียม 1.206 µm

สรุปผลการทดลอง
ผลกำรทดลองปัจจัย A ควำมเร็วตัด (m/min) เป็นปัจจัยทีมีผลอย่ำงมีนัยส่ำคัญต่อตัวแปรตอบสนอง คือ
ค่ำควำมหยำบผิว กล่ำวคือ ขณะทีท่ำกำรกลึงคมตัดจะสัมผัสกับชิ้นงำนตลอดเวลำ เมือมีกำรสัมผัสกันจึงเกิดแรง
เสียดทำนระหว่ำงมีดกลึงกับชิ้นงำนท่ำให้เกิดควำมร้อนขึ้น เมือใช้ควำมเร็วตัดสูงขึ้นควำมร้อนระหว่ำงมีดกลึงกับ
ชิ้นงำน และเศษตัดจะเกิดมำกขึน้ ซึงเป็นเหตุให้เกิดกำรสึกหรอทีบริเวณผิวของมีดกลึงกับชิ้นงำนทีเสียดสีกัน ซึงจะท่ำ
ให้อำยุกำรใช้งำนของมีดกลึงสั้น คมมีดเกิดกำรแตกหักได้งำ่ ยจึงส่งผลต่อคุณภำพของผิวชิน้ งำนทีสูงขึ้น แต่ในงำนวิจัย
นี้ผู้วจิ ัยได้ท่ำกำรวิเครำะห์ผลออกมำแล้วว่ำควำมเร็วตัดทีต่ำท่ำให้คุณภำพของผิวชิ้นงำนดีขึ้น เพรำะกำรใช้ควำมเร็ว
ตัดทีต่ำ กำรสึกหรอของมีดจะเป็นไปอย่ำงช้ำ ๆ ท่ำให้คมมีดแตกหักได้ช้ำ ทั้งนี้เพรำะอุณหภูมิจำกกำรเสียดทำน
ระหว่ำงมีดกลึงกับชิ้นงำนจะมีค่ำต่ำด้วย จึงส่งผลต่อคุณภำพของผิวชิน้ งำนท่ำให้ผิวชิน้ งำนมีคำ่ ลดลง [2] และปัจจัย B
อัตรำป้อน (mm/rev) เป็นปัจจัยทีมีผลอย่ำงมีนัยส่ำคัญต่อตัวแปรตอบสนองคือ ค่ำควำมเรียบผิว สำมำรถอธิบำย
ผลได้ดังภำพที 8 และภำพที 9
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ภาพที่ 8 อัตรำป้อนสูง

ภาพที่ 9 อัตรำป้อนต่ำ

จำกภำพที 8 เป็นกำรกลึงด้วยอัตรำป้อนทีสูง ในขณะทีท่ำกำรกลึงคมของมีดกลึงเคลือนทีตัดเฉือนชิ้นงำนใน
ปริมำณทีมำกท่ำให้เกิดแรงเสียดทำนระหว่ำงมีดกลึงและชิ้นงำนมำกไปด้วย รวมทั้งมีดกลึงสำมำรถตัดเฉือนชิ้นงำนมี
ระยะห่ำงกัน ท่ำให้ผิวของชิ้นงำนทีออกมำมี Scallop high ทีสูง จึงท่ำให้ผิวของชิ้นงำนไม่เรียบ แต่ในโครงงำนนี้ผู้ท่ำ
โครงงำนได้ท่ำกำรวิเครำะห์ผลออกมำแล้วว่ำอัตรำป้อนทีต่ำท่ำให้คุณภำพของผิวชิ้นงำนดีขึ้น ดัง ภำพที 9 เนืองจำก
อัตรำป้อนทีต่ำ ในขณะทีท่ำกำรกลึงคมของมีดกลึงเคลือนทีตัดเฉือนชิ้นงำนในปริมำณทีน้อยท่ำให้เกิดแรงเสี ยดทำน
ระหว่ำงมีดกลึงและชิ้นงำนน้อยไปด้วย รวมทั้งมีดกลึงสำมำรถตัดเฉือนชิ้นงำนได้ระยะถีขึ้น ท่ำให้ผิวของชิ้นงำนที
ออกมำมี Scallop high ทีต่ำ จึงท่ำให้ผิวของชิน้ งำนมีควำมเรียบมำกขึ้น [4]
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เครื่องปิ้งอาหารด้วยการแผ่ความร้อนของฮีตเตอร์
Toaster with heat dissipation of the heater
อำภำพล มหำวีระ1
Apapol Mahaveera1*
บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้เป็นกำรออกแบบและสร้ำงเครืองปิ้งอำหำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ด้วยหลักกำรแผ่ควำมร้อนของฮีตเตอร์
ทดแทนกำรใช้ถ่ำนฟืนเนืองจำกในปัจจุบันทรัพยำกรธรรมชำติลดลง กำรน่ำถ่ำนฟืนไปเป็นเชื้อเพลิงประกอบอำหำรประเภท
ปิ้งย่ำงและกรรมวิธีกำรผลิตยังท่ำให้เกิดมลภำวะตำมมำ ด้วยเหตุน้ีจึงมีแนวคิดทีวิธีกำรปิ้งย่ำงอำหำรมำประยุกต์ใช้กับกำร
แผ่ควำมร้อนของฮีตเตอร์ เพือให้มีควำมปลอดภัยมำกกว่ำกำรปิ้งในเตำถ่ำนในปัจจุบันเครืองปิ้งอำหำรเครืองนี้ สำมำรถปิ้ง
อำหำรได้ 3 ประเภท คือ หมูปิ้ง ลูกชิ้นปิ้ง ปีกไก่ย่ำง สำมำรถปรับอุณหภูมิและควำมเร็วให้สัมพันธ์กันได้ และยังสำมำรถ
ปรับอุณหภูมิได้โดยผู้ใช้โดยตรง เครืองปิ้งอำหำรสำมำรถท่ำงำนได้ต่อเนือง โดยวิธีกำรป้อนอำหำรเข้ำเครืองปิ้งเรือยๆ เวลำ
เฉลียทีใช้ในกำรปิ้ง หมูปิ้งใช้เวลำในกำรปิ้ง 23 นำที อุณหภูมิทีใช้ในกำรปิ้งหมูแบ่งออกเป็น หมูหนำ 100 ๐C หมูหนำปำน
กลำง 98 ๐C หมูบำง 93 ๐C ลูกชิ้นใช้เวลำในกำรปิ้ง 23 นำที อุณหภูมิทีใช้ 90 ๐C และปีกไก่ใช้เวลำที 30 นำที อุณหภูมิทีใช้
100 ๐C อำหำรทีได้สุกสม่ำเสมอทัวทั้งไม้ อีกทั้งยังมีปริมำณควันทีน้อยในกระบวนกำรปิ้ง
คาสาคัญ: เครืองปิ้งอำหำร, ฮีตเตอร์

Abstract
This research design and construct an electrically operated toaster. The principle of heating the heater
to replace the use of charcoal because of the current decrease in natural resources. The use of charcoal as a
fuel for cooking, grilling and production process also causes pollution. For this reason, the concept of how to grill
applies to the heat dissipation of the heater. To be more secure than baking in the charcoal stove today, this
toaster machine there are 3 kinds of food to choose: grill pork, grill Meatball, grilled chicken wings temperature
and speed can be adjusted. The temperature can be adjusted directly by the user. Toaster can work
continuously by the way to feed into the toast. Average time spent on baking is pork roast takes 23 minutes to
cook. The temperature used in the pork is divided into thick pork 100 oC, medium thick pork 98 oC, some pork
93 oC. The meatballs take 23 minutes to cook is temperature is 90 °C and the chicken wings take 30 minutes to
cook is temperature is 100 °C. Foods cooked consistently throughout the wood. There is also a small amount of
smoke in the baking process.
Keywords: Food toasters, Heater
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บทนา
อำหำรปิ้งเป็นอำหำรยอดนิยมอีกประเภทหนึง เพรำะเป็นอำหำรทีรับประทำนได้สะดวกและยังให้พลังงำน
สู ง สำมำรถรั บประทำนเป็ น อำหำรว่ ำ งหรื อ อำหำรหลั ก ก็ ไ ด้ จึ ง เป็ น อำหำรที นิ ย มของคนหมู่ม ำก จะเห็ น ได้ ว่ ำ
ผู้ประกอบกำรค้ำอำหำรปิ้ง สำมำรถทีจะประกอบอำชีพขำยอำหำรปิ้งเกือบทุกแหล่ งชุมชน เช่นบริเวณ ตลำดนัดริม
ถนน แหล่งท่องเทียวต่ำงๆ หรือแม้แต่บริเวณหน้ำบ้ำนของผู้ประกอบกำรเองก็ตำม ไม่ว่ำจะอยู่ในชุมชนเมืองหรือ
ชนบท ก็สำมำรถค้ำขำยได้คุ้มค่ำกับกำรลงทุนทำงตลำด จึงกว้ำงขวำงกว่ำอำชีพอืน แต่ขั้นตอนกรรมวิธีในกำรผลิต
แบบเดิม ยังพบปัญหำในกำรปิ้งอำหำร ซึงท่ำให้อำหำรไหม้ รวมถึงเศษอำหำร น้่ำมันจำกอำหำร และผงฝุ่นจำกถ่ำน
จึงได้มีกำรคิดค้นและประดิษฐ์เครืองปิ้งอัตโนมัติขึ้นมำเพือแก้ไขปัญหำดังกว่ำและสำมำรถช่วยได้ในระดับหนึง แต่
อย่ำงไรก็ตำมเครืองปิ้งทีท่ำขึ้นนัน้ ยังมีข้อบกพร่องอยู่ เช่น กำรออกแบบกรรมวิธีในกำรปิ้ง ทีต้องได้น่ำอำหำรกลับมำ
ปิ้งใหม่อีกข้ำงหนึง และถำดรองน้่ำมันจำกกำรปิ้งอำหำร จึงได้มีแนวคิดทีจะพัฒนำเครืองปิ้งอัตโนมัตขิ นึ้ มำใหม่เพือลด
ปัญหำทีเกิดขึ้นและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร ลดกรรมวิธีในกำรปิ้ง สำมำรถเลือกประเภทอำหำรที
ต้องกำรปิ้ง เพิมควำมสะดวกในกำรจัดตั้งร้ำนของผู้ประกอบกำร

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์พกพำ

2. เครืองปิ้งอำหำรทีสร้ำงเสร็จแล้ว 3. โปรแกรมส่ำเร็จรูป Microsoft Office

วิธีการศึกษา
ในกำรออกแบบและสร้ำงเครืองปิ้งอำหำรจะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของวงจรก่ำลังกับวงจร
กำรควบคุมและส่วนของโครงสร้ำงของเครืองปิ้งอำหำร และขั้นตอนกำรทดลองเครืองปิ้งอำหำร
1. ส่วนของกำรออกแบบวงจรก่ำลังกับวงจรกำรควบคุม
1.1 กำรออกแบบหำขนำดของฮีตเตอร์
โดยฮีตเตอร์ทีใช้เป็นชนิดอินฟำเรด แบบแผ่นเซรำมิก ขนำด 500 วัตต์ จ่ำนวน 4 อัน เพือให้ควำมร้อน
ทัวถึงเพือให้สุกในขั้นตอนเดียว ใช้เวลำในกำรอุ่นฮีตเตอร์ประมำณ 5 นำที

ภาพที่ 1 ระยะห่ำงอำหำรทีจะปิง้ กับฮีตเตอร์
1.2 กำรออกแบบกำรท่ำงำนของชุดขับมอเตอร์สำยพำนล่ำเลียง
จะท่ำกำรทดลองเพือให้อำหำรสุกภำยในระยะเวลำประมำณ 3 นำที จะเริมใส่อำหำรเข้ำท่ำกำรปิ้ง
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ภาพที่ 2 มอเตอร์ขับเคลือนสำยพำนล่ำเลียงน่ำมำติดตัง้ กับเฟือง
1.3 กำรออกแบบวงจรกำรควบคุม
ออกแบบกำรตั้งเวลำเพือให้อำหำรทีปิ้งสุกและไม่ไหม้เมือเทียบกับควำมเร็วของมอเตอร์และอุณหภูมิที
ก่ำหนด เวลำหน่วงมอเตอร์

ภาพที่ 3 วงจรควบคุมกำรท่ำงำนของเครืองอำหำรปิ้ง
1.4 กำรออกแบบวงจรก่ำลัง
เป็นชุดส่ำหรับจ่ำยแรงดันไฟฟ้ำให้กับวงจรควบคุมกำรท่ำงำนของเครืองปิ้งอำหำร
2. กำรออกแบบโครงสร้ำงของเครืองปิ้งอำหำร
กำรออกแบบโครงสร้ำงของเครืองปิ้งอำหำรนัน้ ท่ำกำรออกแบบเพือ ให้รับกับอุปกรณ์ทีได้จำกกำรค่ำนวณ
ในหัวข้อของกำรออกแบบจงจรก่ำลังและวงจรควบคุม



ภาพที่ 4 ลักษณะของโครงสร้ำงฐำนเครืองปิ้งอำหำร
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3. ขั้นตอนกำรทดลองเครืองปิ้งอำหำร
กำรทดลองเมือมีเครืองปิ้งอำหำรจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ เก็บผลจ่ำนวนของกำรปิ้ง หมู ลูกชิ้น
และปีกไก่ อุณหภูมสิ ่ำหรับใช้ในกำรปิ้ง 100, 100 และ 90 องศำเซลเซียสตำมล่ำดับ
4. สรุปผลกำรด่ำเนินงำน
5. จัดท่ำรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการศึกษา
กำรทดลองเมือมีเครืองปิ้งจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ เก็บผลจ่ำนวนของกำรปิ้ง หมู ปีกไก่ และ
ลูกชิ้น ตำมล่ำดับ
1. การทดลองปิ้งหมู
กำรทดสลองเก็บผลปิ้งหมู จะใช้เนื้อหมู 3 ขนำด คือ หมูหนำ หมูหนำปำนกลำง หมูบำง จับเวลำใน
กำรปิ้งหมูในแต่ละขนำดเพือทดสอบเวลำในกำรปิ้งหมู อุณหภูมิในกำรปิ้ง 100 องศำเซลเซียส
ตารางที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรปิ้งหมูของเครืองปิ้งอำหำร (รวมเวลำในกำรอุ่นฮีตเตอร์)
จ่ำนวนครัง้
หมูหนำมำก
หมูหนำ
หมูบำง
ต่อกำรปิ้งหมู 10 ไม้
(ต่อนำที)
ปำนกลำง (ต่อนำที)
(ต่อนำที)
1
27.30
27.20
27.25
2
32.52
32.45
32.47
3
37.54
37.03
37.49
4
42.56
42.29
42.41
5
48.03
47.51
47.53
6
53.25
52.57
53.05
7
58.42
58.14
58.25
8
64.09
63.36
63.47
9
67.31
68.58
68.48
10
73.18
73.18
73.40

จ่ำนวนหมูปิ้ง (ไม้)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

2. การทดลองปิ้งปีก ก่
ในกำรเก็บผลปิ้งหมู จะใช้เนื้อปีกไก่ 2 ขนำด คือ ปีกไก่หนำ ปีกไก่บำง จับเวลำในกำรปิ้งปีกไก่ในแต่ละขนำด
เพือทดสอบเวลำในกำรปิ้งปีกไก่ อุณหภูมใิ นกำรปิ้ง 100 องศำเซลเซียส
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรปิ้งปีกไก่ของเครืองปิ้งอำหำร (รวมเวลำในกำรอุ่นฮีตเตอร์)
จ่ำนวน
ปีกไก่หนำ
ปีกไก่บำง
จ่ำนวน
ครัง้
(ต่อนำที)
(ต่อนำที)
(ไม้)
1
36.20
27.45
10
2
43.11
32.24
20
3
49.16
37.22
30
4
56.14
42.24
40
5
62.12
47.33
50
6
68.56
53.39
60
7
75.08
58.48
70
8
81.56
63.57
80
9
88.04
68.48
90
10
94.52
73.41
100
3. กำรทดลองปิ้งลูกชิน้
ในกำรเก็บผลปิ้งหมู จะใช้ลูกชิ้น 4 ชนิด คือ ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นปลำและฮอทดอก จับเวลำในกำรปิ้ง
ลูกชิ้นในแต่ละชนิดเพือทดสอบเวลำในกำรปิ้งลูกชิน้ อุณหภูมใิ นกำรปิ้ง 90 องศำเซลเซียส
ตารางที่ 3 ประสิทธิภำพในกำรปิ้งลูกชิน้ ของเครืองปิ้งอำหำร (รวมเวลำในกำรอุ่นฮีตเตอร์)
จ่ำนวนครัง้
ลูกชิ้นหมู
ลูกชิ้นเนื้อ
ลูกชิ้นปลำ
ฮอทดอก
ต่อกำรปิ้ง
(ต่อนำที)
(ต่อนำที)
(ต่อนำที)
(ต่อนำที)
1
27.30
27.20
27.25
27.45
2
32.52
32.45
32.47
32.44
3
37.54
37.03
37.49
37.29
4
42.56
42.29
42.41
42.51
5
48.03
47.51
47.53
47.33
6
53.25
52.57
53.05
53.55
7
58.42
58.14
58.25
58.35
8
64.09
63.36
63.47
63.27
9
67.31
68.58
68.48
68.38
10
73.18
73.18
73.40
73.50

จ่ำนวนลูกชิ้น
(ไม้)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

4. เวลำทีทีใช้ในกำรปิ้ง หมู ลูกชิ้น และปีกไก่ ต่อหนึงไม้
1. ทอลองปิ้งหมู 10 ไม้ โดยเลือกใช้หมูขนำดหนำมำในกำรปิ้ง เพือศึกษำระยะเวลำทีหมูปิ้งสุก โดยใช้
เวลำในกำรอุ่นฮีตเตอร์ 5 นำที ก่อนทีจะท่ำกำรปิ้งหมู
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ภาพที่ 1 หมูปิ้งก่อนเข้ำเครืองปิ้ง

ภาพที่ 2 หมูปิ้งสุกทั้ง 2 ด้ำน
สรุปผลกำรทดลองกำรปิ้งหมู เวลำทีใช้ในกำรปิ้งหมูต่อไม้ คือ 2.3 นำที หมูปิ้งสุกทัวถึงกันหมด และมี
ลักษณะทีสวยงำม ในส่วนของรสชำตินั้นไม่แตกต่ำงจำกกำรปิ้งแบบดั้งเดิม ไม่มรี อยเหล็กปิ้งเหมือนกำรปิ้งแบบดั้งเดิม
แต่อำจจะไหม้บ้ำงเป็นบำงส่วน (ในส่วนทีมีมันติดอยู่) ดังนั้นในกำรเลือกหมูควรเลือกหมูทีมีมันติดเล็กน้อย เพือให้สี
ของปิ้งหมูทีสวยงำมน่ำรับประทำน
2. ทดลองปิ้งปีกไก่ 10 ไม้ โดยเลือกใช้ปีกไก่ ขนำดหนำมำในกำรปิ้ง เพือศึกษำระยะเวลำทีปีกไก่ ปิ้งสุก โดยใช้
เวลำในกำรอุ่นฮีตเตอร์ 5 นำที ก่อนทีจะท่ำกำรปิ้งปีกไก่

ภาพที่ 3 ปีกไก่ก่อนเข้ำเครืองปิ้ง
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ภาพที่ 4 ปีกไก่ปิ้งสุกทั้ง 2 ด้ำน
สรุปผลกำรทดลองกำรปิ้งปีกไก่เวลำทีใช้ในกำรปิ้งปีกไก่ ต่อไม้ คือ 3 นำที ปีกไก่ปิ้งสุกทัวถึงกันหมด และมี
ลักษณะทีสวยงำม ในส่วนของรสชำตินั้นไม่แตกต่ำงจำกกำรปิ้งแบบดั้งเดิม ไม่มรี อยเหล็กปิ้งเหมือนกำรปิ้งแบบดั้งเดิม
แต่อำจจะไหม้บ้ำงเป็นบำงส่วน เนืองจำกหนังของปีกไก่ด้ำนนอกบำงมำกซึงอำจไหม้ก่อนสุกได้
3. ทดลองปิ้งลูกชิ้น 10 ไม้ โดยเลือกใช้ลูกชิ้นขนำดหนำมำในกำรปิ้ง เพือศึกษำระยะเวลำทีปีกไก่ ปิ้งลูกชิ้น
โดยใช้เวลำในกำรอุ่นฮีตเตอร์ 5 นำที ก่อนทีจะท่ำกำรปิ้งลูกชิน้

ภาพที่ 5 ลูกชิ้นก่อนเข้ำเครืองปิ้ง

ภาพที่ 6 ลูกชิ้นปิ้งสุกทั้ง 2 ด้ำน
สรุปผลกำรทดลองกำรปิ้งลูกชิน้ เวลำทีใช้ในกำรปิ้งลูกชิน้ ต่อไม้ คือ 2.3 นำที ลูกชิ้นปิ้งสุกทัวถึงกันหมด และมี
ลักษณะทีสวยงำม ในส่วนของรสชำตินั้นไม่แตกต่ำงจำกกำรปิ้งแบบดั้งเดิม ไม่มรี อยเหล็กปิ้งเหมือนกำรปิ้งแบบดั้งเดิม
แต่อำจจะไหม้บ้ำงเป็นบำงส่วน
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วิจารณ์และสรุปผล
จำกกำรทดลองเครืองปิ้งอำหำรท่ำกำรทดลองปิ้ง หมู ปีกไก่ ลูกชิ้น หมูปิ้งทีใช้ในกำรทดลองมีขนำดควำม
หนำ ผลทีได้ คือหมูปิ้งสุกสม่ำเสมอตลอดทั้งไม้แต่อำจจะมีรอยไหม้บำงบริเวณทีมีมันหมูติดอยู่ ส่วนปีกไก่ทีใช้ในกำร
ทดลองผลทีได้ คือ ปีกไก่สุกสม่ำเสมอตลอดทั้งไม้ บำงจุดอำจจะมีรอยไหม้ เนืองจำกหนังของปีกไก่บำงและมีมันทัว
ทั้งปีก ลูกชิ้นทีใช้ในกำรทดลองผลทีได้ คือ ลูกชิน้ สุกสม่ำเสมอตลอดทั้งไม้ บำงจุดอำจจะมีรอยไหม้
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การหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการทาเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุ ท่ีเหลือ
ใช้จากการผลิตข้าวหลาม
The Appropriate a Compound to be Charcoal Fuel from Waste Materials in
Khao-Larm Production.
กำนต์ วิรุณพันธ์1* ธนำรักษ์ สำยเปลียน1 และสนธยำ ทองอรุณศรี1
Kant Wirunphan1*, Thanarak Saiplean1 and Sontaya Tongaroonsri1
บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้เป็นกำรหำอัตรำส่วนผสมทีเหมำะสมในกำรท่ำเชือ้ เพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกเศษวัสดุทีเหลือใช้จำกกำร
ผลิตข้ำวหลำม โดยจะน่ำเศษวัสดุประกอบไปด้วยกะลำมะพร้ำวและไม้ไผ่มำเผำเป็นถ่ำนและผ่ำนกำรบดให้ได้เป็นผง
ถ่ำน จำกนั้นน่ำมำหำอัตรำส่วนผสมทีเหมำะสมและใช้แป้งมัน*0.5*กิโลกรัมผสมน้่ำ 3*ลิตร เป็นตัวประสำน กำร
ด่ำเนินงำนวิจัยจะก่ำหนดส่วนผสมออกเป็น 11 สูตร น่ำผงถ่ำนทีผ่ำนกำรผสมมำอัดขึ้นรูปด้วยเครืองแบบเกลียวอัด
ผ่ำนแม่พิมพ์รูปทรงห้ำเหลียม น่ำแท่งถ่ำนไปอบลดควำมชื้นไม่เกิน *8 เปอร์เซ็นต์ ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช. 238/2547) จำกนั้นน่ำไปทดลองหำประสิทธิภำพทำงควำมร้อนโดยท่ำกำรทดลองหำค่ำควำมชื้น ปริมำณเถ้ำ
ค่ำพลังงำนควำมร้อน กำรรับแรงกดอัดและปริมำณกำรสิ้นเปลืองในกำรต้มน้่ำ 3 ลิตร ให้เดือดทีอุณหภูมิ 80 องศำ
เซลเซียส ตำมล่ำดับ ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำอัตรำส่วนผสมทีเหมำะสมทีสุดในกำรผลิตเชื้อเพลิ งถ่ำนอัดแท่งจำกเศษ
วัสดุเหลือใช้ในกำรผลิตข้ำวหลำมคือสูตรที*3*โดยมีส่วนผสมของผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว*8.55 กิโลกรัมต่อผงถ่ำนไม้
ไผ่ 0.95 กิโลกรัม โดยมีค่ำควำมชื้นที 6.07 เปอร์เซ็นต์ มีปริมำณเถ้ำที 10.42 เปอร์เซ็นต์ มีค่ำพลังงำนควำมร้อนที
5,748.83*กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม สำมำรถรับแรงกดอัดที 892.530*นิวตันต่อตำรำงมิลลิเมตร และมีปริมำณกำร
สิน้ เปลืองเชื้อเพลิงในกำรต้มน้่ำเดือดที 80 องศำเซลเซียส เป็นปริมำณ 1.917 กิโลกรัมต่อชัวโมง
คาสาคัญ: เชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง ตัวประสำน กะลำมะพร้ำว ไม้ไผ่ ค่ำพลังงำนควำมร้อน
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Abstract
This research is the appropriate a compound to be charcoal fuel production from waste materials in the
of khao-larm production. The operate of research, will used charcoal powder from coconut shell and bamboo to
burning and Milling. Next, find the appropriate ratio and use 0.5 kilogram of flour per 3 liters of water for binder
to compression charcoal fuel production. In experiment, the mixture (coconut shell and bamboo powder) divide
into 11 formula fuel ratio. Next, extrusion charcoal powder pass the hexagonal shape of mold by screw
compression machine. Next, took a compression charcoal fuel to dehumidification on 8 percentages according to
community product standard (TCPS. 238/2547). After that, took a compression charcoal fuel to experiment
determine to moisture, ashes and thermal energy by auto bomb calorimeter, compressive stress and determine
the quantity of consumption in actual use costive 3 liters of water boiling temperature at 80 degrees celsius. The
result of experimental, It was found that the appropriate ratio on formula 3 (8.55 kilogram of coconut shell and
0.95 kilogram of bamboo powder) had efficiency highly more than 10 formula. It had 6.07 percentage of
moisture, 10.42 percentage of ashes, 5748.83 kilocalories per kilogram of thermal energy, 892.530 newton per
square millimeters of compressive stress, and 1.917 kilogram per hours of fuel consumption.
Keywords: Compression charcoal fuel /Binder/ Coconut Shell/ Bamboo/ Thermal energy efficiency
บทนา
ปัจจุบันกำรใช้พลั งงำนเชื้อเพลิ งของประชำชนโดยเฉพำะในชนบทจะใช้พลังงำนเชื้อเพลิงถ่ำนไม้และฟืนเป็ น
ส่วนมำกซึงจะส่งผลกระทบต่อพื้นทีป่ำไม้ในประเทศไทย จำกข้อมูลกำรส่งเสริมพลังงำนพบว่ำประเทศไทยใช้ฟืนและถ่ำน
ไม้ซึงคิดเป็นร้อยละ 16.7 เมือเทียบกับกำรใช้พลังงำนอืน ๆ ประกอบกับพื้นทีป่ำไม้ในประเทศไทยลดลงเหลือร้อยละ
25.62 ของพื้นทีป่ำไม้ทั้งหมดในประเทศไทย พลังงำนเชื้อเพลิงทีน่ำมำใช้นั้นจะมีอยู่ด้วยกันหลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับสภำพ
พื้นทีในกำรใช้งำนและวัตถุดิบ เช่น ถ่ำนไม้ ฟืน ก๊ำซและน้่ำมัน กำรหำพลังงำนเชื้อเพลิงทดแทนจึงเป็ นเรืองน่ำสนใจ
พลังงำนหมุนเวียนทีนิยมกันมำกได้แก่ไม้ฟืน ถ่ำน กำกอ้อยและแกลบ ซึงส่วนใหญ่จะถูกน่ำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรหุง
ต้มของครัวเรือนในชนบทและในอุตสำหกรรมอำหำร เพือให้มันใจว่ำในอนำคตจะมีพลังงำนใช้กันอย่ำงพอเพียงจึงต้อง
พิจำรณำแหล่งพลังงำนทุกชนิดทีสำมำรถน่ำมำใช้และเอื้อประโยชน์ พลังงำนหมุนเวียนเป็นพลังงำนทีสะอำดแต่ยังไม่
สำมำรถเป็นแหล่งพลังงำนทีมีขนำดใหญ่ได้รวมทั้งรำคำสูงมำก กำรน่ำพลังงำนทดแทนอืนๆ มำใช้ให้เกิดประโยชน์จึงเป็น
สิงจ่ำเป็นและเร่งด่วนโดยทีประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีสิงสูญเสียและสิ งเหลือใช้จำกภำคเกษตรกรรม
โรงงำนอุตสำหกรรมด้ำนเกษตรกรรมต่ำง ๆ เช่นชำนอ้อยเน่ำเปื่อย กะลำมะพร้ำว กะลำปำล์ม กะลำตำล เปลือกผลไม้
หรือวัชพืชต่ำง ๆ อยู่จ่ำนวนมำก กำรน่ำชำนอ้อยเน่ำเปื่อย เศษวัสดุทำงกำรเกษตรหรือวัชพืชต่ำง ๆ เหล่ำนี้มำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในกำรใช้ทดแทนฟืนและถ่ำนนั้นก่อให้เกิดพลังงำนเชื้อเพลิงทดแทนส่ำหรับหุงต้มในครัวเรือนในรำคำทีถูกและ
เป็นแนวทำงหนึงทีจะช่วยรักษำและอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของชำติทีส่ำคัญอีกด้วย [1][4]
จำกกำรลงส่ำรวจพื้นทีข้อมูลชุมชนบ้ำนโป่งแค ต่ำบลวังประจบ อ่ำเภอเมือง จังหวัดตำก มีจ่ำนวนประชำกร*
635*คน*184*ครัวเรือน ท่ำกำรประกอบอำชีพ กำรเกษตรกรรม*164*ครัวเรือน งำนประจ่ำบริษัท-โรงงำน*12*ครัวเรือน
ค้ำขำย*7*ครัวเรือนและท่ำงำนประจ่ำรับรำชกำร*1 ครัวเรือน พบว่ำมีชำวบ้ำนกลุ่มหนึงซึงท่ำกำรประกอบอำชีพเผำข้ำว
หลำมขำยเป็นงำนประจ่ำ โดยกลุ่มผู้ประกอบกำรจะท่ำกำรเผำข้ำวหลำมในทุก ๆ วัน จะมีปริมำณกำรเผำข้ำวหลำม
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จ่ำนวนมำกในช่วงฤดูหนำว เทศกำลเข้ำพรรษำและเทศกำลปีใหม่ ในกำรเผำข้ำวหลำมนั้นจะใช้วัตถุดิบทีส่ำคัญหลำย ๆ
อย่ำงได้แก่ ข้ำวเหนียว มะพร้ำว ไม้ไผ่และถ่ำนไม้เบญจพรรณส่ำหรับเป็นเชื้อเพลิงให้ควำมร้อนในกำรเผำข้ำวหลำม จะมี
เศษวัสดุเหลือใช้หลังจำกกำรเผำข้ำวหลำมเช่น กะลำมะพร้ำว ไม้ไผ่ ทำงกลุ่มผู้ประกอบกำรจะท่ำกำรรวบรวมเศษวัสดุ
เหลือใช้เหล่ำนั้นกองรวมไว้แล้วท่ำกำรเผำท่ำลำยทิ้งในทีแจ้ง ซึงจำกกำรจัดเก็บเศษวัสดุและกำรเผำท่ำลำยท่ำให้เกิด
ปั ญหำในด้ ำนต่ำง ๆ เช่ น กลิ นอั นไม่ พึงประสงค์ เป็ นที อยู่อำศั ยของสั ตว์ มีพิษ กำรเผำท่ ำลำยท่ ำให้ เกิ ดควั นเขม่ ำ
ฝุ่นละออง ส่งผลเสียต่อสุขภำพร่ำงกำย เป็นกำรท่ำลำยชัน้ บรรยำกำศและเป็นกำรท่ำลำยทัศนียภำพอีกด้วย
จำกปัญหำข้ำงต้นทำงคณะผู้ด่ำเนินงำนวิจัยจึงเล็งเห็นถึงควำมส่ำคัญ ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้เหล่ำนั้น
และผลกระทบจำกปัญหำต่ำง ๆ จึงได้มีแนวควำมคิดทีจะน่ำเศษวัสดุเหลือใช้มำใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วน่ำกลับมำใช้
ใหม่ โดยกำรน่ำกะลำมะพร้ำว ไม้ไผ่ มำผลิตเป็นเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง เพือใช้ทดแทนเชื้อเพลิงจำกถ่ำนไม้เบญจพรรณ
อีกทำงเลือกหนึงต่อไปในอนำคต [2][3][5] จึงได้จัดท่ำโครงกำรวิจัยเรือง “การหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการ
ทาเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลาม” (The Appropriate a Compound to be
Charcoal Fuel from Waste Materials in Khao-Larm Production.)

ภาพที่ 1 ลักษณะป่ำไม้เบญจพรรณของประเทศไทย ภาพที่ 2 กำรลงพืน้ ทีของทีมงำนเพือเก็บข้อมูล
เบือ้ งต้น

ภาพที่ 3 วัสดุทีเหลือใช้จำกกระบวนกำรผลิต
ข้ำวหลำม

ภาพที่ 4 กำรเผำท่ำลำยวัสดุทีเหลือใช้จำก
กระบวนกำรผลิตข้ำวหลำม

วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
1. การเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์
1.1**วัตถุดิบทีเหลือใช้ในกำรเผำข้ำวหลำม คือ กะลำมะพร้ำวและไม้ไผ่ แล้วน่ำมำท่ำกำรเผำเพือให้เป็นถ่ำน
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ภาพที่ 5 ลักษณะเศษกะลำมะพร้ำว

ภาพที่ 6 ลักษณะเศษไม้ไผ่

ภาพที่ 7 ลักษณะถ่ำนกะลำมะพร้ำว

ภาพที่ 8 ลักษณะถ่ำนไม้ไผ่

1.2**เครืองตีถ่ ำ นใช้ตีถ่ ำ นกะลำมะพร้ ำ วและถ่ ำ นไม้ไ ผ่ ใ ห้ มีข นำดเล็ ก ลงเพือที จะสำมำรถน่ ำ ไปอั ด
เชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งได้
1.3 ตะแกรงใช้ส่ำหรับร่อนถ่ำนเมือท่ำกำรตีถ่ำนเสร็จให้น่ำถ่ำนทีผ่ำนกำรตีไปร่อนในตะแกรง
1.4**ผงถ่ำนเมือน่ำถ่ำนไปร่อนผ่ำนตะแกรงก็จะได้ลักษณะผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่

ภาพที่ 9 เครืองตีย่อยถ่ำน

ภาพที่ 11 ลักษณะผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว

ภาพที่ 10 ตะแกรงคัดแยกผงถ่ำน

ภาพที่ 12 ลักษณะผงถ่ำนไม้ไผ่
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1.5**เครืองชังน้่ำหนักพิกัดไม่เกิน 3 กิโลกรัมน่ำผงถ่ำนไปชังน้่ำหนักตำมทีก่ำหนดทั้ง 11 สูตร
1.6**กะละมัง ใช้บรรจุผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่กับตัวประสำนแต่ละสูตรทีได้ก่ำหนดทั้ง 11
สูตร เพือท่ำกำรคลุกเคล้ำส่วนผสมวัตถุดิบให้เข้ำกัน
1.7**เครืองอัดขึ้นรูปเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งแบบเกลียวอัด โดยกำรน่ำผงถ่ำนทีผสมกับตัวประสำนตำม
สูตรผ่ำนกระบอกอัดเกลียวจะได้แท่งเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง
1.8**เตำไฟฟ้ำแบบขดลวดควำมต้ำนทำน ใช้ส่ำหรับอบเชื้อเพลิงถ่ำนอัด แท่งเพือให้ค่ำควำมชื้นไม่เกิน 8
เปอร์เซ็นต์ โดยน่ำเชือ้ เพลิงถ่ำนอัดแท่งทีผ่ำนกำรอัดขึน้ รูปไปอบไล่ควำมชืน้
1.9**หม้อส่ำหรับหุงต้ม ใช้บรรจุน่้ำปริมำตร 1.5 ลิตรในกำรทดลองต้มน้่ำเดือดเพือหำค่ำอัตรำกำร
สิน้ เปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง
1.10*เตำถ่ ำ นส่ ำ หรับหุ งต้ม ใช้ก่ อ เชื้อ เพลิ ง ในกำรทดลองต้มน้่ำ เดือ ดเพือหำค่ำ อั ตรำกำรสิ้น เปลือ ง
เชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง
1.11*นำฬิกำจับเวลำ ใช้ส่ำหรับจับเวลำในกำรทดลองต้มน้่ำเดือดเพือหำค่ำอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ถ่ำนอัดแท่งและกำรทดลองต่ำง ๆ
1.12*เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ใช้วัดอุณหภูมิของน้่ำ ทีต้มในกำรทดลองต้มน้่ำเดือดเพือหำค่ำอัตรำกำร
สิน้ เปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง
1.13*เครืองชังน้่ำหนักพิกัดไม่เกิน 1 กิโลกรัม ส่ำหรับชังเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งในกำรทดลองกำรหำ
ปริมำณเถ้ำ
1.14*ตะแกรงปิ้งย่ำง ใช้เชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งวำงบนตะแกรง ในกำรทดลองกำรหำปริมำณเถ้ำ
1.15*เตำแก๊ส ใช้เป็นแหล่งให้พลังงำนควำมร้อนแก่เชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งโดยน่ำเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งทีชัง
น้่ำหนักมำเผำในกำรทดลองกำรหำปริมำณเถ้ำ
1.16*ทีคีบถ่ำน ใช้คีบเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งทีผ่ำนกำรให้ควำมร้อนมำแล้ว ใช้ในกำรทดลองกำรหำปริมำณ
เถ้ำ
1.17*เครืองทดสอบแรงกด (HOUNSFIELD) เป็นเครืองมือในกำรหำค่ำควำมแข็งของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง
1.18*เครือง Oxygen Bomb Calorimeter เป็นเครืองมือในกำรวิเครำะห์หำค่ำพลังงำนควำมร้อนทีเกิดจำกกำร
เผำไหม้ด้วยออกซิเจนในภำชนะทีปิดสนิท

ภาพที*่ 13*เครืองอัดขึน้ รูปเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง
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ภาพที่ 14 เตำไฟฟ้ำอบลดควำมชืน้

ภาพที*่ 15*เครืองทดสอบแบบเอนกประสงค์

ภาพที่ 16 เครือง Oxygen Bomb Calorimeter
ยีห้อ PARR รุ่น 1341 Plain Jacket
Bomb Calorimeter

2. เงื่อน ขการทดลอง
2.1**ผสมอัตรำส่วนผสมกับตัวประสำน คือ แป้งมันและน้่ำทีอัตรำส่วน 9.5:0.5:3 (กิโลกรัม:กิโลกรัม:ลิตร)
2.2**น้่ำหนักของน้่ำทีใช้เป็นเพียงตัวผสมระหว่ำงผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่กับแป้งมันเข้ำ
ด้วยกันเท่ำนัน้ (ปริมำณน้่ำสำมำรถปรับได้ขึ้นอยู่กับควำมชื้นของวัตถุดิบทีเตรียมไว้) โดยไม่รวมน้่ำหนักของน้่ำในกำร
ค่ำนวณลดค่ำควำมชืน้
2.3* ท่ำกำรอัดเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่อัตรำส่วนต่ำง ๆ ดังตำรำงที 1
ตารางที*่ 1**สูตรในกำรหำอัตรำส่วนผสมในกำรอัดแท่งเชื้อเพลิง
สูตรที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ส่วนผสมของวัตถุดิบ(กิโลกรัม)
ถ่ำนกะลำมะพร้ำว
ถ่ำนไม้ไผ่
9.50
9.50
8.55
0.95
7.60
1.90
6.65
2.85
5.70
3.80
4.75
4.75
3.80
5.70
2.85
6.65
1.90
7.60
0.95
8.55

เปอร์เซ็นต์ส่วนผสมของวัตถุดบิ
(ถ่ำนกะลำมะพร้ำว : ถ่ำนไม้ไผ่)
100 : 0
0 : 100
90 : 10
80 : 20
70 : 30
60 : 40
50 : 50
40 : 60
30 : 70
20 : 80
10 : 90

จำกตำรำงที 1 สำมำรถเทียบอัตรำส่วนได้ดังนี้ (ตัวอย่ำงสูตรที 3)
จำกกำรค่ำนวณอัตรำส่วน 100 เปอร์เซ็นต์โดยกำรแบ่งสัดส่วนทั้งสองให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์
ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว 90 เปอร์เซ็นต์
ผงถ่ำนไม้ไผ่ 10 เปอร์เซ็นต์

9.5x90
 8.55 กิโลกรัม
100
9.5x10
 0.95 กิโลกรัม
100
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2.4**ตรวจสอบแท่งเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งโดยกำรสังเกตลักษณะทีได้ตรงตำมทีต้องกำรหรือไม่
2.5**เชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งทั้งหมดคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
2.6**น่ำเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งทั้งหมดมำลดควำมชืน้ ไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์
2.7**น่ำเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่ น่ำมำทดสอบประสิทธิภำพและ
คุณภำพด้วยเครือง Oxygen Bomb Calorimeter ซึงจะบอกค่ำพลังงำนควำมร้อน และปริมำณเถ้ำ
2.8 เปรียบเทียบคุณสมบัติต่ำงๆ ของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง เพือให้ทรำบว่ำอัตรำส่วนผสมใดเหมำะสม
ทีสุด
3.*การเตรียมเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง
3.1**น่ ำ วั ต ถุ ดิ บคื อ ผงถ่ ำ นกะลำมะพร้ ำ วและผงถ่ ำ นไม้ไ ผ่ ผสมกั บตั ว ประสำนคื อ แป้ ง มั น และน้่ ำ
ในอัตรำส่วนกำรค่ำนวณจำกตำรำงที 1
3.2**ท่ำกำรอัดแท่งเชื้อเพลิงตำมอัตรำส่วนตำมตำรำงที 1 คือ ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่กับ
ตัวประสำนคือแป้งมันและน้่ำ (ในอัตรำส่วนผสมต่ำง ๆ) โดยแท่งเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งทีได้จะมีลักษณะดังภำพที 17 [5]

ภาพที่ 17 กำรอัดขึน้ รูปแท่งเชื้อเพลิงที

ภาพที*่ 18*ลักษณะของแท่งเชื้อเพลิงทีได้

4. การลดค่าความชื้นของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง ม่เกิน 8 เปอร์เ นต์[7]
กำรลดค่ำควำมชื้นของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์โดยอบในเตำไฟฟ้ำแบบขดลวดควำม
ต้ำนทำน
5. การทดสอบหาประสิทธิภาพและคุณภาพของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง
5.1**กำรทดสอบหำค่ำอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง กำรทดสอบเชื้อเพลิงอัดแท่งเพือตรวจวัด
ค่ำพลังงำนควำมร้อนในเชื้อเพลิงของถ่ำนแต่ละสูตรโดยวิธีกำรต้มน้่ำเดือดทีอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียสขึ้นไป โดยกำร
ท่ำในบริเวณทีไม่มีอำกำศถ่ำยเท ในกำรต้มน้่ำควรปิดฝำหม้อให้สนิทเพือเก็บข้อมูลและบันทึกผลกำรทดลองดังต่อไปนี้
(1)*น่ำเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งทีผ่ำนกำรลดควำมชื้นไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์มำชังให้ได้ 1 กิโลกรัม (2)*น่ำเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง
ทีชังแล้วไปก่อไฟเพือท่ำกำรต้มน้่ำโดยใช้น่้ำปริมำณ1.5 ลิตร (3)*ท่ำกำรจับเวลำตั้งแต่เริมต้นตั้งหม้อต้มน้่ำจนกระทังน้่ำ
เดือดทีอุณหภูมิประมำณ 100 องศำเซลเซียสขึ้นไป (4) น่ำเทอร์โมมิเตอร์มำวัดอุณหภูมิและท่ำกำรหยุดเวลำ (5) น่ำ
เชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งทีเหลือจำกกำรต้มหน้ำเดือดมำท่ำกำรชัง เพือหำปริมำณคงเหลือหลังกำรต้มน้่ำและท่ำกำรบันทึก
ผลกำรทดลอง
5.2**กำรทดสอบหำค่ำปริมำณเถ้ำ เพือตรวจหำปริมำณเถ้ำถ่ำนของถ่ำนแต่ละสูตรโดยกำรน่ำเชื้อเพลิง
ถ่ำนอัดแท่งไปท่ำกำรจุดไฟโดยใช้เตำแก๊สเป็นแหล่งให้พลังงำนควำมร้อน ท่ำกำรเผำเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งเป็นเวลำ
3 นำที ทีควำมร้อนเท่ำกันและปล่อยทิ้งไว้ให้เชื้อ เพลิงถ่ำนอัดแท่งเผำไหม้จนเหลือแต่เถ้ำถ่ำน ท่ำกำรจับเวลำและ
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บันทึกผลกำรทดลอง ดังนี้ (1)*ท่ำกำรเผำเชือ้ เพลิงถ่ำนอัดแท่งทีจะน่ำมำท่ำสอบ (2)*เมือเผำเชือ้ เพลิงถ่ำนอัดแท่งแล้ว
ให้น่ำไปวำงไว้บนตะแกรงโดยไม่ให้มีอำกำศเข้ำมำรบกวนจับเวลำและท่ำกำรบันทึกผลกำรทดลอง
5.3*กำรทดสอบหำค่ ำ ควำมแข็ ง กำรตรวจสอบด้ ว ยเครื องทดสอบแรงดึ ง และแรงกด (ยี ห้ อ
HOUNSFIELD) เมือท่ำกำรอัดแท่งวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นกำรตรวจสอบด้วยเครืองทดสอบแรงกด
เพือตรวจวัดค่ำควำมแข็งในเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งเพือเก็บข้อมูลและบันทึกผลมีขั้นตอนดั งต่อไปนี้ (1)*น่ำเชื้อเพลิงถ่ำน
อัดแท่งทุกสูตรทีท่ำกำรอัดมำและผ่ำนกำรลดควำมชื้นจนได้ค่ำควำมชื้นไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ตำมทีต้องกำรมำท่ำ
กำรทดสอบควำมแข็งด้วยเครืองทดสอบค่ำควำมแข็ง (2)*น่ำเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งทีได้มำท่ำกำรกดด้วยเครืองทดสอบ
ค่ำควำมแข็ง เพือน่ำมำวิเครำะห์และบันทึกข้อมูล
5.4*กำรทดสอบหำค่ำพลังงำนควำมร้อนด้วยเครือง Oxygen Bomb Calorimeter [6]
ขั้นตอนกำรทดลอง
1.*น่ำบอมบ์ทีเตรียมเสร็ จแล้วค่ อย ๆ หย่อนลงในถังน้่ำโดยใช้ปำกคีบจับ สังเกตฟองอำกำศที
รัวไหลจำกบอมบ์ ถ้ำมีหำ้ มท่ำกำรทดลองต่อ ให้น่ำมำแก้ไขซ่อมแซมก่อน
2.*ต่อสำยไฟ*2*เส้นเข้ำทีหัวบอมบ์แล้วปิดฝำแคลอรีมิเตอร์ เปิดสวิทช์มอเตอร์เพือท่ำกำรกวนน้่ำ
3.*เปิดสวิทช์เทอร์โมมิเตอร์และท่ำกำรวัดอุณหภูมิทุก ๆ 1 นำทีเป็นเวลำ 5 นำที แล้วบันทึก
อุณหภูมไิ ว้
4.*กดสวิทช์จุดระเบิดเมือเข้ำสู่นำทีที 6 ให้ไฟสีแดงติดจนกระทังดับจึงปล่อยมือ แล้ววัดอุณหภูมิ
ทุก ๆ 1 นำที จนกว่ำอุณหภูมจิ ะขึน้ สูงสุด (ประมำณนำทีที 13)
5.*เมืออุณหภูมิลดลงวัดอุณหภูมิทุก ๆ 1 นำที เป็นเวลำ*5*นำทีแล้วบันทึกอุณหภูมิไว้
6.*น่ำบอมบ์ออกมำจำกแคลอรีมิเตอร์เปิดวำล์วระบำยควำมดัน แล้วจึง น่ำฟิวส์ทีเหลือออกมำวัด
ควำมยำว หำกมีเชื้อเพลิงเหลือ (เผำไหม้ไม่หมด) ให้ท่ำกำรทดลองใหม่
7.*ท่ำควำมสะอำดเครืองมือและอุปกรณ์ตำ่ ง ๆ ให้เรียบร้อย
8.*น่ำผลทีได้มำค่ำนวณหำค่ำควำมร้อน

ผลการศึกษา
ในกำรด่ำเนินงำนวิจัย ทำงคณะด่ำเนินงำนวิจัยได้ปฏิบัติตำมขั้นตอนทีก่ำ หนดไว้ได้ผลกำรทดลองคือ ค่ำ
ควำมชื้น อัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ปริมำณเถ้ำในแท่งเชื้อเพลิง และด้ำนกำรเปรียบเทียบค่ำพลังงำนควำมร้อน
ได้ผลดังต่อไปนี้
1. ผลกำรลดค่ำควำมชื้น
ผลกำรลดค่ำควำมชื้นไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งค่ำควำมชื้นเริมต้น 100 เปอร์เซ็นต์ บันทึกผล
กำรทดลองหลังกำรอบทุก 24 ชัวโมง โดยกำรอบทีอุณหภูมิ 103 องศำเซลเซียสระยะเวลำ 4 วัน ดังรูตำรำงที 2
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ตารางที่ 2 ผลกำรทดลองกำรลดค่ำควำมชื้นไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว
และผงถ่ำนไม้ไผ่
อัตรำส่วนผสม(กิโลกรัม)
ผงถ่ำน
กะลำมะพร้ำว

ผงถ่ำนไม้ไผ่

9.50

0.00

0.00

9.5

8.55

0.95

7.60

1.90

6.65

2.85

5.70

3.80

4.75

4.75

3.80

5.70

2.85

6.65

ค่ำควำมชืน้ (เปอร์เซ็นต์)

จ่ำนวนวัน
(วัน)

ครั้ง 1

ครั้ง 2

ครั้ง 3

ครั้ง 4

ครั้ง 5

ค่ำเฉลีย

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

16.67
13.33
7.69
5.00
15.00
13.23
6.78
3.63
15.44
11.84
8.95
4.91
14.67
12.50
10.71
4.00
16.47
12.67
9.67
7.14
14.44
12.99
7.46
3.23
14.98
11.21
8.95
4.71
13.75
10.14
8.06
3.51
17.09
15.98
8.15
6.23

16.25
13.43
5.17
4.54
13.75
10.14
8.06
3.51
15.29
11.11
7.81
5.08
15.49
13.33
11.54
6.52
16.25
13.43
10.34
8.65
13.97
11.25
9.86
4.69
15.01
12.72
9.58
5.86
14.92
12.97
8.96
5.01
16.29
13.36
11.03
6.51

17.64
14.28
6.66
5.35
14.12
10.95
7.69
3.33
15.71
11.86
9.61
6.38
14.86
12.69
10.91
6.12
17.33
12.90
7.40
6.50
14.58
12.19
8.33
4.55
14.51
11.92
8.77
4.23
13.98
11.57
9.06
4.92
17.53
15.07
10.71
5.86

18.57
14.03
8.16
5.55
12.75
10.81
7.57
4.92
16.47
11.26
7.93
6.89
15.71
13.56
11.76
4.76
15.55
14.47
8.46
7.56
13.68
10.97
8.22
4.47
14.84
11.57
9.02
4.59
14.54
11.30
9.41
5.05
16.00
13.42
9.54
5.37

17.33
12.90
7.40
6.38
13.25
11.43
9.68
3.57
16.66
12.80
9.17
7.07
16.00
14.87
12.65
4.57
17.14
13.79
7.90
6.51
14.55
12.14
7.23
3.01
15.18
12.58
8.61
5.11
14.67
12.22
9.17
4.83
17.61
14.28
8.53
5.97

17.29
13.59
6.42
5.36
13.77
11.31
7.95
3.79
15.91
11.77
8.69
6.07
15.35
13.39
11.51
5.19
16.55
13.45
8.75
7.27
14.24
11.91
8.22
3.99
14.89
12.00
8.99
4.90
14.37
11.64
8.93
4.66
16.90
14.42
9.59
5.99
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ตารางที่ 2 ผลกำรทดลองกำรลดค่ำควำมชื้นไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว
และผงถ่ำนไม้ไผ่ (ต่อ)
อัตรำส่วนผสม(กิโลกรัม)
ผงถ่ำนกะลำ
มะพร้ำว
1.90

ผงถ่ำนไม้ไผ่
7.60

0.95

8.55

ค่ำควำมชืน้ (เปอร์เซ็นต์)

จ่ำนวนวัน
(วัน)

ครั้ง 1

ครั้ง 2

ครั้ง 3

ครั้ง 4

ครั้ง 5

ค่ำเฉลีย

1
2
3
4
1
2
3
4

14.12
12.33
9.38
3.45
15.72
13.20
9.96
4.55

15.32
13.15
10.98
4.74
16.37
12.99
10.21
5.34

14.63
11.29
9.78
5.09
16.87
12.72
10.56
5.24

15.11
12.75
11.35
4.82
16.90
12.43
10.77
5.48

14.48
11.51
9.16
5.20
15.66
12.80
10.28
4.91

14.73
12.21
10.13
4.66
16.30
12.83
10.36
5.10

ค่าความชื้น (เปอร์เซ็นต์)

จำกผลกำรทดลองกำรลดค่ำควำมชื้นไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว
และผงถ่ำนไม้ไผ่โดยกำรอบทีอุณหภูมิ 103 องศำเซลเซียส ระยะเวลำ 4 วันโดยกำรเปรียบเทียบตำมคุณลักษณะที
ต้องกำรของ มผช.238/2547 จะพบว่ำเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่ในทุกอัตรำ
ส่วนผสมมีค่ำควำมชื้นเฉลียไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ตรงตำมคุณลักษณะทีต้องกำรของ มผช.238/2547 ก่ำหนดไว้

7.27

8
6

6.07

5.36

5.99
5.19

4.9

4.66

7

8

3.99

3.79

4.66

5.1

4
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4
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ภาพที่ 19 กรำฟค่ำควำมชื้นของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง

Proceeding พะเยาวิจยั 8
168

10

11

2.*ผลการทดลองหาค่าอัตราการสิ้นเปลือง
ผลกำรทดลองหำค่ำอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งมวลทีใช้ในกำรทดลอง 1 กิโลกรัมโดยกำรต้ม
น้่ำเดือดทีอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส ดังตำรำงที 3
ตารางที่ 3 ผลกำรทดลองกำรหำค่ำอัตรำกำรสิน้ เปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง
อัตรำส่วนผสม
(กิโลกรัม)
ผงถ่ำน
กะลำมะพร้ำว
9.50
0.00
8.55
7.60
6.65
5.70
4.75
3.80
2.85
1.90
0.95

ผงถ่ำนไม้ไผ่
0.00
9.50
0.95
1.90
2.85
3.80
4.75
5.70
6.65
7.60
8.55

มวลทีเหลือ
(กิโลกรัม)

สิ้นเปลือง
เชือ้ เพลิง
(กิโลกรัม)

ระยะ
เวลำ
(ชัวโมง)

อัตรำกำรสิ้นเปลือง
เชือ้ เพลิงถ่ำนอัดแท่งเฉลีย
(กิโลกรัม/ชัวโมง)

0.677
0.623
0.697
0.647
0.670
0.677
0.680
0.687
0.680
0.633
0.617

0.323
0.377
0.303
0.353
0.330
0.323
0.320
0.318
0.320
0.367
0.383

00:11:09
00:14:00
00:09:45
00:08:67
00:06:10
00:07:25
00:08:26
00:07:16
00:09:47
00:06:36
00:07:63

1.745
1.618
1.917
2.434
3.235
2.669
2.318
2.672
2.025
3.462
3.015

จำกผลกำรทดลองกำรหำค่ำอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำน
ไม้ไผ่จะแสดงถึงประสิทธิภำพในกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งทีเผำไหม้ได้ดีติดไฟได้ยำกแต่เมือติดอยูไ่ ด้นำนจน
กลำยเป็นเถ้ำใช้ระยะเวลำในกำรเผำไหม้นำน และกำรเผำไหม้ได้ไม่ดีหรือเผำไหม้ไม่หมดจะติดไฟง่ำยแต่ดับไวใช้
ระยะเวลำในกำรเผำไหม้นอ้ ยจำกตำรำงที*3 พบว่ำอัตรำกำรสิน้ เปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งเฉลียมำกทีสุด คือ อัตรำ
ส่ ว นผสมในสู ต รที *10*ผงถ่ ำ นกะลำมะพร้ ำ ว*1.90*กิ โ ลกรั ม ต่อ ผงถ่ ำ นไม้ไ ผ่ * 7.60*กิ โ ลกรั ม มีอั ต รำสิ้น เปลือ ง
เชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง 3.462*กิโลกรัมต่อชัวโมงและอัตรำกำรสิน้ เปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งเฉลียน้อยทีสุด คือ อัตรำ
ส่วนผสมในสูตรที*3*ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว*8.55*กิโลกรัมต่อผงถ่ำนไม้ไผ่*0.95*กิโลกรัม มีอัตรำสิน้ เปลืองเชื้อเพลิง
ถ่ำนอัดแท่ง*1.917*กิโลกรัมต่อชัวโมง
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อัตราการสิ้นเปลือง(กิโลกรัม/ชัว่ โมง)

4
2

3.235
1.745

1.618

1

2

1.917

2.434

3.462
2.669

2.318

2.672
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7

8
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ภาพที่ 20 อัตรำกำรสิน้ เปลืองของเชื้อเพลิงถ่ำนอัด
แท่ง
3.*จากผลการทดลองหาปริมาณเถ้า
ตารางที*่ 4*ผลกำรทดลองกำรหำปริมำณเถ้ำ
อัตรำส่วนผสม(กิโลกรัม)
ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว
9.50
0.00
8.55
7.60
6.65
5.70
4.75
3.80
2.85
1.90
0.95

ผงถ่ำนไม้ไผ่
0.00
9.50
0.95
1.90
2.85
3.80
4.75
5.70
6.65
7.60
8.55

ปริมำณเถ้ำ(เปอร์เซ็นต์)
9.75
13.92
10.42
10.64
10.95
11.24
11.85
12.37
12.95
13.42
13.87

จำกผลกำรทดลองหำปริ มำณเถ้ำ ของเชื้อเพลิ งถ่ ำ นอั ดแท่ง จำกผงถ่ ำ นกะลำมะพร้ำ วและผงถ่ ำนไม้ ไ ผ่
ซึงปริมำณเถ้ำทีเหลือจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง เมือมีปริมำณเถ้ำมำกค่ำพลังงำนควำมร้อนก็ลดลงแต่
ถ้ำมีปริมำณเถ้ำน้อยค่ำพลังงำนควำมร้อนก็จะเพิมขึ้นและเป็นภำระในกำรขจัด จำกตำรำงที*4*พบว่ำปริมำณเถ้ำ
สูงสุด คือ อัตรำส่วนผสมในสูตรที 11 ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว*0.95*กิโลกรัมต่อผงถ่ำนไม้ไผ่*8.55*กิโลกรัม มีปริมำณ
เถ้ำ*13.87*เปอร์เซ็นต์และปริมำณต่ำสุด คือ อัตรำส่วนผสมในสูตรที 3 ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว 8.55 กิโลกรัมต่อผง
ถ่ำนไม้ไผ่ 0.95 กิโลกรัม มีปริมำณเถ้ำ 10.42 เปอร์เซ็นต์

Proceeding พะเยาวิจยั 8
170

ปริมาณเถ้ า(เปอร์ เซ็นต์ )

13.92
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ภาพที่ 21 ปริมำณเถ้ำของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง
4.*ผลการทดลองการหาค่าพลังงานความร้อน
จำกผลกำรทดลองกำรหำค่ ำ พลั ง งำนควำมร้ อ นของเชื้ อ เพลิ ง ถ่ ำ นอั ด แท่ ง ด้ ว ยเครื อง Oxygen
Calorimeter
ตารางที*่ 5*ผลกำรทดลองกำรหำค่ำพลังงำนควำมร้อน
อัตรำส่วนผสม(กิโลกรัม)
ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว
ผงถ่ำนไม้ไผ่
9.50
0.00
0.00
9.50
8.55
0.95
7.60
1.90
6.65
2.85
5.70
3.80
4.75
4.75
3.80
5.70
2.85
6.65
1.90
7.60
0.95
8.55

ค่ำพลังงำนควำมร้อน(แคลอรีตอ่ กรัม )
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6,388.05
6,041.00
5,748.83
5,699.97
5,624.34
5,813.98
5,677.81
5,630.47
5,576.46
5,446.69
5,363.08

Bomb

ค่าพลังงานความร้ อน(กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม)

จำกผลกำรทดลองกำรหำค่ำพลังงำนควำมร้อนของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผง
ถ่ำนไม้ไผ่ ซึ งเชื้อ เพลิง ถ่ำนอั ดแท่ง ทีได้ใ ห้ควำมร้อนสูงสม่ำ เสมอและทนทำนใช้งำนได้ใ นแต่ล ะสูตรมีผลท่ ำให้ค่ ำ
พลังงำนควำมร้อนทีได้แตกต่ำงกัน จำกตำรำงที*5*พบว่ำค่ำพลังงำนควำมร้อนสูงสุด คือ อัตรำส่วนผสมในสูตรที 6
ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว 5.70 กิโลกรัมต่อผงถ่ำนไม้ไผ่ 3.80 กิโลกรัม มีคำ่ พลังงำนควำมร้อน 5,813.98 แคลอรีต่อกรัม
และค่ำพลังงำนต่ำสุด คือ อัตรำส่วนผสมในสูตรที 11 ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว 0.95 กิโลกรัมต่อผงถ่ำนไม้ไผ่ 8.55
กิโลกรัม มีคำ่ พลังงำนควำมร้อน 5,363.08 แคลอรีต่อกรัม
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ภาพที่ 22 ค่ำพลังงำนควำมร้อนของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งด้วยเครือง Oxygen Bomb Calorimeter

วิจารณ์และสรุปผล
อัตรำส่วนผสมทีเหมำะสมทีสุดในกำรผลิตเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกเศษวัสดุเหลือใช้ในกำรเผำข้ำวหลำม คือ
สูตรที 3 ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว 8.55 กิโลกรัมต่อผงถ่ำนไม้ไผ่ 0.95 กิโลกรัม มีอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัด
แท่ง 1.917 กิโลกรัมต่อชัวโมง ใช้ระยะเวลำในกำรเผำไหม้ 00:09:45*ชัวโมง กำรลดควำมชื้นของเชื้อเพลิงถ่ำนอัด
แท่ง*6.07*เปอร์เซ็นต์ ซึงเป็นไปตำมค่ำควำมชื้นไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ำนอัดแท่ง
(มผช.238/2547) ปริมำณเถ้ำ 10.42 เปอร์เซ็นต์ ค่ำพลังงำนควำมร้อน 5,748.83 แคลอรีต่อกรัม ซึงเป็นไปตำมค่ำ
พลั ง งำนควำมร้ อ นต้ อ งไม่ น้อ ยกว่ ำ *5,000*แคลอรี ต่อ กรั ม ตำมมำตรฐำนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุม ชนถ่ ำ นอั ด แท่ ง (มผช.
238/2547) ค่ำควำมหนำแน่น 737.14 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ค่ำควำมแข็ง คือ 892.530 นิวตัน แสดงให้เห็นว่ำผง
ถ่ำนกะลำมะพร้ำวมำกกว่ำผงถ่ำนไม้ไผ่ เมือติดไฟแล้วจะดับได้ย ำกจะเผำไหม้จนกว่ำจะกลำยเป็นขี้เถ้ำท่ำให้มีอัตรำ
กำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งน้อยสุดใช้งำนได้นำนและประหยัด เนืองจำกเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งมีควำมแข็งมำก
จึงท่ำให้ไม่เปรำะและไม่แตกหักได้งำ่ ย
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ตารางที่ 6 ผลกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่
กับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ำนอัดแท่ง (มผช.238/2547)
อัตรำส่วนผสม(กิโลกรัม)

ค่ำต่ำง ๆ จำกผลกำรทดลอง

ผงถ่ำน
กะลำ
มะพร้ำว

ผงถ่ำน
ไม้ไผ่

ควำมชืน้
(เปอร์เซ็นต์)

อัตรำกำร
สิ้นเปลือง
เชือ้ เพลิง
(กิโลกรัม
/ชัวโมง)

ปริมำณเถ้ำ
(เปอร์เซ็นต์)

พลังงำน
ควำมร้อน
(แคลอรี/กรัม)

กำรรับ
แรงกด
(นิวตัน)

ควำมหนำแน่น
(กิโลกรัม/
ลูกบำศก์เมตร)

9.50

0.00

5.36

1.745

9.75

6,388.05

1,427.333

696.39

0.00

9.50

3.79

1.618

13.92

6,041.00

541.430

794.28

8.55

0.95

6.07

1.917

10.42

5,748.83

892.530

737.14

7.60

1.90

5.19

2.434

10.64

5,699.97

969.460

639.25

6.65

2.85

7.27

3.235

10.95

5,624.34

310.430

754.28

5.70

3.80

3.99

2.669

11.24

5,813.98

288.760

888.57

4.75

4.75

4.90

2.318

11.85

5,677.81

385.730

894.28

3.80

5.70

4.66

2.672

12.37

5,630.47

71.130

817.14

2.85

6.65

5.99

2.025

12.95

5,576.46

385.560

751.43

1.90

7.60

4.66

3.462

13.42

5,446.69

188.560

854.28

0.95

8.55

5.10

3.015

13.87

5,363.08

601.400

753.54

ถ่ำนไม้เบญจพรรณ
(นิภำพรรณ นันตำวงศ์:
2553)

3.692

2.25

3.86

6,748.97

-

-

มาตรฐานถ่านอัดแท่ง(มผช.238/2547)

ไม่เกิน
8
เปอร์เซ็นต์

-

-

ไม่น้อยกว่ำ
5,000

-

จำกผลกำรทดลองกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกกะลำมะพร้ำวและไม้ไผ่กับมำตรฐำน
ถ่ำนอัดแท่ง (มผช.238/2547) จำกตำรำงที*6*อัตรำส่วนผสมทีเหมำะสมทีสุดในกำรผลิตเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกเศษ
วัสดุเหลือใช้ในกำรเผำข้ำวหลำม คือ สูตรที 3 ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว 8.55 กิโลกรัมต่อผงถ่ำนไม้ไผ่ 0.95 กิโลกรัม มีอัตรำ
กำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง 1.917 กิโลกรัมต่อชัวโมง ใช้ระยะเวลำในกำรเผำไหม้ 00:09:45*ชัวโมง กำรลด
ควำมชื้นของเชื้อเพลิ งถ่ ำนอั ดแท่ง *6.07*เปอร์ เซ็ นต์ ซึ งเป็ นไปตำมค่ ำควำมชื้นไม่เกิ น 8 เปอร์ เซ็ นต์ตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ำนอัดแท่ง (มผช.238/2547) ปริมำณเถ้ำ 10.42 เปอร์เซ็นต์ ค่ำพลังงำนควำมร้อน 5,748.83 แคลอรีต่อ
กรัม ซึงเป็นไปตำมค่ำพลังงำนควำมร้อนต้องไม่น้อยกว่ำ*5,000*แคลอรีต่อกรัม ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ำนอัด
แท่ง (มผช.238/2547) ค่ำควำมหนำแน่น 737.14 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ค่ำควำมแข็ง คือ 892.530 นิวตัน แสดงให้
เห็นว่ำผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวมำกกว่ำผงถ่ำนไม้ไผ่ เมือติดไฟแล้วจะดับได้ยำกจะเผำไหม้จนกว่ำจะกลำยเป็นขี้เถ้ำท่ำให้มี
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อัตรำกำรสิน้ เปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งน้อยสุดใช้งำนได้นำนและประหยัด เนืองจำกเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งมีควำมแข็งมำก
จึงท่ำให้ไม่เปรำะและไม่แตกหักได้งำ่ ย
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การศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในกระบวนการเผาเถ้าแกลบด้วยเตาเผาระบบเปิด
และระบบปิดที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตรับแรงอัด
A Study to the Appropriate of Temperature in Rice Husk Ashes Burning Process
by Open and Close Oven System Effected to Compressive Strength of Concrete.
กำนต์ วิรุณพันธ์1* ธนำรักษ์ สำยเปลียน1 และสนธยำ ทองอรุณศรี1
Kant Wirunphan1*, Thanarak Saiplean1 and Sontaya Tongaroonsri1
บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำอุณหภูมทิ ีเหมำะสมในกระบวนกำรเผำเถ้ำแกลบด้วยเตำเผำระบบเปิดและระบบปิด
ทีส่งผลต่อคุณสมบัติทำงกลของคอนกรีตรับแรงอัด ในกำรด่ำเนินงำนวิจัยจะน่ำแกลบมำอบไล่ควำมชื้นครั้งละ 6
กิโลกรัม ทีอุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 30 นำที แล้วน่ำมำเผำด้ว ยเตำเผำระบบเปิด และระบบปิด ที
อุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส ระยะเวลำ 3 ชัวโมง บดแกลบทีผ่ำนกำรเผำให้เป็นผงละเอียดน่ำไป
ร่อนผ่ำนตะแกรงเบอร์ 325 ตำมมำตรฐำน ASTM C 430 แล้วไปท่ำกำรวิเครำะห์หำส่วนผสมทำงเคมีด้วยเครือง
X-Ray Diffraction (XRD) จำกนั้นน่ำผงเถ้ำแกลบไปผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (ตรำช้ำง) และทรำย
แม่น่้ำทีผ่ำนกำรร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ 4 ตำมมำตรฐำน ASTM D 422 โดยมีอัตรำส่วนผสมคือ ปูนซีเมนต์ : ผงเถ้ำ
แกลบ : ทรำยแม่น่ำ้ ที 0.95 : 0.05 : 2.75 โดยปริมำตร น่ำไปขึน้ รูปเป็นชิน้ งำนทดสอบ(ลูกปูน) โดยมีรูปทรงลูกบำศก์
ขนำด 50 x 50 x 50 มิลลิเมตร ทิ้งชิ้นงำนทดสอบไว้ในแบบ 1 วัน แล้วน่ำชิ้นงำนทดสอบออกจำกแบบไปบ่มเปียก
ระยะเวลำ 7 วัน เพือทดลองหำค่ำควำมเค้นแรงกดอัด
ผลจำกกำรด่ำเนินงำนวิจัย พบว่ำเถ้ำแกลบทีผ่ำนด้วยเตำเผำระบบเปิดอุณหภูมิ 600 องศำเซลเซียส และ
เตำเผำระบบปิดทีอุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียสให้ปริมำณซิลกิ ำมำกทีสุด จึงส่งผลให้ค่ำควำมเค้นแรงกดอัดมำกทีสุด
เมือเปรียบเทียบกับชิน้ งำนทดสอบทีอุณหภูมิอืน คือ 299.39 และ 312.34 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร ดังนั้นสรุปได้
ว่ำปริมำณซิลกิ ำมีผลต่อค่ำควำมเค้นแรงกดอัด
คาสาคัญ : กระบวนกำรเผำแกลบ, ผงเถ้ำแกลบ, ปอซโซลำน, ควำมเค้นแรงกดอัด
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Abstract
This research aims a study to the appropriate of temperature in rice husk ashes burning process by
open and close oven system effected to compressive strength of concrete. The operated of research was
conducted by we take 6 kilograms of the chaff ashes to clear its humidity at 30°C on 30 minutes. Burning rice
husks in the open and close system furnaces with the temperature at 600, 650, and 700°C on 3 hours. After
that, those rice husk ashes will be blend smoothly and winnowed through a sieve standardized sized 325 ASTM
C 430. Then, the rice husk ashes is taken to analyze chemical elements with the XRD (X-Ray Diffraction). Next,
mixing the rice husk ashes with portland cement type 1 (SCG Chang) and some river sand already winnowed
with a sieve standardized sized 4 ASTM D 422. The mixing proportion of cement : rice husk ashes : sand was
ratio 0.95 : 0.05 : 2.75 respectively. After that, the mortar was shaped into cubes sized 50 × 50 × 50
millimeters. Leave them for 1 day and was brought into wet curing process for 7 days. Lastly, they were tested
for the compressive strength.
The results of research, it was found that the maximum amount of silica is from the rice husk ashes in the
open system furnaces at 600°C, also from the closed system furnaces at 700°C. These the maximum of compressive
stress when comparing with other different degree examinations which are 299.39 and 321.34 kgs/cm2. It, therefore,
can be said that the amount of silica impacts on compressive strength.
Keywords: Rice husk burning process, Powder of rice husk ashes, Pozzolan, Compressive strength
บทนา
ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลำนเป็นปูนซีเมนต์ทีได้จำกกำรผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับวัสดุทีมีสำรปอซ
โซลำนท่ำให้ได้ปูนซีเมนต์ทีมีรำคำถูกลง ส่ำหรับประเทศไทยมีวัสดุทีมีสำรปอซโซลำนอยู่ค่อนข้ำงมำกได้แก่ เถ้ำ
แกลบทีได้จำกกำรเผำแกลบ เถ้ำลอยทีได้จำกกำรเผำถ่ำนหินลิกไนต์แ ละวัสดุอืนๆ ทีสำมำรถน่ำมำเผำเป็นเถ้ำได้
ซึงวัสดุปอซโซลำนเมือใช้ผสมคอนกรีตจะท่ำปฏิกิริยำกับคัลเซียมไฮดรอกไซด์ทีเหลือจำกปฏิกิริยำของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ ปฏิกิริยำปอซโซลำนคล้ำยกับปฏิกิริยำของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แต่อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำจะช้ำกว่ำ
ดังนั้นสำมำรถใช้วัสดุปอซโซลำนเพือลดควำมร้อนของปฏิกิริยำและสำมำรถเพิมก่ำลังคอนกรีตให้มีอำยุกำรใช้งำน
ได้นำนขึ้น [1]
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศจะมีอำชีพด้ำนเกษตรกรรมเป็นหลัก
โดยเฉพำะกำรเพำะปลูกข้ำว ซึงในแต่ละปีประเทศไทยได้แกลบจำกกำรสีขำ้ วประมำณ 4 ล้ำนตัน เมือน่ำแกลบมำเผำ
จะเหลือขี้เถ้ำแกลบอยู่ประมำณร้อยละ 20 ของน้่ำหนักเดิม ผลกำรวิเครำะห์ทำงเคมีพบว่ำในเถ้ำแกลบมีซิลิกำเป็น
องค์ประกอบประมำณร้อยละ 70-90 และเถ้ำแกลบมีควำมพรุนมำก น้่ำหนักเบำ มีพ้ืนทีผิวมำก มีคุณสมบัติดูดซับดี
อีกทัง้ มีคุณสมบัตเิ ป็นฉนวนด้วย ซึงแกลบได้ถูกน่ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หลำยทำง เช่น กำรน่ำแกลบไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในกำรเผำอิฐมอญท่ำให้เกิดปริมำณเถ้ำแกลบเป็นจ่ำนวนมำก [2]
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ภาพที่ 1 วัสดุแกลบ

ภาพที่ 2 แกลบด่ำทีผ่ำนกำรเผำ

จำกกำรศึกษำคุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมีของเถ้ำแกลบเมือน่ำมำบดละเอียด พบว่ำมีซิลิกำเป็น
องค์ประกอบสูง จึงสำมำรถใช้เป็นวัสดุปอซโซลำนแทนทีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บำงส่วนในกำรผลิตคอนกรีตได้โดยที
คอนกรีตยังคงมีควำมสำมำรถในกำรรับน้่ำหนักหรือแรงกดอัดทีเพียงพอต่อกำรน่ำไปใช้งำน เนืองจำกปริมำณซิลิกำ
ทีได้หรือทีอยูใ่ นเถ้ำแกลบจะขึน้ อยูก่ ับอุณหภูมิในกระบวนกำรเผำ นอกจำกคุณสมบัติข้ำงต้นแล้วคุณสมบัติกำรใช้งำน
ก็เป็นอีกประเด็นทีน่ำสนใจจะศึกษำเพือเป็นข้อมูลทีจะสนับสนุนถึงควำมเป็นไปได้ในกำรใช้วัสดุทดแทนทีเหลือใช้จำก
ภำคกำรเกษตร อีกทั้งยังเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรก่ำจัดและยังช่วยลดรำคำค่ำก่อสร้ำง ซึงถือเป็นทำงเลือกใหม่ที
น่ำสนใจอย่ำงยิง องค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อคุณสมบัตขิ องเถ้ำแกลบและเถ้ำลอยได้แก่คุณสมบัติทำงเคมี วิธีกำรเผำ
สำรประกอบทำงเคมีและควำมละเอียด ลักษณะและคุณสมบัตขิ องขี้เถ้ำแกลบโดยทีแกลบเป็นเปลือกของข้ำวทีได้จำก
กำรสีข้ำวมีสีตั้งแต่เหลืองถึงสีทอง มีขนำดยำว 5 มิลลิเมตร กว้ำง 2.5-5.0 มิลลิเมตร ส่วนประกอบของแกลบเป็น
เซลลูโลสร้อยละ 40 ลิกนินร้อยละ 30 และขี้เถ้ำร้อยละ 20 ซึงไม่เหมำะทีน่ำมำใช้เป็นอำหำรสัตว์ วิธีกำรเผำแกลบ
สำมำรถท่ำได้หลำยวิธี ตั้งแต่กำรเผำแบบง่ำยๆ โดยกำรเผำเป็นกองหรือน่ำไปเผำในเตำเผำทีสร้ำงขึ้นโดยเฉพำะ
ซึงวิธีกำรเผำแกลบแต่ละวิธีจะได้อุณหภูมิของกำรเผำแกลบและเถ้ำแกลบแตกต่ำงกันดังนี้ (1) กำรเผำแกลบโดย
กองแกลบบนแผ่นเหล็ก ทีมีรูพรุนซึงวำงสูงจำกพื้นเล็กน้อย ในทีกลำงแจ้งขนำดของกองแกลบจะมีผลต่อทั้งอุณหภูมิ
และระยะเวลำของกำรเผำแกลบ ถ้ำกองแกลบขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.2 เมตร สูง 40-45 เซนติเมตร ปริมำณแกลบ
18-20 กิโลกรัม จะมีอุณหภูมิสูงสุด 600 องศำเซลเซียส และได้เถ้ำแกลบสีเทำขำว (2) กำรเผำแกลบในเตำเผำ
โดยเตำเผำ 3 ชนิด เตำเผำขนำด 105x105 เซนติเมตร ท่ำจำกแผ่นเหล็กทีมีรูพรุน พบว่ำเมือใช้แกลบ 50 และ 100
กิโลกรัมจะมีอุณหภูมิของกำรเผำแกลบสูงสุด 600 และ 800 องศำเซลเซียส ตำมล่ำดับและได้เถ้ำแกลบสีขำว
เตำเผำถังน้่ำมันขนำด 200 ลิตร พบว่ำอุณหภูมิของกำรเผำแกลบสูงสุดเท่ำกับ 750 องศำเซลเซียส และได้เถ้ำแกลบ
สีเทำขำวปนด่ำเตำเผำอิฐ พบว่ำอุณหภูมิของกำรเผำแกลบสูงสุดเท่ำกับ 750 องศำเซลเซียส และได้เถ้ำแกลบสีเทำ
ขำวปนด่ำเช่นกัน

ภาพที่ 3 กำรเผำแกลบโดยกองแกลบบนแผ่นเหล็ก
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ภาพที่ 4 กำรเผำแกลบในเตำเผำ

อิทธิพลของอุณหภูมิเผำแกลบมีผลต่อคุณสมบัติของเถ้ำแกลบ กำรเผำแกลบทีอุณหภูมิสูงและมีอำกำศ
ถ่ำยเทได้เพียงพอจะได้เถ้ำแกลบสีเทำขำว ถ้ำเผำทีอุณหภูมติ ่ำและไม่มอี ำกำศถ่ำยเทจะได้เถ้ำแกลบสีด่ำกำรเผำแกลบ
ทีอุณหภูมิ 600-650 องศำเซลเซียส จะได้ซิลิกำอสัณฐำนทีมีควำมว่องไวต่อกำรท่ำปฏิกิริยำ แต่ถ้ำเผำทีอุณหภูมิสูง
กว่ำนี้และใช้เวลำเผำนำน ๆ ซิลิกำจะกลำยเป็นผลึกเฉือยต่อกำรท่ำปฏิกิริยำ พบว่ำกำรเผำแกลบทีอุณหภูมิต่ำกว่ำ
500 องศำเซลเซียส และใช้เวลำเผำนำนหรือเผำทีอุณหภูมิสูงกว่ำ 680 องศำเซลเซียส และใช้เวลำน้อยคือเพียง
1 นำที จะได้เถ้ำแกลบอสัณฐำน เมืออุณหภูมิของกำรเผำแกลบถึง 105 องศำเซลเซียส ควำมชื้นภำยในแกลบจะ
ระเหยออกมำ เมืออุณหภูมิถึง 200 องศำเซลเซียส แกลบจะถูกเผำไหม้เป็นบำงส่วนและเปลียนเป็นสีน่้ำตำล เมือ
อุณหภูมถิ ึง 300 องศำเซลเซียส แกลบจะถูกเผำไหม้เปลียนเป็นสีด่ำและมีน่้ำหนัก ลดลงร้อยละ 60 จำกแกลบแห้งที
105 องศำเซลเซียส และเมืออุณหภูมิมำกกว่ำ 400 องศำเซลเซียสแกลบเปลียนสีเป็นสีขำวน้่ำตำลอ่อนและสีขำวใน
ทีสุดและมีน้่ำหนักคงทีกำรเผำแกลบทีอุณหภูมิต่ำจะมีคำร์บอนในเถ้ำแกลบปริมำณสูง ปริมำณคำร์บอนมีอิทธิพลต่อ
ปฏิกิริยำไฮเดรชัน ส่วนผสมทีมีคำร์บอนต่ำกว่ำร้อยละ 15–20 ไม่มีผลต่อควำมแข็งแรงหรือก่ำลังของปูนซีเมนต์ผสม
แต่ถ้ำมำกกว่ำร้อยละ 20 จะท่ำให้ควำมแข็งแรงหรือก่ำลังของปูนซีเมนต์ลดลง กำรสูญเสียเนืองจำกกำรเผำของเถ้ำ
แกลบเป็นกำรสูญเสียน้่ำหนักเมือเผำทีอุณหภูมิ 1100 องศำเซลเซียส กำรเผำทีอุณหภูมิน้ีสำรอินทรีย์จำกเซลลูโลส
และลิกนินจะถูกเผำไหม้หมด กำรสูญเสียเนืองจำกกำรเผำของเถ้ำแกลบ ทีได้จำกกำรเผำทีอุณหภูมิ 200-800 องศำ
เซลเซียส ซึงขำดอำกำศถ่ำยเทมีค่ำสูงถึงร้อยละ 39-50 กำรสูญเสียเนืองจำกกำรเผำของเถ้ำแกลบทีได้จำกกำรเผำ
โดยชำวบ้ ำนสูง ถึง ร้อ ยละ 34 เถ้ำ แกลบทีมีกำรสู ญเสีย เนืองจำกกำรเผำสูง จะมีก่ ำลั งต่ ำเนืองจำกมีส ำรอิน ทรี ย์
เหลืออยูใ่ นปริมำณค่อนข้ำงมำก [3][4]
งำนวิจัยนี้เป็นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิงแวดล้อม ซึงเป็นกำรน่ำวัตถุดิบเหลือใช้หรือ
บำงครั้งอำจถูกมองว่ำเป็นขยะทีเกิดจำกกำรกำรผลิต ผลผลิตในภำคเกษตรกรรมจ่ำพวกแกลบข้ำว ขี้เลือยและซัง
ข้ำวโพดกลับมำใช้ประโยชน์ โดยท่ำกำรศึกษำถึงกระบวนกำรผลิตวัสดุส่ำหรับ ผสมคอนกรีตรับแรงอัดจำกวัตถุดิบ
เหลือใช้ในภำคเกษตรกรรมกลั บมำใช้ประโยชน์ ลดกำรน่ำ เข้ำ วั ตถุ ดิ บจำกต่ำ งประเทศ ลดปั ญหำด้ ำนขยะและ
สิงแวดล้อม ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตเถ้ำจำกถ่ำนหิน ลดกำรท่ำลำยสภำพของธรรมชำติ ลดกำรก่อเกิดปัญหำโลกร้อน
จำกกำรท่ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและกระบวนกำรเตรียมเถ้ำลอยจำกกำรเผำถ่ำนหิน นอกจำกนั้นยังเป็นกำรเพิม
คุณสมบัติและคุณภำพแก่คอนกรีตทีได้ให้ทัดเทียมกับอุตสำหกรรมต่ำงประเทศได้ ดังนั้นผู้จัดท่ำงำนวิจัยจึงเล็งเห็น
ควำมส่ำคัญของวัตถุดิบเหล่ำนี้ จึงได้จัดท่ำโครงกำรวิจัยในเรือง “การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในกระบวนการ
เผาเถ้าแกลบด้วยเตาเผาระบบเปิดและระบบปิดที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตรับแรงอัด ” (A
Study to the Temperature Appropriate in Burning Process of Rice Husk Ashes by Open and Close
Oven System which the Impact to Concrete Compressive Strength.) อนึงผลทีได้จำกกำรเผำและบดขี้เถ้ำ
แกลบและขีเ้ ถ้ำลอยนัน้ ยังสำมำรถน่ำมำใช้ทดแทนผงถ่ำนหรือคำร์บอนทีใช้อุตสำหกรรมกำรผลิตธูปหอมและก้อนดูด
กลินภำยในบ้ำน ตู้เย็นและรถยนต์ได้ ซึงผู้จัดท่ำงำนวิจัยได้วำงแผนด่ำเนินงำนต่อไปในอนำคต
วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการทดลอง
1. วัตถุดิบในการทดลอง
1.1 เถ้ำแกลบทีได้จำกกำรเผำด้วยเตำเผำระบบเปิด ทีอุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส
ระยะเวลำ 3 ชังโมง
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(ก) อุณหภูมิ 600 องศำเซลเซียส (ข) อุณหภูมิ 650 องศำเซลเซียส
(ค) อุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส
ภาพที่ 5 เถ้ำแกลบเตำเผำระบบเปิด
1.2 เถ้ำแกลบทีได้จำกกำรเผำด้วยเตำเผำระบบปิด ทีอุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส เป็น
เวลำ 3 ชัวโมง

(ก) อุณหภูมิ 600 องศำเซลเซียส

(ข) อุณหภูมิ 650 องศำเซลเซียส
ภาพที่ 6 เถ้ำแกลบเตำเผำระบบปิด

(ค) อุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส

1.3 เถ้ำแกลบทีได้จำกกำรเผำด้วยเตำเผำระบบปิดและระบบเปิด ทีอุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำ
เซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชัวโมง ร่อนผ่ำนตะแกรงเบอร์ 325 มำตรฐำน ASTM C 430
1.4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 (ตรำช้ำง) ทีใช้ส่ำหรับผสมในกำรขึน้ รูปลูกปูน
1.5 ทรำยแม่น่ำ้ ร่อนผ่ำนตะแกรงร่อนเบอร์ 4 มำตรฐำน ASTM D 422
1.6 น้่ำประปำ ส่ำหรับใช้ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ำกันเพือน่ำไปขึน้ รูปลูกปูน
2. เครื่องมือและอุปกรณ์[5]
2.1 ตะแกรงใช้สำ่ หรับร่อนเถ้ำแกลบทีผ่ำนกำรตีให้มขี นำดเล็กลงสำมำรถน่ำไปร่อนผ่ำนตะแกรงได้งำ่ ยขึน้
2.2 ตู้อบทรำย ส่ำหรับใช้อบทรำยเพือให้ควำมชืน้ ของทรำยทีน่ำมำใช้ทดลองมีค่ำเท่ำกัน
2.3 ตะแกรงใช้ส่ำหรับร่อนทรำยก่อนน่ำไปอบและผสมท่ำลูกปูน
2.4 เตำเผำระบบเปิด และเตำเผำระบบปิด
2.5 เครืองทดสอบควำมเค้นแรงกดอัด (Compressive strength)
2.6 แบบส่ำหรับขึน้ รูปลูกปูนรูปทรงลูกบำศก์ขนำด 50 × 50 × 50 มิลลิเมตร
2.7 เครืองผสม ใช้ผสมปูน เถ้ำแกลบ ทรำยและน้่ำให้คลุกเคล้ำกันเพือน่ำไปขึน้ รูปลูกปูน
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ภาพที่ 7 เครืองทดสอบควำมเค้นแรงกดอัด

ภาพที่ 8 แบบส่ำหรับขึน้ รูปลูกปูน

2.8 โต๊ะทดสอบหำปริมำณน้่ำทีเหมำะสมทีใช้ในกำรผสมของมอร์ตำร์
2.9 โต๊ะเขย่ำใช้เขย่ำเพือให้ควำมหนำแน่นในกำรขึ้นรูปมอร์ตำร์เท่ำกัน
2.10 เครืองชังน้่ำหนักแบบดิจิตอล ใช้ชังน้่ำหนักปูน เถ้ำแกลบ ทรำยและน้่ำ
2.11 นำฬิกำจับเวลำ ใช้จับเวลำในกำรผสม และเขย่ำมอร์ตำร์
2.12 เครืองตีเถ้ำแกลบให้มขี นำดเล็กลงสำมำรถร่อนผ่ำนตะแกรงได้งำ่ ยขึน้

ภาพที่ 9 เครืองผสมมอร์ตำร์ ตำมมำตรฐำน
ASTM C 305

ภาพที่ 10 โต๊ะทดสอบกำรไหลของมอร์ตำร์
ตำมมำตรฐำน ASTM C 230

ภาพที่ 11 เครืองตีย่อยเถ้ำแกลบ
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วิธีการศึกษา
1. กระบวนการเผาระบบเปิดและระบบปิด[6][7]
1.1 น่ ำ แกลบมำท่ ำ กำรเผำที เตำเผำระบบเปิ ด และเตำเผำระบบปิ ด เผำปริ ม ำณครั้ ง ละประมำณ
6 กิโลกรัม ทีอุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส ระยะเวลำ 3 ชัวโมง
1.2 น่ำขี้เถ้ำแกลบทีผ่ำนกระบวนกำรเผำระบบเตำเปิดและระบบเตำปิดมำตีให้มีขนำดเล็กลงเพือให้
สำมำรถร่อนผ่ำนตะแกรงได้ง่ำยขึน้ แล้วน่ำมำร่อนผ่ำนตะแกรงเบอร์ 325 ตำมมำตรฐำน ASTM C 430

ภาพที่ 12 กำรเตรียมเถ้ำแกลบ ภาพที่ 13 ตีเถ้ำย่อยแกลบ

ภาพที่ 14 ร่อนผ่ำนตะแกรงเบอร์ 325
ตำมมำตรฐำน ASTM C 43

2. วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี (X-Ray Diffraction)[8]
น่ำเถ้ำแกลบทีผ่ำนกำรร่อนผ่ำนตะแกรงเบอร์ 325 ตำมมำตรฐำน ASTM C 430 จ่ำนวน 6 ตัวอย่ำงไปวิเครำะห์
หำส่วนผสมทำงเคมีของเถ้ำแกลบด้วยเครือง XRD (X-Ray Diffraction)เพือวิเครำะห์หำปริมำณซิลิกำในเถ้ำแกลบแต่ละ
ตัวอย่ำงเนืองจำกปริมำณซิลิกำในเถ้ำแกลบจะส่งผลต่อก่ำลังอัดของคอนกรีตให้มีอำยุกำรใช้งำนได้นำนขึน้

ภาพที่ 15 ตัวอย่ำงเถ้ำแกลบเตำเผำเปิดทีส่งไปทดสอบ

ภาพที่ 16 ตัวอย่ำงเถ้ำแกลบเตำเผำปิดทีส่งไปทดสอบ

3. ผสมวัตถุดิบตามอัตราส่วนที่กาหนดและขึน้ รูปชิ้นงานทดสอบ
3.1 ท่ำกำรร่อนทรำยผ่ำนตะแกรงเบอร์ 4 ตำมมำตรฐำน ASTM D 422 แล้วน่ำทรำยทีร่อนไปอบทีตู้อบทรำย
อุณหภูมติ อู้ บ 115 องศำเซลเซียส อบทรำยทิง้ ไว้ 1 วัน
3.2 ชังปูน เถ้ำแกลบ ทรำยและน้่ำ น่ำเถ้ำแกลบทีผ่ำนกำรร่อนผ่ำนตะแกรงเบอร์ 325 ตำมมำตรฐำน ASTM
C 430 ไปผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 (ตรำช้ำง) สัดส่วนผสม ปูนซีเมนต์ : ขี้เถ้ำแกลบ : ทรำยแม่น่้ำ ทีมี
อัตรำส่วนผสม 0.95 : 0.05 : 2.75 โดยปริมำตร แล้วน่ำไปผสมกับน้่ำทีได้จำกกำรทดสอบหำค่ำกำรไหล (เพือหำ
ปริมำณน้่ำทีเหมำะสมทีไม่ท่ำให้ส่วนผสมแห้งหรือเหลวจนเกินไป) โดยโต๊ะทดสอบกำรไหลของมอร์ตำร์ ตำมมำตรฐำน
ASTM C 230
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3.3 น่ำส่วนผสมทั้งหมดไปผสมทีเครืองผสมมอร์ ตำร์ ตำมมำตรฐำน ASTM C 305 โดยเทน้่ำลงไปในหม้อ
ผสมแล้วเทปูนใส่ลงไป เริมเปิดเครืองควำมเร็วระดับ 1 ใส่ทรำยลงไปภำยในเวลำ 30 วินำที ปิดเครืองคนส่วนผสมให้
เข้ำกัน ปรับควำมเร็วเป็นระดับ 2 เปิดเครืองจับเวลำ 30 วินำที ปิดเครืองน่ำผ้ำเปียกคลุมหม้อผสมไว้เวลำ 1 นำที 30
วินำที เปิดเครืองจับเวลำ 1 นำที แล้วปิดเครือง
3.4 ใช้น่ำ้ มันเช็ดท่ำควำมสะอำดแบบหล่อ เพือไม่ให้มอร์ตำร์ตดิ แบบหล่อ
3.5 น่ำมอร์ตำร์ทีได้จำกกำรผสมอัตรำส่วนผสมคือปูนซีเมนต์ : ขีเ้ ถ้ำแกลบ : ทรำยแม่น่้ำ ไปเทลงในแบบหล่อ
ทรงลูกบำศก์ ขนำด 50 × 50 × 50 มิลลิเมตร โดยแบ่งกำรเทเป็นสองชั้น ในชั้นแรกเทลงไปประมำณ 25 มิลลิเมตร แล้ว
น่ำไปวำงบนเครืองสันไล่ฟองอำกำศ ควำมเร็วรอบ 30 รอบต่อวินำที ใช้เวลำ 10 วินำที หลังจำกนัน้ เทชัน้ ทีสองให้เต็ม
3.6 น่ำไปวำงบนเครืองสันไล่ฟองอำกำศอีกรอบ โดยควำมเร็วรอบและเวลำทีใช้เท่ำเดิม เมือเสร็จแล้วท่ำ
กำรปำดผิวหน้ำมอร์ตำร์ให้เรียบ
3.7 เช็ดท่ำควำมสะอำดแบบหล่อให้เรียบร้อย น่ำไปหุ้มด้วยพลำสติกเพือกันควำมชื้นออก จำกมอร์ตำร์
แล้วทิง้ ไว้ 1 วัน จึงแกะมอร์ตำร์ออกจำกแบบ
3.8 น่ำลูกปูนทีได้จำกส่วนผสมมอร์ตำร์ไปบ่มแบบเปียก เนืองจำกเป็นมำตรฐำนกำรบ่มของมอร์ตำร์ โดย
น่ำลูกปูนไปแช่ลงในถังน้ำ่ เป็นระยะเวลำ 7 วัน

ภาพที่ 17 น่ำทรำยไปอบทีตู้อบทรำย

ภาพที่ 19 เมือเสร็จแล้วท่ำกำรปำดผิวหน้ำ
มอร์ตำร์ให้เรียบ

ภาพที่ 18 ปิดเครืองใช้ชอ้ นผสมส่วนผสม

ภาพที่ 20 หุ้มด้วยพลำสติกเพือกันควำมชืน้
ออกจำกมอร์ตำร์

ภาพที่ 21 ถอดมอร์ตำร์ออกจำกแบบ
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ภาพที่ 22 กำรบ่มลูกปูนแบบเปียก

4. ทดสอบความเค้นแรงกดอัด[9]
4.1 น่ำลูกปูนออกจำกถังน้่ำทิง้ ไว้ 1 ชัวโมง น่ำไปวัดขนำดหำพืน้ ที และชังน้่ำหนัก แล้วน่ำไปทดสอบหำค่ำ
ควำมเค้นแรงกดอัด (Compressive strength) ทีห้องทดสอบสำขำวิศวกรรมโยธำและสิงแวดล้อม

ภาพที่ 23 ทดสอบหำค่ำควำมเค้น
แรงกดอัด

ภาพที่ 24 ลูกปูนจำกส่วนผสมปูน
ภาพที่ 25 ลูกปูนทีได้จำกกำร
100 เปอร์เซ็นต์หลังกำรทดสอบ น่ำเถ้ำแกลบมำแทนทีปูนหลัง
ควำมเค้นแรงกดอัด
กำรทดสอบควำมเค้นแรงกดอัด

ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
1. ผลและการอภิปรายผลการวิเคราะห์ปริมาณ ิลิกาในเถ้าแกลบ
กำรบันทึกผลและกำรอภิปรำยผลปริมำณซิลิกำทีมีอยู่ในเถ้ำแกลบทีผ่ำนกำรเผำด้วยเตำเผำระบบเปิดและ
ระบบปิดทีอุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส ซึงได้จำกำรวิเครำะห์ส่วนผสมทำงเคมี (X-Ray Diffraction)
ตารางที่ 1 ปริมำณซิลกิ ำทีมีอยูใ่ นเถ้ำแกลบ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ระบบเตาเผา
ระบบเตำเผำเปิด

ระบบเตำเผำปิด

อุณหภูมิ(องศาเ ลเ ียส)
600
650
700
600
650
700

ปริมาณ ิลิกา(เปอร์เ นต์)
84.48
41.52
23.38
79.63
81.60
86.97

จำกตำรำงที 1 พบว่ำเตำเผำระบบเปิดทีอุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส มีปริมำณซิลิกำ
แตกต่ ำ งกั น มำก เนื องจำกเตำเผำระบบเปิ ด ขณะที ท่ ำ กำรเผำแกลบออกซิ เ จนสำมำรถเข้ ำ ไปได้ ต ลอดเวลำ
ซึงออกซิเจนจะท่ำให้เกิดกำรเผำไหม้ได้ดี เมือเพิมอุณหภูมิให้สูงขึ้นควำมร้อนเพิมขึ้นส่งผลให้เกิดกำรเผำไหม้ได้มำกขึ้น
ท่ำให้คำ่ กำรสูญเสียน้่ำหนักเนืองจำกจำกกำรเผำมำกขึ้นตำมไปด้วย จึงท่ำให้ปริมำณซิลิกำยิงลดน้อยลงและเตำเผำ
ระบบปิดทีอุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส ปริมำณซิลกิ ำทีได้จะใกล้เคียงกันในแต่ละอุณหภูมิ เนืองจำก
เตำเผำระบบปิด ขณะที ท่ำ กำรเผำแกลบสำมำรถควบคุ ม ไม่ใ ห้ ออกซิเจนเข้ ำ ไปได้ ท่ ำให้ ค่ำ กำรสู ญ เสี ย น้่ำ หนั ก
เนืองจำกกำรเผำแตกต่ำงกันไม่มำก ปริมำณซิลกิ ำจึงมีปริมำณใกล้เคียงกัน
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ปริมาณซิลิกา (เปอร์เซ็นต์)

100

84.48

80
60

79.63

81.6

4

5

86.97

41.52

40

23.38

20
0
1

2

3

1 (ระบบเตาเปิด 600 องศาเซลเซียส)
2 (ระบบเตาเปิด 650 องศาเซลเซียส)
3 (ระบบเตาเปิด 700 องศาเซลเซียส)

6

ลาดับ

4 (ระบบเตาปิด 600 องศาเซลเซียส)
5 (ระบบเตาปิด 650 องศาเซลเซียส)
6 (ระบบเตาปิด 700 องศาเซลเซียส)

ภาพที่ 26 ปริมำณซิลกิ ำระบบเตำเปิดและระบบเตำปิด อุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส
จำกภำพที 26 พบว่ำเตำเผำระบบเปิดอุณหภูมิ 600 องศำเซลเซียส มีซิลิกำเป็นองค์ประกอบสูง ปริมำณ
84.48 เปอร์เซ็นต์ และเตำเผำระบบปิดอุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส มีซิลิกำเป็นองค์ประกอบสูง ปริมำณ 86.97
เปอร์เซ็นต์ จะเห็นว่ำปริมำณซิลกิ ำระบบเตำเปิดอุณหภูมิ 600 องศำเซลเซียส มีค่ำใกล้เคียงกับระบบเตำปิดอุณหภูมิ
700 องศำเซลเซียส เนืองจำกระบบเตำเผำเปิดมีกำรแลกเปลียนหรือถ่ำยโอนทั้งพลังงำนและมวลให้กับสิงแวดล้อม
มวลของระบบไม่คงทีเมือเกิดกำรเปลียนแปลงส่งผลให้ค่ำกำรสูญเสียน้่ำหนักเนืองจำกจำกกำรเผำสูงกว่ำระบบ
เตำเผำปิด ซึงเถ้ำแกลบทีมีคำ่ กำรสูญเสียน้่ำหนักเนืองจำกจำกกำรเผำสูงจะท่ำให้มีปริมำณซิลกิ ำลดน้อยลง
2. ผลการทดลองและการอภิปรายผลการทดลองหาค่าความเค้นแรงกดอัด
ผลกำรทดลองและกำรอภิปรำยผลกำรทดลองหำค่ำควำมเค้นแรงกดอัดของลูกปูนทีใช้ในกำรทดสอบโดย
แบ่งเป็นระบบเตำเปิดและระบบเตำปิดทีอุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส ทีระยะเวลำกำรบ่ม 7 วัน
ตารางที่ 2 ผลกำรทดลองหำค่ำควำมเค้นแรงกดอัด
ลาดับ

ระบบ
อุณหภูมิ
เตาเผา (องศา-เ ลเ ียส)

1
2

ระบบ
เตำเปิด

ความเค้นแรงกดอัด (กิโลกรัมต่อตารางเ นติเมตร )

600

1
300.08

2
301.16

3
306.70

4
299.24

5
286.67

6
302.52

ค่าเฉลี่ย
299.39

650

299.25

283.12

306.66

276.35

307.56

310.48

297.24

3

700

288.95

301.57

290.52

291.08

282.05

261.01

284.92

4

600

276.69

272.44

260.10

266.50

278.82

266.87

270.23

650

305.06

291.07

299.44

301.05

313.12

263.13

700

315.78

303.01

326.42

307.10

314.99

306.78

5
6

ระบบ
เตำปิด
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295.48
312.34

Compressive strength
(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)

320
300

312.34
299.39

297.24

280

295.48
284.92

270.23

3

4

260
240
220
200
1

2

1 (ระบบเตาเปิด 600 องศาเซลเซียส)
2 (ระบบเตาเปิด 650 องศาเซลเซียส)
3 (ระบบเตาเปิด 700 องศาเซลเซียส)

5

6 ลาดับ

4 (ระบบเตาปิด 600 องศาเซลเซียส)
5 (ระบบเตาปิด 650 องศาเซลเซียส)
6 (ระบบเตาปิด 700 องศาเซลเซียส)

ภาพที่ 27 ค่ำควำมเค้นแรงกดอัดระบบเตำเปิดและระบบเตำปิด อุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส
จำกภำพที 27 จะพบว่ำเตำเผำระบบเปิด เถ้ำแกลบทีผ่ำนกระบวนกำรเผำด้วยเตำเผำระบบเปิด อุณหภูมิ
600 องศำเซลเซียส สำมำรถรับแรงกดอัดได้มำกทีสุด คือ 299.39 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร และเตำเผำระบบ
ปิด เถ้ำแกลบทีผ่ำนกระบวนกำรเผำด้วยเตำเผำระบบปิด อุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส สำมำรถรับแรงกดอัดได้มำก
ทีสุด คือ 312.34 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร ดังนั้นถ้ำต้องกำรเผำแกลบแบบระบบเปิดต้องเผำทีอุณหภูมิ 600
องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชัวโมง ท่ำให้สำมำรถรับแรงกดอัดได้มำกทีสุด แต่ถ้ำจะท่ำกำรเผำแบบระบบปิดต้องเผำ
แกลบทีอุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชัวโมง จะท่ำให้สำมำรถรับแรงกดอัดได้มำกทีสุด

วิจารณ์และสรุปผล
จำกผลกำรทดลองกำรศึกษำอุณหภูมิทีเหมำะสมในกระบวนกำรเผำเถ้ำแกลบด้วยเตำเผำระบบเปิดและ
ระบบปิดทีส่งผลต่อคุณสมบัติทำงกลของคอนกรีตรับแรงอัด เมือน่ำเถ้ำแกลบไปวิเครำะห์หำส่วนผสมทำงเคมีพบว่ำ
เตำเผำระบบเปิดอุณหภูมิ 600 องศำเซลเซียส มีซิลิกำเป็นองค์ประกอบสูง ปริมำณ 84.48 เปอร์เซ็นต์ และเตำเผำ
ระบบปิดอุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส มีซิลิกำเป็นองค์ประกอบสูง ปริมำณ 86.97 เปอร์เซ็นต์ เมือน่ำลูกปูนไป
ทดสอบหำค่ำควำมเค้นแรงกดอัดพบว่ำเตำเผำระบบเปิดทีสำมำรถรับแรงกดอัดได้มำกทีสุดคือ อุณหภูมิ 600 องศำ
เซลเซียส รับแรงกดอัดได้ 299.39 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร และเตำเผำระบบปิดทีสำมำรถรับแรงกดอัดได้มำก
ทีสุด คือ อุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส รับแรงกดอัดได้ 312.34 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร
ดังนัน้ ถ้ำต้องกำรเผำแกลบแบบระบบเปิดต้องเผำทีอุณหภูมิ 600 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชัวโมง ท่ำให้มี
ค่ำปริมำณซิลิกำ(SiO2 ) สูงสุด แต่ถ้ำจะท่ำกำรเผำแบบระบบปิดต้องเผำแกลบทีอุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส เป็น
เวลำ 3 ชัวโมง จะท่ำให้มีปริมำณซิลกิ ำ (SiO2 ) สูงสุด และส่งผลให้ค่ำควำมเค้นแรงกดอัดมีคำ่ มำกทีสุด
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษำอัตรำส่วนผสมทีหลำกหลำยมำกขึ้น เช่นกำรเติมอัตรำส่วนของเถ้ำแกลบในปูนซีเมนต์ที 10%
15% 20% 25% และปริมำณอืน ๆ เพือหำผลทีเกิดขึ้นต่อก่ำลังอัดทีดีทีสุดของคอนกรีต
2. ควรศึกษำเกียวกับระยะเวลำทีใช้ในกำรบ่มลูกปูนเพือหำก่ำลังอัดทีดีทีสุด
3. ควรศึกษำเถ้ำแกลบในแต่ละเขตพื้นทีแล้วน่ำมำเปรียบเทียบกัน
4. ควรศึกษำระยะเวลำในกำรเผำแกลบระบบเตำเปิด อุณหภูมิ 600 องศำเซลเซียสและระบบเตำปิด
อุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส เพือหำระยะเวลำในกำรเผำทีดีทีสุด
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การออกแบบและพัฒนาพรมแจ้งเตือนสาหรับการหกล้มของผู้สูงอายุ
Design and development of the alert rug for a fall of elderly people
วรำภรณ์ ทุมชำติ1* ศุภวุฒิ ผำกำ1 วรพล คณิตปัญญำเจริญ1 วีรวัชร พงศ์นภำ1 และ สันติ วงศ์ใหญ่1
Waraporn Tumchat1*, Suphawut Paka1, Worapon Kanitpanyacharoen1 Weerawatt Phongnapha1 and
Sunti Wongyai1
บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์ข องงำนวิจั ยนี้เพือออกแบบและพัฒนำพรมแจ้ง เตือนส่ ำหรับกำรหกล้มของผู้สู งอำยุ เพือ
ออกแบบกำรแจ้งเตือนโดยกำรสือสำรไร้สำย พรมมีขนำด 150x90 เซนติเมตร ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับ 32 จุด
เซนเซอร์ทีใช้คือ Force sensitive resistor (FSR) ประมวลผลกำรตรวจจับกำรหกล้ม และกำรแจ้งเตือน โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino จำกผลกำรทดสอบพบว่ำ รู ปแบบกำรนอน และกำรหกล้ ม เซนเซอร์ต รวจจับได้
มำกกว่ำ 2 ตัว ขึ้นไป ส่งผลให้มีกำรส่งสัญญำณเสียงเตือน คิดเป็นร้อยละ 100 ระยะกำรส่งสัญญำณเสียงเตือนของ
พรมแจ้งเตือนสำมำรถแจ้งเตือนได้มำกกว่ำ 10 เมตร และควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยจ่ำนวน 15 คน โดยรวม
เฉลียอยู่ที 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.83 มีควำมพึงพอใจมำกทีสุด
คาสาคัญ: พรมแจ้งเตือน หกล้ม ผู้สูงอำยุ

Abstract
The aims of this research are 1) to design and to development of the alert rug for a fall of elderly people,
2) to design of the notification by wireless communication. The dimension of the rug is 150x90 cm. 32-point
sensors are installed. Force sensitive resistor sensors (FRS) are applied in the research. The process detects the fall
and alerts by the buzzer, which is controlled by Arduino microprocessor. The result of this research shows that
more than two sensors alert when the sleeping and falling position occurred after that the buzzer alarms, which is
100 percentages. The distance of the notification from the rug is more than 10 meters. The average value of the
satisfaction from 15 targets is 4.84; the percentage is 96.83, which means that the most satisfied.
Keywords: Alert Rug, A Fall, Elderly People
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บทนา
อุบัติเหตุจำกกำรหกล้มส่งผลอย่ำงมำกต่อควำมปลอดภัยของอวัยวะร่ำงกำยมนุษย์ อำจเกิดกำรบำดเจ็บ
เล็กน้อยจนถึงกำรบำดเจ็บทีรุนแรง เช่น กระดูกหัก บำดเจ็บตำมแขนขำ สมอง เกิดควำมเจ็บปวดไม่สำมำรถเดินได้
โดยเฉพำะผู้ป่วยทีมีภำวะเสียงต่อกำรล้ม และผู้สูงอำยุ ควรได้รับกำรดู แลและป้องกันเป็นพิเศษ ผู้สูงอำยุทีต้องดูแล
ช่วยเหลือทีบ้ำนโดยใช้ระยะเวลำส่วนมำกนอนบนเตียง อำจเดินด้วยไม้เท้ำ นังรถเข็น หรือยังไม่สำมำรถทรงตัวได้ดี
กล้ำมเนื้ออ่อนแรง ซึงมีควำมเสียงต่อกำรพลัดตกหกล้ม กำรลืนล้มตกเตียง ต้องมีผู้คอยดูแลช่วยเหลืออย่ำงใกล้ชิ ด
จะเห็นว่ำในปัจจุบันมีศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุของเอกชนเกิดขึ้นจ่ำนวนมำก จำกส่ำนักงำนสถิติแห่งชำติพบว่ำประเทศไทยได้
ก้ำวเข้ำสูส่ ังคมผู้สูงอำยุตงั้ แต่ปี 2548 และจำกกำรคำดประมำณประชำกรของประเทศ พ.ศ. 2543-2573 คำดว่ำจะ
เพิมขึ้นเป็น 15.7% ในปี 2573 จะเห็นได้ว่ำผู้สูงอำยุมีจ่ำนวนเพิมขึ้นอย่ำงต่อเนืองทุกปี ข้อมูลจำกกรมควบคุมโรค
กระทรวงสำธำรณสุข (ส่ำนักโรคไม่ติดต่อ , 2558) ระบุว่ำผู้สูงอำยุไทย มีสำเหตุกำรตำยจำกกำรพลัดตกหกล้มเป็น
อันดับสอง ในกลุ่มของกำรบำดเจ็บโดยไม่ได้ตงั้ ใจรองจำกอุบัตเิ หตุทำงถนน ในแต่ละปีมผี ู้ตำยสูงเกือบ 1,800 คน หรือ
เฉลียวันละ 5 คน โดยเป็นผู้สูงอำยุสูงถึง 800 คน หรือเฉลียวันละ 2 คน จำกข้อมูล ณ วันที 29 กันยำยน 2558
ตำรำงแสดงจังหวัด 10 อันดับแรกทีมีอัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรพลัดตกหกล้มในกลุ่มผู้ทีมีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ต่อ
ประชำกรแสนคน ปี พ.ศ. 2551-2557 ซึงในปี 2557 จังหวัดล่ำปำงอยู่ในอันดับ 5 อัตรำ 22.34 (ลวิตรำ ก๋ำวี, 2558)
และไม่วำ่ จะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ หรือกำรจ้ำงผู้ดูแลส่ำหรับกำรเฝ้ำดูแลตลอดเวลำ ก็มีค่ำใช้จำ่ ยทีสูงในกำรใช้บริกำร
ท่ำให้ไม่เอื้ออ่ำนวยต่อครอบครัวทีไม่พร้อมกับภำระค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ หรือบำงครอบครัวทีต้องกำรดูแลเอง แต่ไม่
สำมำรถดูแลเฝ้ำระวังได้ตลอดเวลำด้วยภำระหน้ำทีและกิจวัตรประจ่ำวัน ท่ำให้บำงช่วงเวลำทีผู้สูงอำยุต้องอยู่ตำม
ล่ำพัง อำจเกิดกำรพลัดตกหกล้ม กำรลืนล้มตกเตียง ซึงก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยต่อสุขภำพร่ำงกำยดังทีกล่ำว
มำแล้วในข้ำงต้นเป็นอย่ำงมำก หำกไม่ได้รับกำรช่วยเหลือได้ทันเวลำ
จำกควำมส่ำคัญทีได้กล่ำวมำแล้วนั้นทำงคณะผู้วิจัยได้มีแนวคิดในกำรช่วยให้ผู้สูงอำยุทีเกิดกำรหกล้มได้รับ
กำรช่วยเหลือได้ทันทีเมือเกิดเหตุ สำมำรถแจ้งเตือนแก่ผู้ดูแลในขณะนั้นให้ทรำบและเข้ำช่วยเหลือได้ทันเวลำ โดยกำร
ออกแบบและพัฒนำพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุ โดยกำรประยุกต์ใช้ศำสตร์ทำงวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ด้วยกำรวิจัยและพัฒนำเพือให้ได้ค่ำตัวแปรและกำรออกแบบทีเหมำะสม สำมำรถน่ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนสุขภำพและชีวเวชศำสตร์ ในด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำให้เกิดสิงแวดล้อมทีส่งเสริม
ให้ประชำชนมีสุขภำพทีดี และมีควำมปลอดภัย สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที 2 กำรลดควำมเหลือมล้่ำของแผนงำนวิจัย
และยุทธศำสตร์ของประเทศ ประเด็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. พรมปูพ้ืน
2. เซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกด
4. โมดูลตัวส่งตัวรับสัญญำณไร้สำย 5. โมดูลล่ำโพง
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3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Sketch

วิธีการศึกษา
1. กรอบแนวคิดของโครงการ
ในกำรช่วยให้ผู้สูงอำยุทีเกิดกำรหกล้มได้รับกำรช่วยเหลือได้ทันทีเมือเกิดเหตุ สำมำรถแจ้งเตือนแก่ผู้ดูแลใน
ขณะนั้นให้ ทรำบและเข้ ำช่ว ยเหลือได้ทัน เวลำ โดยกำรออกแบบและพั ฒนำพรมแจ้ง เตือ นส่ำ หรับกำรหกล้ มของ
ผู้สูงอำยุ โดยใช้เซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกดตรงตำมรูปแบบกำรตรวจจับ เมือมีกำรหกล้ม แล้วส่งผ่ำนข้อมูลไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึงส่งผ่ำนข้อมูลด้วยกำรสือสำรไร้สำยไปยังตัวรับสัญญำณเพือแจ้งเตือนกำรหกล้มด้วยเสียง
เพือแจ้งให้ผู้เฝ้ำดูแลในขณะนั้นได้ทรำบ ซึงมีระบบกำรท่ำงำนดังภำพที 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของโครงกำร
จำกกำรทบทวนงำนวิจัยทีเกียวข้องโดย (ลำวรรณ สมตน และคณะ, 2556) ได้ท่ำกำรวิจัยเรืองผลของ
โปรแกรมป้องกันกำรหกล้มส่ำหรับผู้สูงอำยุ เพือส่งเสริมให้บุคคลได้พัฒนำควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองเพือ
ป้องกันกำรหกล้ม น่ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุในกำรป้องกันกำรหกล้ม
ทีบ้ำนและในชุมชน (อภิฤดี จิวะวิโรจน์ และดร.ณิชำภัตร พุฒิคำมิน , 2556) ได้ท่ำกำรศึกษำควำมเสียงต่อกำรหกล้ม
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภำพ พบว่ำปัญหำกำรหกล้มมักมีสำเหตุจำกปัญหำกล้ำมเนื้ออ่อนแรง
ซึงส่งผลต่อกำรเคลือนไหวและกำรทรงตัว (กัมปนำท ศิริวัฒนกุล และฐิติวรรณ พิมพ์เทศ, 2557) ได้สร้ำงเครือข่ำย
เซนเซอร์ไร้สำยเพือกำรตรวจสอบกำรหกล้ม จำกกำรตระหนักถึงปัญหำกำรหกล้มซึงสำมำรถส่งผลท่ำให้ร่ำงกำย
ได้รับบำดแผลเพียงเล็กน้อย จนกระทังท่ำให้เสียชีวิตได้หำกไม่ได้รับกำรช่วยเหลือได้ทันท่ วงที โดยใช้เซนเซอร์ในกำร
วัดควำมเร่ง เพือน่ำมำตรวจสอบกำรเคลือนไหวของร่ำงกำยเมือมีควำมผิดปกติ มีข้อเสนอแนะว่ำควรพัฒนำให้
สำมำรถตรวจจับกำรหกล้มได้ทุกท่ำทำงของกำรหกล้ม เช่น กำรล้มไปข้ำงหน้ำ ด้ำนข้ำง ควรมีควำมแม่นย่ำของค่ำ
ข้อมูล ควรพัฒนำให้มีขนำดเล็กลง และใช้ต้ นทุนต่ำสำมำรถรับส่งในระยะทีไกลขึ้น (ณัฐิวุฒิ ถำวรวงษ์ และคณะ,
2554) ได้ท่ำกำรออกแบบชุดตรวจจับกำรหกล้มโดยใช้เซนเซอร์วัดควำมเอียงติดตั้งบริเวณเอวของผู้สูงอำยุ เมือ
เปลียนสถำนะจำกเดิมแนวตั้งเป็นระนำบแนวนอนจะท่ำกำรส่งสัญญำณไปทีล่ำโพงเพือส่งเสียงเตือน ข้อเสนอแนะ
อุปกรณ์มนี ่ำ้ หนักมำกและขนำดใหญ่เกินไป หำกผู้ใช้ไม่ได้หกล้มจริงแค่เอนตัวลงนอนก็ท่ำให้สัญญำณดังไม่สำมำรถ
แยกแยะได้ (ธนกร ทองกิตติดิลก และคณะ, 2555) ได้ออกแบบ Magic Socks ถุงเท้ำเตือนกำรชนในผู้ป่วยเบำหวำน
โรคปลำยประสำมอักเสบ โดยใช้เซนเซอร์วัดแรงเมือเกิดแรงกระแทกทีบริเวณเท้ำของผู้ป่วย และแจ้งเตือนผู้ป่วยผ่ำน
บริเวณอวัยวะทียังสำมำรถรับรู้ควำมรู้สึกได้ (Mastorakis G. and Makris D., 2014) สร้ำงระบบตรวจจับกำรหกล้ม
โดยใช้ไคเนคอินฟำเรดเซนเซอร์ (Fukaya K.) สร้ำงเซนเซอร์ตรวจจับกำรหกล้มโดยมีลักษณะเป็นระบบถุงลมนิรภัย
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2. แบบจาลองโครงสร้าง
โครงสร้ำงพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุมขี นำด 150x90 เซนติเมตร ออกแบบต่ำแหน่งติดตั้ง
เซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกดทั้งหมด 32 จุด แสดงแบบดังภำพที 2

ภาพที่ 2 แบบจ่ำลองโครงสร้ำง
เซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกดทีเลือกใช้คือ Force sensitive resistor (FSR) เนืองจำกมีขนำดเล็กและบำง
สำมำรถตรวจจับแรงกดได้น้อยสุดทีหนัก 100 กรัม มีขนำด 1.75x1.5 นิ้ว แสดงในหน่วยเซนติเมตรดังภำพที 3

ภาพที่ 3 เซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกด
3. ขั้นตอนดาเนินงาน
- ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ตำมระบบกำรท่ ำงำนทีก่ ำหนด
เพือกำรตรวจจับกำรหกล้มได้แม่นย่ำ
- ประกอบโครงสร้ำงตำมแบบทีออกแบบไว้ตำมต่ำแหน่งพืน้ ทีทีก่ำหนด
- ติดตัง้ ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
- ตรวจสอบควำมถูกต้อง ตรวจวัดค่ำข้อมูล ทดสอบประสิทธิภำพกำรท่ำงำน
- ออกแบบกำรแจ้งเตือนโดยกำรสือสำรไร้สำย ในกำรส่งค่ำข้อมูลจำกกำรตรวจจับกำรหกล้มของพรม
โดยใช้โมดูลตัวส่งและตัวรับในกำรสือสำรไร้สำย และใช้เสียงในกำรแจ้งเตือน
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- ทดสอบและตรวจสอบระบบ เพือควำมถูกต้องของข้อมูล และแก้ไขเมือตรวจพบปัญหำ
- ใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) เป็นเครืองมือทีใช้ในกำรเก็บข้อมูล ของผู้ทดสอบกำรใช้งำน ใช้เพือ
ตรวจสอบวัดระดับควำมคิด ควำมเห็น ข้อเท็จจริง ควำมพึงพอใจ โดยเป็นแบบสอบถำมประเภทมำตรประมำณค่ำ
(Rating scale) เพือให้ผู้ตอบแบบสอบถำมประเมินข้อค่ำถำมออกมำเป็นมำตรำส่วนตำมระดับควำมคิ ดเห็น ระดับ
ควำมพึงพอใจ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ
- ประสำนงำนกับกลุม่ ตัวอย่ำงแบบเจำะจง คือผูส้ ูงอำยุทีได้รับกำรดูแลในทีพักอำศัยส่วนบุคคล
- น่ำไปทดลองใช้ในกลุ่มเป้ำหมำย เพือเก็บรวบรวมข้อมูลควำมพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ ปัญหำในกำรใช้งำน
โดยแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์
- ประเมินและวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ และกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงปริมำณ เป็นกำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติ
บรรยำยและสถิตอิ ำ้ งอิง สรุปและรำยงำนผล

ผลการศึกษา
จำกกำรทดสอบเซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกด 1 ตัว โดยสร้ำงค่ำสังลงในบอร์ดควบคุม Arduino โดยใช้มือ
ออกแรงกดน้่ำหนักลงบนตัวเซนเซอร์ ผลกำรทดสอบทีได้คือเมือไม่มแี รงกดค่ำแอนะล็อกทีได้เริมต้นจำกศูนย์และมีค่ำ
เพิมขึ้นเมือมีแรงกดมำกขึ้น แสดงดังภำพที 4

ภาพที่ 4 หน้ำจอแสดงผลค่ำทีได้เมือออกแรงกดเซนเซอร์
ทดสอบโครงสร้ำงพรมแจ้งเตือนตำมแบบจ่ำลองโครงสร้ำงทีได้ออกแบบไว้เพือหำผลกำรตรวจจับของ
เซนเซอร์ทีเหมำะสมในกำรสัมผัสพรมรูปแบบต่ำงๆ แสดงผลมีต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลกำรทดสอบกำรตรวจจับเซนเซอร์พรมแจ้งเตือน
รูปแบบการสัมผัสพรมแจ้งเตือน
ยืนตรง
ก้ำวขำ
นัง
นอนตะแคง
นอนหงำย
หกล้มไม่มีรูปแบบ

ครั้งที่ 1
1
0
1
3
3
3

จานวนเ นเ อร์ที่ตรวจจับ ด้ (ตัว)
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
2
1
0
1
1
1
1
2
1
3
2
3
3
4
5
3
4
5
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ครั้งที่ 5
1
2
2
3
6
3

จำกผลกำรทดสอบกำรตรวจจับเซนเซอร์พรมแจ้งเตือนด้วยรูปแบบกำรสัมผัสพรมต่ำงๆพบว่ำในกำรยืนตรง
หรือก้ำวขำเดินเซนเซอร์สำมำรถตรวจจับได้มำกทีสุด 2 ตัว และในรูปแบบกำรนังหรือกำรนอน และกำรหกล้มทั้งตัว
พบว่ำส่วนใหญ่เซนเซอร์ตรวจจับได้มำกกว่ำ 2 ตัว ขึ้นไป จำกผลสรุปทีได้จึงน่ำไปสู่กำรตั้งค่ำกำรส่งสัญญำณเสียงเตือน
ซึงได้ก่ำหนดให้มีกำรส่งเสียงเตือนเมือเซนเซอร์ตรวจจับได้ 2 จุด ทั้งนี้เนืองจำกจะเป็นกำรแจ้งให้ผู้ดูแลได้ทรำบว่ำ
ผู้สูงอำยุมีกำรเคลือนทีต้องได้รับกำรเฝ้ำดูแล หรือเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย และตรวจสอบว่ำมีกำรหกล้มเกิดขึน้ หรือไม่

ภาพที่ 5 แผนภูมแิ ท่งแสดงจ่ำนวนเซนเซอร์ทีตรวจจับได้สูงสุดของกำรสัมผัสพรมรูปแบบต่ำงๆ
ตารางที่ 2 ผลกำรทดสอบกำรส่งสัญญำณเสียงเตือนของพรมแจ้งเตือน
การส่งสัญญาณเสียงเตือน
รูปแบบการสัมผัสพรมแจ้งเตือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ยืนตรง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ก้ำวขำ
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
นัง
ไม่มี
มี
มี
มี
นอนตะแคง
มี
มี
มี
มี
นอนหงำย
มี
มี
มี
มี
หกล้มไม่มีรูปแบบ
มี
มี
มี
มี

ครั้งที่ 5
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
มี
มี

จำกตำรำงที 2 พบว่ ำรู ปแบบกำรยื นตรงและกำรก้ ำวขำมีโอกำสของกำรส่ งสั ญญำณเตือนน้อยมำก
โดยรูปแบบกำรยืนตรงไม่มีกำรส่ งสั ญญำณเตือน และรูปแบบกำรก้ำวขำมีโอกำสกำรส่งสั ญญำณเตือนร้อยละ 20
รูปแบบกำรนังมีโอกำสของกำรส่งสัญญำณเตือนสูง คิดเป็นร้อยละ 60 และในส่วนของรูปแบบกำรนอน และกำรหกล้ม มี
กำรส่งสัญญำณเสียงเตือน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึงจะเห็นได้ว่ำผู้ดูแลสำมำรถทรำบได้ว่ำผู้สูงอำยุมีกำรเคลือนทีต้องได้รับ
กำรเฝ้ำดูแล หรือเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย และตรวจสอบว่ำมีกำรหกล้มเกิดขึน้ หรือไม่
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ภาพที่ 6 แผนภูมวิ งกลมแสดงผลกำรส่งสัญญำณเสียงเตือนของกำรสัมผัสพรมรูปแบบต่ำงๆ
ตารางที่ 3 ผลกำรทดสอบระยะกำรส่งสัญญำณเสียงเตือนของพรมแจ้งเตือน
ระยะห่างระหว่าง
การส่งสัญญาณเสียงเตือน
ตัวรับ-ตัวส่ง สัญญาณ
ม่ ด้
ด้
10
√
20
√
30
√
40
√
50
√
60
√
70
√
80
√
90
√
100
√
จำกตำรำงที 3 พบว่ำระยะกำรส่งสัญญำณเสียงเตือนของพรมแจ้งเตือนสำมำรถแจ้งเตือนได้มำกกว่ำ
10 เมตร โดยมีกำรทดสอบทีระยะห่ำ งระหว่ำงตัวรับสั ญญำณซึงมีล่ำโพงส่ งเสียงเตือน และตัวส่งสัญญำณอยู่ที
โครงสร้ำงพรมแจ้งเตือน ตั้งแต่ระยะห่ำง 10 เมตร ถึง 100 เมตร ซึงพรมแจ้งเตือนสำมำรถส่งสัญญำณเสียงเตือนได้
ทุกระยะเมือเซนเซอร์ตรวจจับได้ตั้งแต่ 2 ตัว ขึ้นไปตำมค่ำทีตั้งไว้ ทั้งนี้สำมำรถเปลียนค่ำจ่ำนวนเซนเซอร์ตรวจจับได้
ในโปรแกรมของระบบ
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ข้อความ

พรมแจ้งเตือนสำมำรถส่งเสียงเตือนได้เมือมีกำรหกล้มบริเวณพรม
พรมแจ้งเตือนช่วยในกำรแจ้งให้คนดูแลผู้สูงอำยุเข้ำช่วยเหลือได้ทัน
พรมแจ้งเตือนมีขนำดเหมำะสมต่อกำรใช้งำน
พรมแจ้งเตือนมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน
พรมแจ้งเตือนสำมำรถใช้งำนได้ง่ำย
พรมแจ้งเตือนสำมำรถเคลือนย้ำยได้
พรมแจ้งเตือนสำมำรถน่ำไปใช้งำนได้จริง
ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผูส้ ูงอำยุ
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ค่าร้อยละ

4.93
5
4.6
5
4.53
5
4.67
5
4.84

98.67
100
92
100
90.67
100
93.33
100
96.83

จำกตำรำงที 4 ข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้งำนพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำร
หกล้มของผู้สูงอำยุ ของกลุ่มเป้ำหมำยจ่ำนวน 15 คน โดยข้อทีได้คะแนนเฉลียเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ พรม
แจ้งเตือนช่วยในกำรแจ้งให้คนดูแลผู้สูงอำยุเข้ำช่วยเหลือได้ทัน พรมแจ้งเตือนมีค วำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน พรมแจ้ง
เตือนสำมำรถเคลือนย้ำยได้ และควำมพึงพอใจโดยรวมต่อพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุ และโดยรวม
เฉลียอยู่ที 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.83 ซึงควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยคือ มีควำมพึงพอใจมำกทีสุด

วิจารณ์และสรุปผล
กำรออกแบบและพัฒนำพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุ มีแนวคิดในกำรช่วยให้ผู้สูงอำยุทีเกิด
กำรหกล้มได้รับกำรช่วยเหลือได้ทันทีเมือเกิดเหตุ สำมำรถแจ้งเตือนแก่ผู้ดูแลในขณะนั้นให้ทรำบและเข้ำช่วยเหลือได้
ทันเวลำ โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเพือออกแบบและพัฒนำพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุ เพือ
ออกแบบกำรแจ้งเตือนโดยกำรสือสำรไร้สำยและใช้เสียงในกำรแจ้งเตือน โครงสร้ำงพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้ม
ของผู้สูงอำยุมีขนำด 150x90 เซนติเมตร ออกแบบต่ำแหน่งติดตั้งเซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกดทั้งหมด 32 จุด
เซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกดทีใช้คือ Force sensitive resistor (FSR) มีขนำด 1.75x1.5 นิ้ว ไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino เพือประมวลผลกำรตรวจจับกำรหกล้มและส่งสัญญำณแจ้งเตือนด้วยเสียง
จำกกำรศึกษำและทดสอบระบบพบว่ำกำรตรวจจับเซนเซอร์พรมแจ้งเตือนด้วยรูปแบบกำรสัมผัสพรมต่ำงๆ
พบว่ำในกำรยืนตรงหรือก้ำวขำเดินเซนเซอร์สำมำรถตรวจจับได้มำกทีสุด 2 ตัว และในรูปแบบกำรนังหรือกำรนอน และ
กำรหกล้มทั้งตัวพบว่ำส่วนใหญ่เซนเซอร์ตรวจจับได้มำกกว่ำ 2 ตัว ขึ้นไป ส่งผลให้รูปแบบกำรนอน และกำรหกล้ม มีกำร
ส่งสัญญำณเสียงเตือน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึงจะเห็นได้ว่ำผู้ดูแลสำมำรถทรำบได้ว่ำผู้สูงอำยุมีกำรเคลือนทีต้องได้รับกำร
เฝ้ำดูแล หรือเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย และตรวจสอบว่ำมีกำรหกล้มเกิดขึ้นหรือไม่ ระยะกำรส่งสัญญำณเสียงเตือนของ
พรมแจ้งเตือนสำมำรถแจ้งเตือนได้มำกกว่ำ 10 เมตร โดยมีกำรทดสอบทีระยะห่ำงระหว่ำงตัวรับสัญญำณซึงมีล่ำโพงส่ง
เสียงเตือน และตัวส่งสัญญำณอยูท่ ีโครงสร้ำงพรมแจ้งเตือน ตั้งแต่ระยะห่ำง 10 เมตร ถึง 100 เมตร และข้อมูลด้ำนควำม
พึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้งำนพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุ ของ
กลุ่มเป้ำหมำยจ่ำนวน 15 คน โดยข้อทีได้คะแนนเฉลียเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ พรมแจ้งเตือนช่วยในกำรแจ้งให้คน
ดูแลผู้สูงอำยุเข้ำช่วยเหลือได้ทัน พรมแจ้งเตือนมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน พรมแจ้งเตือนสำมำรถเคลือนย้ำยได้ และ
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ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุ และโดยรวมเฉลียอยู่ที 4.84 คิดเป็นร้อยละ
96.83 ซึงควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยคือ มีควำมพึงพอใจมำกทีสุด
ข้ อ จ่ ำ กั ด ของงำนวิจั ย นี้คื อ พื้น ที กำรตรวจจั บกำรหกล้ ม เฉพำะบริ เวณพรมเท่ ำ นั้น ซึ งมีข นำด 150x90
เซนติเมตร ถ้ำเกิดกำรหกล้มบริเวณอืนหรือสัมผัสเฉพำะบริเวณขอบพรมจะไม่สำมำรถตรวจจับกำรหกล้มได้ กรณี
ตัวอย่ำงทีสำมำรถน่ำงำนวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เช่น ผู้สูงอำยุทีต้องดูแลช่วยเหลือทีบ้ำนโดยใช้ระยะเวลำส่วนมำกนอน
บนเตียง อำจเดินด้วยไม้เท้ำ นังรถเข็น หรือยังไม่สำมำรถทรงตั วได้ดี กล้ำมเนื้ออ่อนแรง ซึงมีควำมเสียงต่อกำรพลัด
ตกหกล้ม กำรลืนล้มตกเตียง เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
- สำมำรถน่ำไปประยุกต์ใช้กับกำรแจ้งเตือนอืนๆได้ เช่น กำรเฝ้ำระวังในเด็กหัดเดิน
- พรมต้องไม่หนำมำกเกินไป เพือกำรตรวจจับทีแม่นย่ำ
- กำรปิดงำนด้ำนหลังพรมต้องมิดชิด เพือป้องกันควำมเสียหำยต่อเซนเซอร์

กิตติกรรมประกาศ
งำนวิจัยนี้ได้รับกำรสนับสนุนทุนอุดหนุนจำก คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏล่ำปำง
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบขนมจีนแบบสด
Design and development of fresh rice vermicell extruder machine
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์เพือออกแบบและพัฒนำเครืองบีบขนมจีนแบบสด และทดลองหำประสิทธิภำพของเครืองที
สร้ำงขึ้น ขนำดเครือง 92X103X94 (กว้ำงXยำวXสูง) เซนติเมตร ส่งก่ำ ลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ เฟสเดียว
ขนำด 1 แรงม้ำ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ควำมเร็วรอบ 1450 รอบต่อนำที ทดรอบประสิทธิภำพให้ได้ควำมเร็วรอบ 25
รอบต่อนำที โดยใช้พเู่ ลย์สองสำยพำน
วิธีด่ำเนินกำรทดลองเครืองบีบขนมจีนแบบสด ด้วยกำรมีค่ำคงตัวทำงกำรทดลองคือเวลำ โดยก่ำ หนดเวลำ
คงตัวที 10 วินำที (เวลำบีบเส้นขนนมจีน) และ 105 วินำที (เวลำอยู่ในหม้อต้ม) โดยได้ผลลัพธ์น่้ำ หนักของขนมจีนที
ผ่ำนกระบวนกำรสุดท้ำย ทำกำรทดลองซ้่ำแบบเดิม 10 ครัง้ แล้วหำประสิทธิภำพเครือง
ผลกำรทดลองเครืองบีบขนมจีน แบบสด คณะผู้ จั ด ท่ ำ ได้ ท่ำ กำรทดลองทั้ ง หมด 10 ครั้ ง ได้ ผ ลลัพ ธ์ ก ำรทดลอง
ดังต่อไปนี้ 0.62, 0.54, 0.55, 0.63, 0.65, 0.51, 0.49, 0.53, 0.65 และ 0.69 กิโลกรัม พบว่ำ เครืองบีบขนมจีน
สำมำรถบีบขนมจีน ได้ค่ำเฉลียทั้งหมดในกำรบีบเครืองบีบขนมจีนแบบสด 0.58 กิโลกรัม
คาสาคัญ: พัฒนำ , บีบ , ขนมจีน
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Abstract
The objective to design the development of fresh rice vermicell extruder machine, live and try to find
the performance of the machine that created the size 92 x 103 x 94 (width x length x height) centimeters sent
by an electric motor alternating current single-phase 1 horsepower of 220 Volts, 50 hertz speed 1450 rpm. Trial
Performance the speed of 25 rpm. using tassel relay two belts
How to perform the trial. Squeeze the rice vermicell, live with a constant in the trial is the time by
defining the hold time for 10 seconds (Time squeeze the hairs milk China) and 105 seconds (Time is in the pot
by the results the weight of the noodles over the last process repeat test of the original 10 times, and then find
the performance.
A summary of the results of the trial the compress the noodles, live of the user who created the do try
all 10. The results of the trial of the following 0.62, 0.54, 0.55, 0.63, 0.65, 0.51, 0.49, 0.53, 0.65 and 0.69
kilograms found that the squeeze the noodles can compress the noodles in the Average all in the compression
the compress the noodles, live 0.58 kilograms.
Keywords: Development, Squeeze, rice vermicelli

บทนา
ขนมจีน เป็นอำหำรทีนิยมรับประทำนทุกท้องถินของประเทศไทย และอยูค่ ู่กับคนไทยมำเป็นเวลำนำน โดยเฉพำะ
ในงำนพิธีต่ำง ๆ ขนมจีนก็มักจะเป็นอำหำรหลักในงำนนั้น ๆ ในขณะเดียวกันแม้จะมีคำว่ำ “จีน” แต่ก็ไม่ได้เกียวข้องกับ
อำหำรจีน ซึงในแต่ละภำคของประเทศไทยก็จะเรียกแตกต่ำงกันไปโดย ภำคกลำงจะเรียกว่ำ “ขนมจีน” ภำคอีสำนรียกว่ำ
“ข้ำวปุ้น” ภำคเหนือเรียกว่ำ “ขนมเส้น” ภำคใต้เรียกว่ำ “โหน้มจีน” ซึงขนมจีนเป็นอำหำรทีสำมำรถรับประทำนคู่กับ
อำหำรชนิดอืน ๆ ได้หลำกหลำยไม่จ่ำเป็นต้องรับประทำนคู่กับน้่ำยำขนมจีนเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังสำมำรถรับประทำนคู่
กับ ส้มต่ำ แกงเขียวหวำน แกงไตปลำ ได้เช่นกัน โดยข้อมูลกำรรับประทำนจีน พบว่ำ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 63.50 และเพศชำย ร้อยละ 36.50 (อรวรรณ ดีพำ และคณะ 2558) และจำกกำรลงพื้นทีบ้ำนกำเนิดเพชร ต่ำบล
ในเมือง อ่ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พบว่ำจังหวัดเลยเป็นกลุ่มทีรับประทำนขนมจีนแบบสด (ไม่ผ่ำนกำรจับหัว) เป็น
จ่ำนวนมำกแทบจะทุกอ่ำเภอในจังหวัดเลย ซึงมีผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรมำกมำยยังคงต้องบีบเส้นขนมจีนแบบสดเอง
และยังคงต้องใช้ช้อนตักแป้งขนมจีนใสในแม่พิมพ์เพือบีบลงไปในน้่ำร้อน จึงท่ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรผลิตเส้นขนมจีน
และยังเกิดควำมเมือยล้ ำของแรงงำนด้วย ทำงคณะผู้วิจั ยจึงเล็งเห็ นปั ญหำในกระบวนกำรผลิตขนมจี นเส้ นสดของ
ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร โดยกำรออกแบบและพัฒนำเครืองบีบขนมจีนแบบสด ทีใช้เทคโนโลยีเพืออ่ำนวยควำมสะดวก
และเพิมผลผลิตให้แก่ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรต่อไป
เครืองบีบขนมจีนตำมทีมีจ่ำหน่ำยในปัจจุบัน วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ทำงผู้ผลิตจะท่ำขึ้นมำเฉพำะของแต่ละผู้ผลิต
หำอะไหล่ยำกตำมท้องตลำด ต้องสังโดยตรงกับผู้ผลิต ดังนัน้ วิจัยจึงปรับปรุงใช้ช้นิ ส่วนทีหำง่ำยตำมท้องตลำด หำง่ำย
ถอดประกอบง่ำย และท่ำควำมสะอำดได้งำ่ ย ให้เหมำะกับผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำขนำดเล็กและขนำดกลำง
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธีดาเนินงานและขั้นตอน การออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบขนมจีนแบบสด
มีแผนกำรด่ำเนินงำนตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ข้อกาหนดในการออกแบ (Design specifications)
ศึกษำและค้นคว้ำทฤษฎีทีเกียวข้อง เช่น ทฤษฏีเกียวกับขนมจีน ทฤษฏีเกียวกับเหล็ก ทฤษฏีเกียวกับเพลำ
และสำยพำน ทฤษฏีเกี ยวกั บเครืองปั๊ ม เกี ย ร์ ทฤษฏีเกียวกับแรงบี บ ทฤษฏีเกียวกับแรงอั ด สมกำรต่ำ งๆ กำร
ออกแบบ กำรค่ำนวณในกำรประเมินผลหำควำมสำมำรถในกำรท่ำงำน ศึกษำข้อมูลทีเกียวกับวัสดุ เครืองมือ อุปกรณ์
ทีใช้ในกำรด่ำเนินกำรสร้ำง
2. วิธีการออกแบบและสร้าง
ศึก ษำข้ อ มู ล ส่ ว นประกอบของเครืองเพือน่ ำ ไปใช้ใ นกำรออกแบบ ด่ ำ เนิน กำรออกแบบ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Auto Computer Aided Design (Auto CAD) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Solid work ให้มีขนำดของเครือง
ขนำดเครือง 92X103X94 (กว้ำงXยำวXสูง) เซนติเมตร กำรท่ำงำนของเครืองบีบขนมจีนแบบสด อำศัยกำรส่งก่ำลังขับ
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำด 1 แรงม้ำ ทดรอบโดยใช้พูเลย์สำยพำนและปั๊มเฟืองให้เหลือควำมเร็วรอบ 25 รอบต่อนำที
ขับส่งผ่ำนท่อพลำสติกและสำยยำงต่อไปยังหัวบีบเส้นขนมจีน โดยมีวำล์วส่ำหรับกำรควบคุมเปิดปิด เมือมอเตอร์
ท่ำงำน ชุดปั๊มเฟืองท่ำหน้ำทีขับแป้งขนมจีนล่ำเลียงตำมท่อและสำยยำงเพือผ่ำนหัวบีบขนมจีนลงสูห่ ม้อต้ม ต่อไป แบบ
กำรสร้ำงเครือง ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แบบชิ้นส่วนต่ำงๆของเครืองบีบขนมจีนแบบสด
กำรท่ำงำนของกำรออกแบบและพัฒนำเครืองบีบขนมจีนแบบสด ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับเฟสเดียว
ขนำด 1 แรงม้ำ เป็นต้นก่ำลัง ส่งก่ำลังด้วยสำยพำน ไปยังเพลำ และเพลำหมุนไปยังปั๊มโรตำรีส่งก่ำลัง เพือให้แป้ง
ขนมจีนเคลือนทีผ่ำนท่อล่ำเลียงและสำยยำงไปยังหัวบีบขนมจีนและบีบลงไปยังหม้อต้มน้่ำควำมร้อนทีเตรียมไว้
3. ขั้นตอนการทดลองการหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่อง
น่ำแป้งขนมจีน 20 กิโลกรัมใส่ลงในฮอปเปอร์รองรับแป้งขนมจีน (ท่ำกำรทดลองบีบขนมจีน จ่ำนวน 10
ครัง้ ครั้งละ 10 วินำที) ท่ำกำรบีบขนมจีนลงในหม้อต้ม(นำฬิกำจับเวลำ 10 วินำที) ปล่อยให้สุก(นำฬิกำจับเวลำ 105
วินำที) แล้วตักขึ้นมำล้ำงในน้่ำสะอำด 2 ครั้ง และท่ำกำรชังน้่ำหนัก ในกำรทดลองแต่ละครั้งจะท่ำกำรชังน้่ำหนัก
ขนมจีน ท่ำกำรบันทึกเวลำในแต่ละครั้งทีท่ำกำรทดสอบและหำค่ำเฉลีย และหำก่ำลังกำรผลิตของเครือง ดังแสดงใน
ภาพที่ 9-14
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ผลการศึกษา
1. ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบขนมจีนแบบสด
จำกกำรศึกษำได้ผลกำรออกแบบและพัฒนำเครืองบีบขนมจีนแบบสด มีจุดเด่นคือ เครืองใช้งำนง่ำย
มีน่ำ้ หนักเบำ เคลือนย้ำยสะดวก รำคำถูก เหมำะส่ำหรับ ผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก โดยมีส่วนประกอบต่ำง ๆ ทีส่ำคัญ
ดังแสดงในภาพที่ 2 และ ดังแสดงในตารางที่ 1

ภาพที่ 2 เครืองบีบขนมจีนแบบสด
1) ชุดโครงสร้ำงเครือง
สร้ำงโครงของเครืองบีบขนมจีนแบบสดท่ำจำกเหล็กฉำก หนำ2 มิลลิเมตร ยำว 50 มิลิเมตร
จำกนั้นตัดเหล็กตำมขนำด ตำมแบบทีกำหนดไว้ เสร็จแล้วจึงเอำมำเชือมเข้ำด้วยกัน ทำกำรเจำะรูสำหรับติดชิน้ ส่วน
อืน ในกำรเชือมต้องมีกำรจับระดับฉำก เพือให้รูปของโครงเหล็กทีออกมำได้ฉำกและมีควำมเทียงตรงตำมขนำดที
ออกแบบ ดังแสดงในภาพที่ 6
2) ฮอปเปอร์สแตนเลส
ขนำด หนำ 0.5 มิลลิเมตร กว้ำงxยำว 35 มิลลิเมตร นำมำประกอบตำมแบบทีออกแบบไว้ เพือ
สร้ำงเป็นฮอปเปอร์ กำรสร้ำงฐำนยึดมอเตอร์ ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนเหล็กแผ่น 1 ชิ้น วัดขนำดให้เหล็กแผ่นพอดีกับ
โครงเหล็กฉำกทีได้ผำ่ นกระบวนกำรกำรเชือมมำแล้ว จำกนั้นนำไปเข้ำเครืองกัดให้เป็นร่อง Slot สำหรับปรับควำมตึง
ของสำยพำนแล้วค่อยนำมำเชือมโดยยึดกับฐำน ดังแสดงในภาพที่ 5
3) ปั๊มโรตำรีแบบลอน (ปั๊มเฟือง)
ปั๊มแบบนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับแบบเฟือง (Gear Pump) แต่โรเตอร์มีลักษณะแบบเป็นลอนหรือพู
สองถึงสีลอน ช่องว่ำงระหว่ำงลอนมีลักษณะแบนและกว้ำงดังนัน้ อัตรำกำรสูบจึงสูงกว่ำแบบแรก แต่เนืองจำกกำร
ถ่ำยทอดกำลังหมุนของโรเตอร์แบบนี้มีประสิทธิภำพต่ำมำก จึงจำเป็นต้องมีเฟืองนอกห้องสูทอีกชุดหนึงเพือช่วยให้
จังหวะกำรหมุนของโรเตอร์ทั้งสองเข้ำกันได้พอดี (สิริชัย ทอเสงียน, 2554) ดังแสดงในภาพที่ 4
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4) ต้นก่ำลัง
มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับเฟสเดียว ขนำด 1 แรงม้ำ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ทดรอบโดยใช้พูเลย์
สำยพำนและชุดปั๊มเฟืองให้เหลือควำมเร็วรอบประมำณ 25 รอบต่อนำที ดังแสดงในภาพที่ 3
5) หัวบีบ
หัวบีบท่ำจำกพลำสติกชนิด PVC ท่ำกำรเจำะรูโดยใช้สว่ำนเจำะรู ตำมขนำดทีต้องกำร ประกอบเข้ำ
กับข้อต่อลดขนำดและเชือต่อกับสำยยำงทีส่งน้่ำแป้งส่ำหรับบีบขนมจีน โดยส่วนต่อใช้ตัวล็อคข้อต่อสแตนเลส ดัง
แสดงในภาพที่ 7-8
ตารางที่ 1 ผลกำรออกแบบและพัฒนำเครืองบีบขนมจีนแบบสด
ที่
ข้อกาหนด
ผลลัพธ์ที่ ด้
1. ก่ำลังกำรผลิต
200 กิโลกรัมต่อชัวโมง
2. ควำมจุถังฮ็อบเปอร์
20 ลิตร
3. มอเตอร์ต้นก่ำลัง
มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับเฟสเดียว ขนำด 1 แรงม้ำ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
ควำมเร็ว 25 รอบต่อนำที
4 หัวบีบ
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงหัวบีบ 3 นิ้ว ขนำดรัศมีรู 1/8 นิ้ว
2. ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องบีบขนมจีนแบบสด
จำกกำรทดลองเครื องบี บ ขนมจี น แบบสด คณะผู้ จั ด ท่ ำ ได้ ท่ ำ กำรทดลองทั้ ง หมด 10 ครั้ ง ได้ ผ ลลั พ ธ์
กำรทดลองดังต่อไปนี้ 0.62, 0.54, 0.55, 0.63, 0.65, 0.51, 0.49, 0.53, 0.65 และ 0.69 กิโลกรัม
กำรทดลองเครืองบีบขนมจีนแบบสด ด้วยกำรมีค่ำคงตัวทำงกำรทดลองคือเวลำ โดยก่ำหนดเวลำคงตัวที 10
วิน ำที (เวลำบี บ เส้ น ขนนมจี น ) และ 105 วิ น ำที (เวลำอยู่ใ นหม้อ ต้ม ) โดยได้ ผ ลลั พ ธ์ น้ำ หนั ก ของขนมจี น ที ผ่ ำ น
กระบวนกำรสุดท้ำย(เฉลียแล้วที 0.58 กิโลกรัม) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลกำรทดลองหำประสิทธิภำพเครืองบีบขนมจีนแบบสด
เวลา
ครั้งที่ (กิโลกรัม)
รวม
(วินาที)
(กิโลกรัม)
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0.62 0.54 0.55 0.63 0.65 0.51 0.49 0.53 0.65 0.69
10
5.83

เฉลี่ย
(กิโลกรัม)
0.58

วิจารณ์และสรุปผล
จำกกำรทดลองเครืองบีบขนมจีนแบบสด ท่ำกำรทดลองทั้งหมด 10 ครั้ง ได้ผลลัพธ์กำรทดลองดังต่อไปนี้
0.62, 0.54, 0.55, 0.63, 0.65, 0.51, 0.49, 0.53, 0.65 และ 0.69 กิโลกรัม กำรทดลองเครืองบีบขนมจีนแบบสด
ด้วยกำรมีค่ำคงตัวทำงกำรทดลองคือเวลำ โดยกำหนดเวลำคงตัวที 10 วินำที (เวลำบีบเส้นขนนมจีน) และ 105 วินำที
(เวลำอยู่ในหม้อต้ม) โดยได้ผลลัพธ์น้ำหนักของขนมจีนทีผ่ำนกระบวนกำรสุดท้ำยเฉลียแล้วที 0.58 กิโลกรัม หลังจำก
บีบขนมจีนลงไปในหม้อต้มแล้ว ปรำกฏว่ำอุณหภูมิของน้่ำในหม้อต้มต่ำลง (ต่ำกว่ำ 90 C°) จึงต้องรอให้อุณหภูมิ
มำกกว่ำ 90 C° ในกำรทดลองครัง้ ต่อไปเพือให้ขนมจีนในหม้อต้มสุกตำมเวลำทีได้กำหนดไว้
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จำกกำรทดลองกำรบีบขนมจีนเส้นสดทั้ง 10 ครั้ง ได้พบว่ำแป้งมีควำมหนืดมำกจึงได้ทำกำรตวงน้ำผสม จำก
ควำมเหมำะสมของกำรตวงน้่ำใน พบว่ำน้่ำ 80 มิลลิลิตร ต่อแป้ง 1 กิโลกรัม ส่วนน้ำหนักของขนมจีนอำจจะมีน่้ำผสมใน
เส้นขนมจีน เนืองจำกต้องผ่ำนกำรต้มแล้วผ่ำนกำรแช่น่ำ้ ถึง 2 ครั้ง เพือในเส้นขนมจีนมีควำมเย็นลง สะดวกต่อกำรทดลอง
เครืองบีบขนมจีนแบบสดใช้วัสดุอุปกรณ์ทีหำง่ำย เคลือนทีสะดวก และท่ำควำมสะอำดได้ง่ำยโดยกำรถอด
ประกอบชิน้ ส่วน เหมำะส่ำหรับร้ำนค้ำขนำดเล็กและขนำดกลำง ของชุมชนหมู่บ้ำน

ภาพที่ 3 แบบมอเตอร์ต้นก่ำลัง

ภาพที่ 5 แบบฮอปเปอร์

ภาพที่ 4 แบบปั๊มเฟือง

ภาพที่ 6 แบบโครงเครือง

ภาพที่ 7 แบบพิมพ์บีบเส้น
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ภาพที่ 8 แบบกระบอกบรรจุแป้ง

ขั้นตอนการทดลองเครื่องบีบขนมจีนแบบสด

ภาพที่ 9 เตรียมแป้งขนมจีน

ภาพที่ 10 เตรียมด่ำเนินกำรทดลองเครือง

ภาพที่ 11 วัดอุณหภูมิหม้อต้ม

ภาพที่ 12 บีบขนมจีน

ภาพที่ 13 ตักขนมจีนออกจำกหม้อต้ม

ภาพที่ 14 ชังน้่ำหนักขนมจีนสด

กิตติกรรมประกาศ
งำนวิจัยนี้ส่ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณสำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต และสำขำวิชำวิศวกรรมกำร
จัดกำร คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ทีให้ควำมช่วยเหลือในสถำนที และอุปกรณ์เครืองมือ
ในกำรท่ำวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ซึงให้ทุนสนับสนุนกำร
น่ำเสนอกำรวิจัยครั้งนี้
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อิทธิพลความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของน้าย้อมต่อการย้อมใบเตยปาหนันด้วยสี
ธรรมชาติ
Influences of pH Balance and Dye Temperatures on Dyeing Pandan Leaves
with Natural Dyes
พรโพยม วรเชฐวรำวัตร์1 และพันธ์ยศ วรเชฐวรำวัตร์1*
Ponpayom Worachetwarawat1 and Panyos Worachetwarawat2*
บทคัดย่อ
กลุ่มเตยปำหนันบ้ำนร่ำหมำด น่ำใบเตยปำหนันมำแปรรูปท่ำเป็นผลิตภัณฑ์ มีควำมต้องกำรย้อมเตยปำหนัน
ด้วยสีธรรมชำติ ผู้วิจัยได้ท่ำโครงกำรวิจัยตำมควำมต้องกำรและถ่ำยทอดให้กลุ่ม ผลกำรวิจัย กำรเตรียมเตยปำหนัน
ก่อนย้อมด้วยกำรขจัดสิงสกปรกและกำรฟอกขำวของใบเตยปำหนัน พบว่ำใบเตยปำหนันมีสีสว่ำงขึ้น แต่ลักษณะผิว
ของใบเตยปำหนันแตกและบิดไม่เหมำะส่ำหรับใช้ท่ำจักสำน ดังนั้นในงำนวิจัยนี้จึงใช้ใบเตยปำหนันทีไม่ฟอกขำวมำท่ำ
กำรย้อมสีธรรมชำติ โดยกำรศึกษำสภำวะค่ำ pH ของน้่ำย้อม 3 ระดับ พบว่ำกำรย้อมในสภำวะทีเป็นกรดกำรติดสีของ
เตยปำหนันได้ดีกว่ำ กำรศึกษำกระบวนกำรย้อมเตยปำหนันด้วยสีธรรมชำติ ใบหูกวำงและกำกกำแฟ ทีอุณหภูมิ
ต่ำงกัน 60, 80 และ 100 องศำเซลเซียล พบว่ำควำมเข้มของสีโดยเฉลียในแต่ละชนิดไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ
อย่ำงมีนัยส่ำคัญ โดยพบว่ำกำรย้อมด้วยใบหูกวำงทีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส มีค่ำควำมเข้มของสีอยู่ที 4.237 มีค่ำ
ควำมเข้มสูงสุด ให้สีย้อมในโทนสีเขียวเหลือง กำรย้อมด้วยสีกำกกำแฟ ค่ำควำมเข้มสูงสุดทีอุณหภูมิ 100 องศำ
เซลเซียส มีค่ำควำมเข้มอยู่ที 3.172 องศำเซลเซียส ให้สีโทนน้ำตำล-ส้ม ผลกำรทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสง สี
จำกใบหูกวำงและกำกกำแฟ ผลสรุปอยู่ในระดับทียอมรับได้ อยู่ในระดับปำนกลำงและดี
คาสาคัญ: เตยปำหนัน สียอ้ มธรรมชำติ
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Abstract
The pandan group in Ra Mard House has brought pandan leaves to be processed to products and
needs dyeing pandan leaves with natural dyes. This research was conducted on the demand and transmitted
the results to the group. The preparation of pandan leaves before dyeing was done by washing and bleaching.
The test results showed that pandan leaves color was brightened, but the texture was cracked and twisted.
Therefore, they were not suitable for basketry. In this research, unbleached pandan leaves were used in dyeing
process with natural dyes. The experiments were conducted by varying pH balances of dyes in three different
levels. The test results indicated that the dyeing of pandan leaves in acid condition was better. For the study of
natural dye-based dyeing with Indian almond leaves and coffee ground at different temperatures of 60 ºC, 80
ºC and 100 ºC, the average color intensity of each types had no statistically significant difference. It was found
that the dyeing with Indian almond leaves had the highest color intensity of 4.237 at 60 ºC with green-yellow
color and the dyeing with coffee ground had the highest color intensity of 3.172 at 100 ºC with brown-orange
color. For color durability to light, the test results of colors from Indian almond leaves and coffee ground were
acceptable at a medium level and a good level.
Keywords: Pandanus leaves, Natural Dyes

บทนา
ภำคใต้ในพืน้ ทีจังหวัดกระบีได้มีโครงกำรศิลปำชีพทุ่งทะเล ต่ำบลเกำะกลำง อ่ำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี
ซึงทำงโครงกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่ำทุ่งทะเลอันเนืองมำจำกพระรำชด่ำริ จังหวัดกระบี ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้รำษฎรมี
อำชีพด้วยกำรจัดท่ำผลิตภัณฑ์จำกเตยปำหนันโดยกำรน่ำส่วนของใบมำท่ำเป็นเครืองจักสำนประเภทต่ำงๆ กำรเตรียม
ใบเตยให้เป็นเส้นตอก โดยเลือกตัดวัตถุดบิ จำกต้นเตยปำหนัน จะต้องเลือกใบทีมีขนำดไม่อ่อนและแก่จนเกินไป น่ำมำ
มัดกับเชือกเถำให้เป็นก่ำ ตัดโคนใบและตัดปลำยให้ได้ใบเตยมีควำมยำวเสมอกัน เพือควำมสะดวกในกำรน่ำกลับไปท่ำ
ขั้นตอนต่อไป ใบเตยดิบทีตัดมำจำกต้นแล้ว น่ำแต่ละใบมำกรีดหนำมหลังใบออกจะได้ใบเตยเป็น 2 ซีก น่ำไปผึงแดด
ประมำณ 5-10 นำที ให้พอใบเริมเหียว น่ำใบเตยดิบทีผึงแดดแล้วมำรีดด้วยเครืองรีด ให้แบบเรียบและนิม น่ำใบเตยที
รีดแล้วมำกรีดเป็นเส้นตอก ด้วยอุปกรณ์กรีด เรียกว่ำ ย่ำหงำด ตำมขนำดทีต้องกำรแล้วแยกหนำมข้ำงใบและเส้นตอก
เตยออกจำกกัน น่ำเส้นตอกเตยมำรีดด้วยเครืองรีดอีกครั้ง และรวบรวมเป็นก่ำผูกมัดด้วยเชือกให้เป็นก้อน ขนำด
พอประมำณ น่ำเส้นตอกเตยทีมัดเป็นก่ำหรือก้อนแล้วไปต้มในน้่ำทีเดือด ประมำณ 3-5 นำที น่ำเส้นตอกเตยทีผ่ำน
กำรต้มแล้วไปแช่น่้ำเปล่ำ โดยน่ำของหนักไปทับให้ตอกเตยจมอยู่ใต้น่้ำ แช่ไว้ประมำณ 2 คืน จะท่ำให้สีเขียวของเตย
ละลำยปนอยู่กับน้่ำจะได้เส้นตอกเตยสีขำวเหลือง น่ำเส้นตอกเตยทีแช่น่้ำไว้ ประมำณ 2 คืน มำตำกแดดให้แห้ง
ประมำณ 1 วัน จะได้เส้นตอกเตยทีตำกแดดแห้งแล้วเป็นสีขำวนวล รวบรวมมัดเป็นก่ำให้มีขนำดและควำมยำวเท่ำๆกัน
เก็บไว้ในทีร่ม อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก จะท่ำให้เส้นตอกเตยไม่อับชืน จะเป็นเส้นตอกเตยปำหนันทีพร้อมจะใช้สำนเป็น
อุปกรณ์ตำ่ ง ๆ ได้ทีมีสนี วลเป็นสีธรรมชำติหรือสำนเป็นภำชนะต่ำงๆทีต้องกำรได้
จำกกำรร้องขอของกลุ่มเตยปำหนัน บ้ำนร่ ำหมำด หมู่ 2 ต่ำบลเกำะกลำง อ่ำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี
มี ค วำมต้ อ งกำรที จะพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ตยปำหนั น ให้ มี รู ป แบบใหม่ แ ละปรั บ ปรุ ง กำรย้ อ มสี ธ รรมชำติ จึ ง ขอให้
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ช่วยพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกเตยปำหนันของกลุ่ม เป็นกำรน่ำพืชในท้องถินมำใช้
เกิดประโยชน์และช่วยสร้ำงสิงแวดล้อมทีดีในท้องถิน ด้วยเหตุน้ีทำงผู้วิจัยจึงได้ศึกษำพัฒนำผลิตภัณฑ์เตยปำหนัน
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เพือช่วยเหลือกลุ่มชุมชน ศึกษำวิจัยกำรย้อมเตยปำหนันด้วยสีธรรมชำติเพือขยำยกลุ่มผู้ซื้อทีนิยมผลิตภัณฑ์ย้อมสี
ธรรมชำติและเป็นกำรอนุรักษ์สิงแวดล้อมลดกำรใช้สีเคมี

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. ใบเตยปำหนัน
2. พืชให้สี 2 ชนิด คือ กำแฟ และใบหูกวำง
3. โซเดียมไฮดรอกไซด์
4. โซเดียมซิลิเกต
5. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
6. กรดแอซิติก
7. เครืองย้อมระดับห้องแล็ป
8. เครืองวัดสี (Spectrophotometer)
9. เครืองทดสอบคุณภำพทำงกล
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาวิธีการเตรียมใบเตยปาหนัน
1) กระบวนกำรขจัดสิงสกปรก โดยน่ำสำรโซเดียมไฮดรอกไซด์ 30 กรัม น้่ำ 1,000 มิลลิลิตร ผสมเข้ำ
ด้วยกัน ใส่ใบเตยปำหนันลงไป ต้มทีอุณหภูมิ 85 องศำเซลเซียส ต้มนำน 30 นำที
2) กระบวนกำรฟอกขำว โดยน่ำสำรไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 300 มิลลิลิตร สำรโซเดียมซิลิเกต 150
มิลลิลิตร น้่ำ 1,000 มิลลิลิตร ผสมเข้ำด้วยกัน น่ำใบเตยปำหนันทีขจัดสิงสกปรกใส่ลงไป จำกนั้นต้มทีอุณหภูมิ 85
องศำเซลเซียส ต้มนำน 30 นำที หรือจนกว่ำใบเตยปำหนันมีสขี ำว
2. ศึกษากระบวนการเตรียมสีย้อมธรรมชาติ
1) ใบหูกวำง ใช้ใบสดฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ปริมำณ 6 กิโลกรัมต่อน้่ำ 12 ลิตร ต้มสกัดน้่ำสีทีอุณหภูมิ 100
องศำเซลเซียส นำน 60 นำที น่ำน้่ำสีมำกรองด้วยผ้ำขำวบำง
2) กำแฟ น่ำกำแฟปริมำณ 160 กรัมต่อน้่ำ 12 ลิตร ต้มทีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส นำน 5 นำที แล้ว
เก็บน้่ำย้อมเพือน่ำไปใช้ในกระบวนกำรย้อมต่อไป
3) ศึกษำกระบวนกำรย้อมเตยปำหนันด้วยสีจำกใบหูกวำง ทีปัจจัยทีใช้ สภำวะค่ำ PH ของน้่ำย้อม 3
ระดับ ประกอบด้วย ค่ำ PH 2, 4 และ 6 ด้วยเครืองย้อมระดับห้องแล็ป
4) ศึกษำกระบวนกำรย้อมใบเตยปำหนันด้วยสีย้อมธรรมชำติ ศึกษำอุณหภูมิทีใช้ในกำรย้อมทีเหมำะสม โดย
ศึกษำทีอุณหภูมิ 60 80 และ 100 องศำเซลเซียส เป็นระยะเวลำนำน 4 ชัวโมง โดยใช้วธิ ีกำรย้อมในสภำวะน้่ำย้อมมีค่ำ PH
2 สำรเคมีส่ำหรับกำรย้อมสีเขียวจำกใบหูกวำง และสีน่ำ้ ตำลจำกกำแฟ คือกรดแอซิตกิ ปริมำตร 50 มิลลิลิตร
5) ศึกษำควำมคงทนของสีต่อแสง
ศึกษำควำมคงทนของสีบนใบเตยปำหนันทีย้อมด้วยสีธรรมชำติ โดยทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสง
โดยใช้มำตรฐำน ISO 105 - B08
6) ศึกษำควำมเหนียของใบเตยปำหนันทีย้อมสีธรรมชำติ โดยทดสอบควำมเหนียวของเส้นใย โดย
ใช้มำตรฐำน ISO 7500 -1 : 2004
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3. วิธีการทดสอบ / วิธีการวัดผล
1) กำรทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสงตำมมำตรฐำน ISO 105 – B08 ของใบเตยปำหนันทีย้อมด้วย
สีธรรมชำติ
2) กำรทดสอบกำรวัดค่ำสี น่ำใบเตยปำหนันทีไม่ผ่ำนกำรย้อมและใบเตยปำหนันทีย้อมสีธรรมชำติ ไปวัดค่ำ
สีด้วยเครืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เตรียมใบเตยปำหนันทีจะทดสอบใส่ในเครืองวัดสี และอ่ำนค่ำควำมเข้มของใบเตย
ปำหนัน น่ำค่ำทีได้มำประเมินกำรติดสี

ผลการศึกษา
1. ผลการเตรียมใบเตยปาหนันก่อนย้อมสี ผลปรำกฏว่ำจะท่ำให้ได้ใบเตยปำหนันสีสว่ำงขึ้น แต่ท่ำให้
ลักษณะผิวของใบเตยปำหนันแตกและบิด ท่ำให้เสียรูปทรง ไม่เหมำะส่ำหรับใช้ท่ำจักสำนได้ จึงใช้กำรย้อมสีโดยไม่ต้อง
ผ่ำนกำรขจัดสิงสกปรกและกำรฟอกขำว ผลกำรทดลองดังภำพที 1

การขจัดสิ่งสกปรก

การฟอกขาว

ภาพที่ 1 ตัวอย่ำงใบเตยปำหนันทีขจัดสิงสกปรกและกำรฟอก
2. ผลการทดลองย้อมสีเตยปาหนัน เพื่อศึกษาปัจจัยที่ใช้ สภาวะค่า pH ของน้าย้อม 3 ระดับ
ประกอบด้วย ค่ำ PH 2, 4 และ 6 โดยกำรใช้สีย้อมธรรมชำติจำกใบหูกวำง ผลกำรทดสอบวัดค่ำสีด้วยเครืองสเปกโตร
โฟโตมิเตอร์ ได้คำ่ L* a* b* และ K/S ตำมตำรำงที 1
ตารางที่ 1. ค่ำ CIE L*a*b* และ K/S ใบเตยปำหนันทีย้อมด้วย สภำวะค่ำ PH ของน้่ำย้อม 3 ระดับ
ค่ำ pH
L*
a*
b*
K/S
2
70.30
-0.57
18.13
3.12
4
76.39
-0.45
14.44
2.94
6
93.77
2.25
-9.04
0.20
จำกตำรำงที 1 ผลกำรวัดค่ำสีเตยปำหนันทีย้อมด้วยใบหูกวำงที ระดับ pH ของน้่ำย้อมที 2,4 และ6 พบว่ำทีระดับ
กำรย้อมทีค่ำ pH 2,4 และ 6 ให้คำ่ a* เป็นลบ อยูท่ ี -0.57, -0.45 และ 2.25 ตำมล่ำดับ ผลค่ำ a* ทีเป็นลบสีจะไป
ในทิศทำงของสีเขียว แสดงว่ำสีทีย้อมได้มีค่ำควำมเป็นสีเขียวและค่ำกำรติดลบทีมำกจะได้สีย้อมทีมีสีเขียวทีมีควำม
เข้มมำกขึ้น
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3. ผลการทดลองการย้อมสี เพื่อศึกษาปัจจัยอุณหภูมใิ นการย้อมที่ 60 80 และ 100 องศาเ ลเ ียส
1) ผลกำรทดลองย้อมสีเขียวจำกใบหูกวำง โดยปรับสภำพน้่ำย้อม มีค่ำ pH 2 อุณหภูมิทีใช้ในกำรย้อม 60 80
และ 100 องศำเซลเซียสตำมล่ำดับ ระยะเวลำนำน 4 ชัวโมง โดยกำรย้อมสี 4 ซ้่ำต่อทรีทเมนต์ ผลกำรทดลองดังภำพที 2
จำกกำรทดลองทีอุณหภูมิ 60, 80 และ 100 องศำเซลเซียส จะได้ผลกำรย้อมเตยปำหนันเป็นสีเขียว

60 องศำเซลเซียส

80 องศำเซลเซียส

100 องศำเซลเซียส

ภาพที่ 2 ตัวอย่ำงใบเตยปำหนันทีย้อมสีเขียว
2) ผลกำรทดลองกำรย้อมสีน่้ำตำลจำกกำแฟ กำรย้อมสีน่้ำตำลจำกกำแฟ โดยปรับสภำพน้่ำย้อม มีค่ำ
pH 2 อุณหภูมิทีใช้ในกำรย้อม 60, 80 และ 100 องศำเซลเซียสตำมล่ำดับระยะเวลำนำน 4 ชัวโมง โดยกำรย้อมสี 4
ซ้่ำต่อทรีทเมนต์ ผลกำรทดลองดังรูปที 3 จำกกำรทดลองทีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส จะได้สีน่้ำตำลอ่อน อุณหภูมิ
80 องศำเซลเซียส จะได้สีน้่ำตำล และอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส จะได้สีน้่ำตำล

60 องศำเซลเซียส

80 องศำเซลเซียส

100 องศำเซลเซียส

ภาพที่ 3 ตัวอย่ำงใบเตยปำหนันทีย้อมสีน่ำ้ ตำล
4. ผลทดสอบการวัดค่าสี ใบเตยปำหนันทีผ่ำนกำรย้อมสีทีอุณหภูมิ 60, 80 และ 100 องศำเซลเซียส
วัดค่ำกำรติดสีของใบเตยปำหนัน โดยใช้เครืองวัดสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ได้ผลดังตำรำงที 2
จำกผลกำรทดลองในตำรำงที 2 พบว่ำ ค่ำควำมเข้มของสีบนใบเตยปำหนันก่อนย้อม มีค่ำควำมเข้มของสีอยู่ที
1.654 ค่ำควำมเข้มของสีบนใบเตยปำหนันย้อมสี จำกใบหูกวำงทีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส มีค่ำควำมเข้มของสีอยูท่ ี 4.237
ทีอุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส มีค่ำควำมเข้มของสีอยูท่ ี 3.882 และทีอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส มีค่ำควำมเข้มของสีอยู่ที
3.924 ดังนัน้ ทีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส มีค่ำควำมเข้มของสีบนใบเตยปำหนันมำกทีสุด และค่ำ L* มีค่ำควำมสว่ำงเฉลีย
อยู่ที 66.45 แกน a* เป็นลบ สีจะเป็นไปในทิศทำงสีเขียว แกน b* เป็นบวก สีจะเป็นไปในทิศทำงสีเหลือง ผลกำรย้อมที 60
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องศำเซลเซียส ให้คำ่ a* ติดลบมำกขึน้ และ b* มีค่ำเพิมขึน้ จำกเตยปำหนันทีไม่ยอ้ ม ท่ำให้ได้สีย้อมในโทนสีเขียวเหลือง ค่ำ
ควำมเข้มของสีบนใบเตยปำหนันสีจำกกำแฟทีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส มีค่ำควำมเข้มของสีอยู่ที 2.469 ทีอุณหภูมิ 80
องศำเซลเซียส มีค่ำควำมเข้มของสีอยูท่ ี 2.850 และทีอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส มีค่ำควำมเข้มของสีอยูท่ ี 3.172 ดังนัน้ ที
อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส มีค่ำควำมเข้มของสีบนใบเตยปำหนันมำกทีสุด และค่ำ L* มีค่ำควำมสว่ำงเฉลียอยู่ที 62.75 มี
ค่ำลดลงจำกเตยปำหนันทีไม่ยอ้ มซึงมีค่ำ L* 73.71 ท่ำให้เตยปำหนันมีสีเข้มขึน้ a* เป็นบวก สีจะเป็นไปในทิศทำงสีแดง แกน
b* เป็นบวก สีจะเป็นไปในทิศทำงสีเหลือง ทั้งสองค่ำมีค่ำมำกขึน้ ท่ำให้โทนสีเป็นน้่ำตำล-ส้ม
ตารางที่ 2 ค่ำ CIE L*a*b* ของใบเตยปำหนันทีย้อมด้วยสีธรรมชำติทีอุณหภูมิต่ำง ๆ
CIE L*a*b*
อุณหภูมิ
พืช
ครั้งที่
( ๐C )
L*
a*
b*
CV-SWL
ใบเตยปำหนันก่อนย้อม

-

60

ใบเตยปำหนันย้อมสีจำกใบ
หูกวำง

80

100

60

ใบเตยปำหนันย้อมสีจำก
กำแฟ

80

100

-

73.71

0.47

14.79

1.654

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

67.03
67.06
65.92
65.78
64.90
66.06
68.28
64.84
63.94
66.74
67.25
65.75
57.39
70.55
64.46
72.63
65.40
68.05
67.16
63.95
65.50
61.38
63.67
60.34

-2.85
-3.13
-3.12
-2.95
-1.32
-0.46
-1.11
-1.78
-0.50
0.15
0.29
-0.65
1.80
3.99
4.20
0.00
2.21
1.07
1.46
1.16
4.45
1.07
1.84
0.10

22.07
23.24
23.42
23.90
22.15
23.44
24.48
24.00
22.03
24.86
23.12
22.33
15.04
21.87
20.55
13.24
20.95
19.65
20.25
18.51
22.02
21.34
21.63
14.53

4.230
4.172
4.219
4.327
3.828
3.696
3.667
4.338
4.262
4.120
3.443
3.869
3.336
2.249
2.779
1.512
3.237
2.479
2.626
3.056
2.747
3.779
3.325
2.837
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ค่าเฉลี่ย
CV-SWL
1.654

4.237

3.882

3.924

2.469

2.850

3.172

ตารางที่ 3 กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนควำมเข้มของสีจำกใบหูกวำง
Anova: Single Factor
SUMMARY
Groups
Count
Sum
Average
60 องศำเซลเซียส
4
16.948
4.237
80 องศำเซลเซียส
4
15.529 3.88225
100 องศำเซลเซียส
4
15.694
3.9235
ANOVA
Source of Variation
SS
df
MS
Between Groups
0.301109
2
0.150554
Within Groups
Total

0.691416

9

0.992524

11

Variance
0.004233
0.097224
0.129015
F
1.95973

P-value
0.19655
8

F crit
4.25649
5

0.07682
4

ค่ าความเข้ มของสี (CV-SWL)

5
4
3

60 องศาเซลเซียส

2

80 องศาเซลเซียส

1

100 องศาเซลเซียส

0
1

2

3

4

ครั้งที่
ภาพที่ 4 ค่ำควำมเข้มของสี CV-SWL ของใบเตยปำหนันทีย้อมสีจำกใบหูกวำง
จำกผลกำรทดลองในตำรำงที 3 และภำพที 4 ผลกำรวิเครำะห์ ANOVA เมือน่ำใบเตยปำหนันทีย้อมด้วยสี
จำกใบหูกวำงทั้ง 3 อุณหภูมิ เปรียบเทียบกับใบเตยปำหนันทีไม่ผ่ำนกำรย้อม ผลลัพธ์ส่วนแรกคือ จ่ำนวนค่ำสังเกต
ผลรวม ค่ำเฉลียและค่ำแปรปรวนในแต่ละกลุ่ม ส่วนทีสองคือตำรำงวิเครำะห์ควำมแปรปรวนส่ำหรับแผนกำรทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ เนืองจำกสถิติ F (2.00) มีค่ำน้อยกว่ำค่ำวิกฤต F ทีระดับนัยส่ำคัญ 0.05 (4.26) หรือพิจำรณำจำก
ค่ำ P-value ซึงมีคำ่ มำก (0.20) แสดงว่ำควำมเข้มของสีโดยเฉลียในแต่ละชนิดไม่มคี วำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ
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แสดงว่ำ ค่ำ L* ค่ำ a* ค่ำ b* และค่ำควำมเข้มของสีไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ดังนั้นเมืออุณหภูมิต่ำงกันค่ำ
ควำมเข้มของสี CV-SWL ไม่แตกต่ำงกัน
ตารางที่ 4 กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนควำมเข้มของสีจำกกำแฟ
Anova: Single Factor
SUMMARY
Groups
Count
Sum
Average
60 องศำเซลเซียส
4
9.876
2.469
80 องศำเซลเซียส
4
11.398
2.8495
100 องศำเซลเซียส
4
12.688
3.172
ANOVA
Source of Variation
SS
df
MS
Between Groups
0.990661
2
0.49533
Within Groups
2.876767
9
0.319641
Total
3.867428
11

Variance
0.604013
0.126674
0.228236
F
P-value
F crit
1.549647 0.264041 4.256495

ค่ าความเข้ มของสี (CV-SWL)

4
3
2

60 องศาเซลเซียส

1

80 องศาเซลเซียส

0

100 องศาเซลเซียส
1

2

3

4

ครั้งที่
ภาพที่ 5 ค่ำควำมเข้มของสี CV-SWL ของใบเตยปำหนันทีย้อมสีจำกกำแฟ
จำกผลกำรทดลองในตำรำงที 4 และรูปที 5 ผลกำรวิเครำะห์ ANOVA เมือน่ำใบเตยปำหนันทีย้อมด้วยสี
จำกกำแฟทั้ง 3 อุณหภูมิ เปรียบเทียบกับใบเตยปำหนันทีไม่ผ่ำนกำรย้อม ผลลัพธ์ส่วนแรกคือ จ่ำนวนค่ำสังเกต
ผลรวม ค่ำเฉลียและค่ำแปรปรวนในแต่ละกลุ่ม ส่วนทีสองคือตำรำงวิเครำะห์ควำมแปรปรวนส่ำหรับแผนกำรทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ เนืองจำกสถิติ F (1.55) มีค่ำน้อยกว่ำค่ำวิกฤต F ทีระดับนัยส่ำคัญ 0.05 (4.26) หรือพิจำรณำจำก
ค่ำ P-value ซึงมีคำ่ มำก (0.26) แสดงว่ำควำมเข้มของสีโดยเฉลียในแต่ละชนิดไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ
แสดงว่ำ ค่ำ L* ค่ำ a* ค่ำ b* และค่ำควำมเข้มของสี ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ดังนั้นเมืออุณหภูมิต่ำงกันค่ำ
ควำมเข้มของสี CV-SWL ไม่แตกต่ำงกัน
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5. ผลทดสอบความคงทนของสีต่อแสง ใบเตยปำหนันทีผ่ำนกำรย้อมสีทีมีกำรดูดติดสีดีทีสุดของแต่ละ
ชนิดมำทดสอบควำมคงทนของสีตอ่ แสง และเปรียบเทียบกับเกรย์สเกล
ผลทดสอบเมือน่ำใบเตยปำหนันทีผ่ำนกำรย้อมสีธรรมชำติไปทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสงแดด และน่ำ
ผลที ได้ ไปประเมินกำรเปลียนแปลงของสี เที ยบกับเกรย์ส เกล ซึงมี 5 ระดั บ โดยระดับที 5 หมำยถึง ไม่มีกำร
เปลียนแปลงของสี และระดับที 1 หมำยถึง มีกำรเปลียน แปลงมำกทีสุด ผลของกำรทดลองดังตำรำงที 4.5 พบว่ำ
ใบเตยปำหนันทีผ่ำนกำรย้อมสีจำกใบหูกวำงทีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส อยู่ในระดับที 4 มีกำรเปลียนแปลงเล็กน้อย
และใบเตยปำหนันทีผ่ำนกำรย้อมสีจำกใบหูกวำงทีอุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส อยู่ในระดับที 3/4 มีกำรเปลียนแปลง
น้อย แต่ใบเตยปำหนันทีผ่ำนกำรย้อมสีจำกใบหูกวำงทีอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส มีกำรเปลียนแปลงมำกกว่ำ
อุณหภูมอิ นื อยู่ในระดับที 3 และใบเตยปำหนันทีผ่ำนกำรย้อมสีจำกกำแฟทีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส อยู่ในระดับที
3 มีกำรเปลียนแปลงเล็กน้อย และใบเตยปำหนันทีผ่ำนกำรย้อมสีจำกกำแฟทีอุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส อยู่ในระดับ
ที 3/4 มีกำรเปลียนแปลงน้อย แต่ใบเตยปำหนันทีผ่ำนกำรย้อมสีจำกกำแฟทีอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส มีกำร
เปลียนแปลงมำกกว่ำอุณหภูมิอืน อยู่ในระดับที 2/3 ซึงจำกผลกำรทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสง อุณหภูมิทีใช้ใน
กำรย้อมมีผลทีแตกต่ำงกัน แต่ควำมคงทนของสีขนึ้ อยูก่ ับวัสดุให้สธี รรมชำติแต่ละชนิดไม่เท่ำกัน
6. ผลทดสอบความเหนียว ใบเตยปำหนันทีผ่ำนกำรย้อมสีทีอุณหภูมิ 60 80 และ 100 องศำเซลเซียส
มำทดสอบควำมเหนียวของใบเตยปำหนัน โดยใช้เครืองทดสอบคุณภำพทำงกล ได้ผลดังตำรำงที 5
ตารางที่ 5 ค่ำ Max Force (N) ของใบเตยปำหนันทีย้อมด้วยสีธรรมชำติทีอุณหภูมิต่ำงๆ
พืช

อุณหภูม(ิ ๐C)

ค่าเฉลี่ยMax Force (N)

ใบเตยปำหนันก่อนย้อม

60
80
100
60
80
100

42.06

ใบเตยปำหนันย้อมสีจำกใบหูกวำง

ใบเตยปำหนันย้อมสีจำกกำแฟ

36.62
56.24
36.27
34.82
56.09
39.16

จำกตำรำงที 5 พบว่ำ ค่ำ Max Force มีค่ำต่ำงกัน เพรำะในกำรทดสอบได้น่ำใบเตยปำหนัน 1 ใบ มำแบ่งเป็น
3 ส่วน ได้แก่ โคนใบ กลำงใบ และปลำยใบ โดยในกำรทดสอบได้สุ่มใบเตยปำหนัน ใบเตยปำหนันทีไม่ผ่ำนกำรย้อม
สีธรรมชำติ มีควำมเหนียวเฉลียอยู่ที 42.06 นิวตัน ใบเตยปำหนันทีย้อมสีเขียวจำกใบหูกวำง อุณหภูมิ 60 องศำ
เซลเซียส มีควำมเหนียวเฉลียอยู่ที 36.62 นิวตัน อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส มีควำมเหนียวเฉลียอยู่ที 56.24 นิวตัน
และอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส มีควำมเหนียวเฉลียอยู่ที 36.27 นิวตัน ใบเตยปำหนันทีย้อมสีน่้ำตำลจำกกำแฟ
อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส มีควำมเหนียวเฉลียอยู่ที 34.82 นิวตัน อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส มีควำมเหนียวเฉลีย
อยู่ที 56.09 นิวตัน และอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส มีควำมเหนียวเฉลียอยู่ที 39.16 นิวตัน
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ผลวิจัยพบว่ำ ใบเตยปำหนันทีมีควำมเหนียวมำก คือ ใบเตยปำหนันทีอุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส เมือ
เปรียบเทียบกับค่ำเฉลียใบเตยปำหนันก่อนย้อมกับใบเตยปำหนันทีย้อมด้วยสีจำกใบหูกวำง มีค่ำควำมเหนียวแตกต่ำง
กัน คือ 14.18 นิวตัน และเปรียบเทียบค่ำเฉลียใบเตยปำหนันก่อนย้อมกับใบเตยปำหนันทีย้อมด้วยสีจำกกำแฟ มีค่ำ
ควำมเหนียวแตกต่ำงกัน คือ 14.03 นิวตัน

วิจารณ์และสรุปผล
กำรวิจัยได้ด่ำเนินกำรตำมขั้นตอนและกระบวนกำรต่ำงๆ ทีได้ศึกษำมำจำกทฤษฎีและงำนวิจัยทีเกียวข้องได้
สรุปผลของกำรทดลอง ซึงมีรำยละเอียดดังนี้
1. วิเคราะห์ผลและวิจารณ์ผล
วิเคราะห์ผล
1) วิเครำะห์ผลจำกกำรเตรียมใบเตยปำหนันก่อนย้อมสี
จำกกำรขจัดสิงสกปรกและกำรฟอกขำวของใบเตยปำหนัน พบว่ำ ใบเตยปำหนันมี สีสว่ำงขึ้น แต่
ลักษณะผิวของใบเตยปำหนันแตกและบิด ท่ำให้เสียรูปทรง ไม่เหมำะส่ำหรับใช้ท่ำจักสำน จึงใช้กำรย้อมสีโดยไม่ต้อง
ผ่ำนกำรขจัดสิงสกปรกและกำรฟอกขำว
2) วิเครำะห์ผลกำรย้อมสีเตยปำหนัน เพือศึกษำปัจจัยทีใช้ สภำวะค่ำ pH ของน้่ำย้อม 3 ระดับ
ประกอบด้วย ค่ำ pH 2, 4 และ 6 กำรย้อมทีมีคำ่ PH ของน้่ำสีเป็น กรด จะช่วยให้กำรย้อมเตยปำหนันติดสีย้อมได้มำก
ขึน้ ตำมล่ำดับ
3) วิเครำะห์ผลจำกกำรย้อมใบเตยปำหนันด้วยสียอ้ มธรรมชำติ
กำรย้อมใบเตยปำหนันด้วยสีย้อมธรรมชำติจำกใบหูกวำง โดยปรับสภำพน้่ำย้อม พบว่ำ ทีอุณหภูมิ
60 องศำเซลเซียส สีทีติดใบเตยปำหนันจะติดเข้มกว่ำสีใบเตยปำหนันทีย้อมด้วยอุณหภูมิ 80 และ 100 องศำเซลเซียส
เพียงเล็กน้อยจำกกำรใช้สำยตำดู แต่ไม่มคี วำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ กำรย้อมใบเตยปำหนันด้วยสีย้อมธรรมชำติจำก
กำแฟ โดยปรับสภำพน้่ำย้อม พบว่ำ ทีอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส สีทีติดใบเตยปำหนันจะติดเข้มกว่ำสีใบเตยปำหนัน
ทีย้อมด้วยอุณหภูมิ 60 และ 80 องศำเซลเซียส เพียงเล็กน้อยจำกกำรใช้สำยตำดู แต่ไม่มคี วำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ
4) วิเครำะห์ผลจำกกำรทดสอบกำรวัดค่ำสี
จำกกำรทดสอบกำรวัดสี พบว่ำกำรย้อมสีเตยปำหนันจำกใบหูกวำงทีอุณ หภูมิ 60 องศำเซลเซียส มี
ควำมเข้มของสีอยู่ที 4.237 ดีทีสุด และกำรย้อมสีเตยปำหนันจำกกำแฟ ทีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส ค่ำควำมเข้ม
ของสีอยู่ที 3.172 ดีทีสุด จำกอุณหภูมิกำรย้อมข้ำงต้นจะให้ควำมเข้มของสีทีดีทีสุด และกำรวิเครำะห์ ANOVA พบว่ำ
ค่ำ L* ค่ำ a* ค่ำ b* และค่ำควำมเข้มของสีไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ดังนั้นเมืออุณหภูมิต่ำงกันค่ำควำมเข้ม
ของสี CV-SWL ไม่แตกต่ำงกัน
5) วิเครำะห์ผลจำกกำรทดสอบควำมคงทนของสีตอ่ แสง
จำกกำรทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสง พบว่ำ ใบเตยปำหนันทีผ่ำนกำรย้อมสีธรรมชำติจำกใบหู
กวำงทีอุณหภูมิ 60 และ 80 องศำเซลเซียส มีกำรเปลียนแปลงน้อยกว่ำ อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส ทีมีกำร
เปลียนแปลงอยู่ในระดับที 3 อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง และใบเตยปำหนันทีผ่ำนกำรย้อมสีจำกกำแฟทีอุณหภูมิ 60 และ
80 องศำเซลเซียส มีกำรเปลียนแปลงน้อยกว่ำ อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส ทีมีกำรเปลียนแปลงมำกอยู่ในระดับที
2/3 อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึงควำมคงทนของสีขนึ้ กับวัสดุให้สธี รรมชำติแต่ละชนิดไม่เท่ำกัน
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6) วิเครำะห์ผลจำกกำรทดสอบควำมเหนียว
จำกกำรทดสอบควำมเหนียว พบว่ำ ใบเตยปำหนันทีผ่ำนกำรย้อมสีจำกใบหูกวำงทีอุณหภูมิ 80
องศำเซลเซียส มีค่ำควำมเหนียวมำกกว่ำใบเตยปำหนันทีไม่ผ่ำนกำรย้อมสี อยู่ที 14.18 นิวตัน และใบเตยปำหนันที
ผ่ำนกำรย้อมสีจำกกำแฟทีอุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส มีค่ำควำมเหนียวมำกกว่ำใบเตยปำหนันทีไม่ผ่ำนกำรย้อมสี อยู่
ที 14.03 นิวตัน ซึงในกำรย้อมทีอุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส ให้ควำมร้อนในระดับปำนกลำง จึงท่ำให้มีควำมเหนียว
ดีกว่ำอุณหภูมิ 60 และ 100 องศำเซลเซียส

วิจารณ์ผล
ผลทีได้จำกกำรวิจัย กำรย้อมใบเตยปำหนันด้วยสีธรรมชำติ พบว่ำ กำรย้อมใบเตยปำหนันสีย้อมธรรมชำติ
ติดสีได้ยำกกว่ำกำรย้อมด้วยสีสังเครำะห์ กำรย้อมสีธรรมชำติให้ติดสีได้ ต้องใช้เวลำมำกกว่ำกำรย้อมด้วยสีสังเครำะห์
ซึงกลุ่มทีย้อมเตยปำหนันด้วยสีสังเครำะห์ใช้เวลำในกำรย้ อมโดยประมำณ 1 ชัวโมง แต่กำรย้อมด้วยสีธรรมชำติจำก
ผลวิจัยใช้เวลำอย่ำงน้อย 4 ชัวโมงและถ้ำจะให้ติดสีมำกขึ้นต้องใช้เวลำเพิมขึ้น ผลงำนวิจัยมีข้อแตกต่ำงกับงำนวิจัยที
เกียวข้อง และบำงชนิดให้ควำมเข้มของสีไม่เหมือนกับงำนวิจัยทีเกียวข้องดังนี้
ใบหูกวำงและกำแฟ เมือท่ำกำรย้อมในน้่ำทีมีค่ำ pH 2 ทีอุณหภูมิ 60 80 และ 100 องศำเซลเซียส ใบหู
กวำงได้สีเขียว กำแฟได้สีน่้ำตำล โดยย้อมใบหูกวำงและกำแฟในสภำวะกรดท่ำให้ใบเตยปำหนันมีสำมำรถดูดกลืนสี
และท่ำให้มีสสี ม่ำเสมอ ซึงมีควำมสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ระมัด โชชัย [2] ทีศึกษำเรืองกำรย้อมสีเส้นด้ำยฝ้ำยด้วย
สีย้อมธรรมชำติจำกใบและเปลือกต้นมะม่วงส่ำหรับอุตสำหกรรมครอบครัว พบว่ำ เปลือกมะม่วงมีปริมำณแทนนิน
และสำรฟีนอลิกทั้งหมดมำกกว่ำในใบมะม่วง ท่ำให้น่้ำย้อมสีจำกเปลือกมะม่วงมีควำมเป็นกรดเล็กน้อย สำมำรถ
ดูดกลืนแสงมำกทีสุดในช่วงคลืนสีน่ำ้ เงิน
กำรสกัดสีจำกใบหูกวำงท่ำกำรย้อมทีอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส นำน 60 นำที ซึงสอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ ขนิษฐำ เจริญลำภ และคณะ [4] ทีศึกษำสิงทอสร้ำงสรรค์ดว้ ยสีย้อมธรรมชำติจำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรใน
กำรย้อมสีธรรมชำติดว้ ยกำกกำแฟ โดยภำวะทีเหมำะสมในกำรสกัดกำกกำแฟคือใช้กำกกำแฟ 20 กรัม โซเดียมไฮดร
อกไซด์ 0.4 กรัมต่อน้่ำ 100 มิลลิลิตร ทีอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส นำน 60 นำที
กำรสกัดสีจำกกำแฟและกำรย้อมสีธรรมชำติไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ขนิษฐำ เจริญลำภ และคณะ [4]
ทีพบว่ำภำวะทีเหมำะสมในกำรย้อมด้วยน้่ำสีทีสกัดจำกกำกกำแฟในกำรมัดย้อมผ้ำฝ้ำย คือ อัตรำส่วนของน้่ำสีต่อน้่ำ
150:100 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส ระยะเวลำย้อม 60 นำที แต่ในกำรย้อมใบเตยปำหนันเวลำทีใช้ย้อม 4
ชัวโมง เนืองจำกผ้ำฝ้ำยมีลักษณะเป็นผ้ำทอทีผ่ำนกระบวนกำรเตรียมสิงทอซึงส่งผลให้มีควำมสำมำรถในกำรดูดซึม
ได้ ดี แต่ส่ ำ หรั บใบเตยปำหนั น เป็ น กำรน่ ำ พืชมำย้อมโดยตรง ซึงใบยั ง คงมีขี้ผึ้ง / เปกติน เป็ น ส่ ว นประกอบท่ ำ ให้
คุณสมบัตใิ นกำรดูดซึมต่ำกว่ำผ้ำฝ้ำย
กำรทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสงของใบเตยปำหนันด้วยกำรย้อ มสีธรรมชำติ กำรทดสอบสีต่อแสงของ
ใบเตยปำหนันอยู่ในระดับดี ซึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อัชชำ หัทยำนำนนท์ และประพำฬภรณ์ ธีรมงคล [5] กำร
ย้อมผ้ำไหมด้วยสีธรรมชำติจำกใบชมพู่มะเหมียว ผลจำกกำรทดสอบควำมคงทนต่อกำรซักและทนต่อแสงแดดด้วย
มำตรฐำน AATCC พบว่ำผ้ำไหมมีควำมคงทนของสีต่อกำรซักและควำมคงทนของสีตอ่ แสงในระดับดี
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สรุปผล
จำกวัตถุประสงค์ทีก่ำหนดไว้เพือศึกษำกระบวนกำรย้อมเตยปำหนันด้วยสีธรรมชำติ เพือพัฒนำรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และ เพือทดสอบควำมพึงพอใจของผู้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี น่ำผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลและกำรทดสอบ
ควำมคงทนของสีตอ่ แสงสำมำรถสรุปได้ดังนี้
1. กำรศึกษำกำรเตรียมเตยปำหนันก่อนย้อม กำรขจัดสิงสกปรกและกำรฟอกขำวของใบเตยปำหนัน พบว่ำ
ใบเตยปำหนันมีสสี ว่ำงขึ้น แต่ลักษณะผิวของใบเตยปำหนันแตกและบิด ท่ำให้เสียรูปทรง ไม่เหมำะส่ำหรับใช้ท่ำจักสำน
จึงใช้กำรย้อมสีโดยไม่ต้องผ่ำนกำรขจัดสิงสกปรกและกำรฟอกขำว
2. กำรศึกษำสภำวะค่ำ pH ของน้่ำย้อม 3 ระดับ พบว่ำกำรย้อมในสภำวะน้่ำย้อมมีค่ำ pH 2 ท่ำให้สีย้อมติด
ใบเตยปำหนันมำกกว่ำ pH 4 และ6 สรุปได้ว่ำกำรย้อมในสภำวะทีเป็นกรดกำรติดสีของเตยปำหนันได้ดกี ว่ำ
3. กำรศึกษำกระบวนกำรย้อมเตยปำหนันด้วยสีธรรมชำติ กำรศึกษำวิธีกำรย้อมเตยปำหนันด้วยสีย้อม
ธรรมชำติทีอุณหภูมิต่ำงกัน 60, 80 และ 100 องศำเซลซียล พบว่ำควำมเข้มของสีโดยเฉลียในแต่ละชนิดไม่มีควำม
แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส่ำคัญ
4. กำรทดสอบควำมคงทนของสีย้อมธรรมชำติต่อแสง กำรน่ำใบเตยปำหนันทีผ่ำนกำรย้อมสีธรรมชำติ มำ
ทดสอบควำมคงทนของสีตอ่ แสง ผลสรุปอยู่ในระดับทียอมรับได้ อยู่ในระดับปำนกลำงและดี
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ผลของสารสกัดจากพืชต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเอน ม์เอสเทอเรสใน ข่หอยเชอรี่
Effect of Plant Extracts on Esterase Activity in Egg of Golden Apple Snail
(Pomacea canaliculata Lamarck)
กอบกุล นงนุช1*
Khobkul Nongnutch1*
บทคัดย่อ
สำรสกัดจำกพืชต่อกำรเปลียนแปลงระดับเอนไซม์เอสเทอเรสในไข่หอยเชอรี(Pomace canaliculata Lamarck)
โดยศึกษำผลจำกสำรสกัดจำกใบสำบเสือ (Chromolaena ordorata (L)) ต่อระดับกำรเปลียนแปลงเอนไซม์เอสเทอเรส
ในไข่หอยเชอรี เปรียบเทียบกับสำรสกัดจำกผลมะค่ำดีควำย(Sapindus emarginatus Vahl) โดยวิธีซอกต์เลทด้วยตัวท่ำ
ละลำยเอทำนอล 95% โดยน่ำมำทดสอบในไข่หอยเชอรีอำยุ 1 3 5 และ 7 วัน ด้วยวิธีกำรจุ่มสำรสกัดเป็นเวลำ 5 10
15 20 และ 30 นำที พบว่ำสำรสกัดจำกสำบเสือมีผลต่อระดับเอนไซม์เอสเทอเรสในไข่หอยอำยุ 1 วัน ทีระดับควำม
เข้มข้น 0.5-1.8 % w/v มีระดับเอนไซม์เอสเทอเรสลดลง 1.5-2.0 เท่ำ ส่วนไข่อำยุ 3-7 วัน ระดับเอนไซม์เอสเทอเรส
ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p>0.05) เมือน่ำมำเปรียบเทียบกับสำรสกัดจำกผลมะค่ำดีควำย พบว่ำท่ำให้ไข่หอย
อำยุ 1 3 5 และ 7 วันทีระดับควำมเข้มข้น 1.0-2.5% w/v มีระดับเอนไซม์เอสเทอเรสลดลงประมำณ 1.2-2.4 เท่ำ
คาสาคัญ: สำรสกัดจำกพืช เอนไซม์เอสเทอเรส ไข่หอยเชอรี

Abstract
The effects of Chromolaena ordorata (L) extracts on esterase in various ages of the golden apple snail
(Pomacea canaliculata Lamarck) eggs. The soxhlet’s extraction method using 95% ethanol as solvent was
performed. The various egg ages 1 3 5 and 7 days old were individually dipped into various concentrated crude
extracts for 5 10 15 20 and 30 minutes and the evaluation of invitro enzyme study was done after exposure.
The 1 day old eggs exhibited 1.5 – 2.0 fold inhibited in esterase against 0.5-1.8 % w/v Chromolaena ordorata
(L) extracts on the other hand, the 3-7 day old eggs showed no significant difference of both esterase activity.
The tea seed at extracts 1.0-2.5 % w/v indicated 1.2-2.4 fold inhibited esterase but there was no significant
difference.
Keywords: Plant extracts Esterase Activity Egg of Golden apple snail
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บทนา
อดีตจนถึงปัจจุบัน หอยเชอรี (Golden apple snail) เป็นทีรู้จักของกลุ่มประเทศทีประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็น
อย่ำงดี โดยเฉพำะประเทศทีอยู่ในภูมิภำคทีเป็นเขตร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย พบว่ำกลุ่มเกษตรกรไทยประสบปัญหำกับ
ศัตรูข้ำวเพิมขึน้ ในช่วงท่ำนำไถหว่ำนบริเวณพื้นทีลุม่ น้่ำ หรือพื้นทีน้่ำท่วม ซึงสำเหตุหนึงมำจำกกำรระบำดของหอยเชอรีที
สำมำรถแพร่พันธุ์ได้ในเวลำอันรวดเร็วและปริมำณมำก เนืองจำกหอยเชอรีวำงไข่ในแต่ละครั้งประมำณ 200-3,000 ฟอง
ต่อหนึงกลุ่มไข่ สำมำรถวำงไข่ได้ตลอดปี โดยเฉพำะช่วงเดือนทีร้อนและฝนตกชุก กำรระบำดของหอยเชอรีท่ำควำม
เสียหำยให้กับชำวนำไทยอย่ำงมำก ซึงเป็นเหตุจูงใจให้ชำวนำไทยหันมำใช้สำรเคมีในกำรก่ำจัดหอยมำกขึ้น ซึงส่วนมำก
สำรเคมีทีใช้ก่ำจัดหอยจะส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม สิงมีชีวิตในนำข้ำว เช่น กุ้ง ปู ปลำ และสิงมีชีวิตทีท่ำหน้ำทีเป็น
ผู้ย่อยสลำย ส่งผลต่อห่วงโซ่อำหำรของสิงมีชวี ติ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นผลกระทบทีมีต่อสิงแวดล้อมจำกกำรใช้สำรเคมีใน
กำรก่ำจัดหอย จึงได้ศึกษำวิธีกำรใช้สำรสกัดจำกธรรมชำติก่ำจัดหอยเชอรีในระยะทีเป็นไข่หอยเพือลดประชำกรของหอย
ตัง้ แต่ระยะเริมต้น โดยท่ำกำรศึกษำกำรเปลียนแปลงระดับเอนไซม์เอสเทอเรสทีมีผลต่อกำรผสมพันธุ์และกำรพัฒนำของ
รังไข่ และมีผลต่อกำรเจริญของไข่หอยเชอรี จำกผลของสำรสกัดจำกพืชท้องถิน ได้แก่ สำบเสือ (Chromolaena ordorata
(L)) และผลมะค่ำดีควำย (Sapindus emarginatus Vahl) ศึกษำระดับควำมเป็นพิษทีมีต่อกำรฟักของไข่หอยเชอรี เพือน่ำ
ข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำสำรสกัดทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมต่อไป

วิธีการวิจัย
คัดเลือกไข่หอยทีใช้ในกำรทดสอบกับสำรสกัดจำกสำบเสือ และผลมะค่ำดีควำย โดยคัดเลือกกลุ่มไข่หอยที
สมบูรณ์และมีขนำดใกล้เคียงกันไว้เป็นกลุ่มๆ จำกนัน้ ใช้กะละมังใบใหญ่ ใส่น้่ำประปำทีปรำศจำกคลอรีนและใช้ตำข่ำย
พลำสติกวำงบนปำกกะละมังส่ำหรับเป็นทีวำงไข่หอย
เก็บไข่หอยเชอรีอำยุ 1 วัน
คัดเลือกไข่หอยทีจะใช้ทดสอบจำกสำรสกัดจำกสำบเสือ

เตรียมภำชนะส่ำหรับวำงไข่หอยเชอรีเพือรอ
ช่วงอำยุไข่ทใช้
ี ทดสอบ

เตรียมภำชนะส่ำหรับวำงไข่หอยเชอรี
ทดสอบกับสำรสกัดจำกพืช

เตรียมภำชนะส่ำหรับวำงไข่หอยเชอรี
หลังกำรทดสอบ
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น่ำตัวอย่ำงพืช ได้แก่ สำบเสือ และผลมะค่ำดีควำย น่ำไปตำกแห้ง จำกนั้นบดให้ละเอียด น่ำไปสกัดสำรโดยวิธี
ของ [1] และดัดแปลงวิธีของ [2] สกัดสำรด้วยวิธีกำรสกัดซอกซ์เลต (Soxhlet extraction) ทีอุณหภูมิ 70 องศำเซลเซียส
โดยใช้ตัวอย่ำงพืชทีบดละเอียด 30 กรัม แอลกอฮอล์ 95% ปริมำตร 300 มิลลิลิตรเป็นตัวท่ำละลำย ใช้เวลำ 8 ชัวโมง
จำกนั้นน่ำสำรที สกั ดได้ ไประเหยตัวท่ ำละลำยออกด้วยเครืองระเหยสุ ญญำกำศ น่ ำไปอบแห้ งที อุ ณหภู มิ 70 องศำ
เซลเซียส เก็บส่วนทีได้จำกกำรระเหยทีมีลักษณะข้นไว้ทีอุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียสเพือน่ำไปทดสอบขั้นต่อไป
น่ำตัวอย่ำงสำรสกัดไปผึงแห้ง

บดให้ละเอียด

สกัดโดยซอกซ์เลต (Soxhlet extraction) ทีอุณหภูมิ 70 C ใช้เวลำ 8 ชัวโมง

น่ำสำรทีสกัดได้ไประเหยด้วยเครืองระเหยสุญญำกำศ

สำรสกัดหยำบ
กำรทดสอบหำค่ำเปอร์เซ็นต์กำรไม่ฟักของไข่หอยเชอรีเมือสัมผัสกับสำรสกัดสำบเสือ และผลมะค่ำดีควำย
ทดสอบประสิทธิภำพสำรสกัดจำกสำบเสือและผลมะค่ำดีควำย โดยวิธีซอกซ์เลต มีแอลกอฮอล์ 95% เป็นตัวท่ำ
ละลำยและหำค่ำเปอร์เซ็นต์กำรไม่ฟักของไข่หอยเชอรีจำกกำรสัมผัสสำรสกัดสำบเสือ และผลมะค่ำดีควำย ทีระดับควำม
เข้มข้นของสำรสกัด 6 ระดับ คือ 0, 0.5, 1.0, 1.5, 1.8 และ 2.5 % W/V และทีระยะเวลำในกำรสัมผัสสำร 5 ช่วงเวลำ คือ
5, 10, 15, 20 และ 30 นำที เพือหำระดับควำมเข้มข้นและช่วงเวลำสัมผัสทีเหมำะสมเพือน่ำไปศึกษำระดับเอนไซม์ท่ำลำย
พิษต่อไป
ศึกษำแอคติวิตีของเอนไซม์เอสเทอเรส
ศึกษำแอคติวิตีของเอนไซม์เอสเทอเรส โดยท่ำกำรศึกษำสองปัจจัยคือ
ปัจจัยที 1 อำยุของไข่หอยทีสัมผัสสำร มี 4 ระดับอำยุคือ 1, 3, 5, และ 7 วัน
ปัจจัยที 2 ระดับควำมเข้มข้นของสำรสกัด 6 ระดับ คือ 0, 0.5, 1.0, 1.5, 1.8 และ 2.5 % W/V
ท่ำกำรตรวจวัดระดับเอนไซม์เอสเทอเรส ดัดแปลงจำกวิธีของ [3] โดยใช้เครืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ทีควำม
ยำวคลืน 400 นำโนเมตร เพือตรวจวัดค่ำดูดกลืนแสงของ paranitrophenol โดยเอนไซม์เอสเทอเรสจะเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยำไฮโดรไลซิสของสำรตัง้ ต้น คือ paranitrophenol acetate (PNPA) ไปเป็น paranitrophenol
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ผลการวิจัย
ผลของสำรสกัดจำกสำบเสือ และผลมะค่ำดีควำยต่อเปอร์เซ็นต์กำรไม่ฟักของไข่หอยเชอรี จำกกำรทดลอง
พบว่ำผลของระยะเวลำกำรจุ่มสำรสกัด ไม่มีผลต่อกำรฟักของไข่หอยเชอรี (p< 0.05) ดังแสดงในตำรำงที 1 และ
ตำรำงที 2
ตารางที่ 1 ค่ำเฉลียส่วนเบียงเบนมำตรฐำนของกำรไม่ฟักของไข่หอยเชอรีหลังจำกได้รับสำรสกัดจำกสำบเสือทีระดับ
ควำมเข้มข้นต่ำงกัน ในเวลำ 5 10 20 และ 30 นำที
ควำมเข้มข้น
กำรไม่ฟักของไข่หอยเชอรี (%)
ของสำรสกัด
ระยะเวลำกำรจุ่มสำร (นำที)
(%w/v)
5
10
15
20
30
0.0*
38.08±14.04
31.94±22.88
37.82±16.08
43.83±17.13
48.30±11.57
0.3
61.67±12.01
60.45±14.90
63.23±15.0
64.53±10.15
70.56±7.42
0.5
71.81±10.37
81.05±6.02
83.63±4.59
75.32±10.10
80.93±15.49
0.9
87.26±5.97
90.77±4.45
87.71±6.91
89.92±4.84
94.40±3.75
1.2
90.02±4.52
91.75±4.17
91.47±3.89
92.44±4.03
95.93±3.67
1.8
95.5±3.33
97.07±2.66
96.72±5.35
96.69±3.26
98.47±1.44
* ชุดควบคุม (น้่ำปรำศจำกคลอรีน)
ตารางที่ 2 ค่ำเฉลียส่วนเบียงเบนมำตรฐำนของกำรไม่ฟักของไข่หอยเชอรีหลังจำกได้รับสำรสกัดจำกผลมะค่ำดีควำย
ทีระดับควำมเข้มข้นต่ำงกัน ในเวลำ 5 10 20 และ 30 นำที
ควำมเข้มข้น
กำรไม่ฟักของไข่หอยเชอรี (%)
ของสำรสกัด
ระยะเวลำกำรจุ่มสำร (นำที)
(%w/v)
5
10
15
20
30
0.0*
45.27±20.17
51.97±14.49
53.60±10.75
48.13±15.77
43.48±15.42
0.5
66.59±11.92
70.12±11.88
81.29±6.85
66.76±10.62
71.79±7.89
1.0
72.92±12.95
80.83±9.07
84.85±8.92
83.81±15.19
80.89±7.25
1.5
81.53±8.22
81.42±6.93
89.99±9.56
91.93±8.56
95.12±6.71
2.0
92.99±7.68
83.77±9.51
93.05±6.5
94.83±8.95
92.66±5.02
2.5
90.51±9.49
92.97±9.74
95.71±3.04
94.56±6.62
94.17±8.47
* ชุดควบคุม (น้่ำปรำศจำกคลอรีน)

สรุปและวิจารณ์ผล
จำกกำรศึกษำเปอร์เซ็นต์กำรไม่ฟักของไข่หอยเชอรี โดยศึกษำปัจจัยร่วมระหว่ำงระยะเวลำในกำรจุ่มสำร
สกัด 5 ระดับเวลำ คือ 5 10 15 20 และ 30 นำที และปัจจัยควำมเข้มข้นของสำรสกัดจำกสำบเสือ คือ 0 0.3 0.6 0.9
1.2 และ 1.8 %w/v และผลมะค่ำดีควำย คือ 0 0.5 1.0 1.5 1.5 และ 2.5 %w/v ตำมล่ำดับ พบว่ำเปอร์เซ็นต์กำรไม่ฟัก
ของไข่หอยเชอรีมีคำ่ ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p < 0.05) ซึงสอดคล้องกับ [4]ท่ำกำรศึกษำผลของสำรสกัดจำก
พืชท้องถิน ได้แก่ สำบเสือ ไมยรำบ ทีมีฤทธิ์ต่อระดับเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสในหอยเชอรี พบว่ำ สำรสกัด
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จำกสำบเสือ มีฤทธิ์ยับยั้งระดับเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสในหอยเชอรีได้ และเมือน่ำไข่หอยเชอรีทีผ่ำนกำรจุ่ม
สำรสกัดทีระยะเวลำ 30 นำที ไปตรวจวัดระดับเอนไซม์เอสเทอเรส พบว่ำ ระยะเวลำทีไข่หอยสัมผัสสำรสกัดจำก
สำบเสือและผลมะค่ำดีควำย ส่งผลให้เกิดกำรแพร่ผ่ำนของสำรเข้ำ สู่รูพรุนของเปลือกไข่ได้มำก จึงท่ำให้เปอร์เซ็นต์
กำรไม่ฟักของไข่หอยเพิมขึ้น
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ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ ก ื้ อ เครื่ อ งส าอางสมุ น พรในตลาดแม่ ส าย
จังหวัดเชียงราย
Factors Affecting Cosmetic Consumption Purchasing Behaviors in Mae Sai
Market, Chiang Rai Province
ณภัทร์ ชัยวรรณ์1*
Naphat Chaiwan1*
บทคัดย่อ
กำรศึกษำในครั้งนี้ เพือศึกษำและวิเครำะห์ปัจจัยพฤติกรรมกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพร และทัศนคติ
ของผู้บริโภคทีมีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดของเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย จังหวัดเชียงรำย โดยสอบถำม
ตัวอย่ำงจ่ำนวน 250 ตัวอย่ำง โดยใช้สถิตพิ รรณนำ จัดล่ำดับควำมส่ำคัญด้วยมำตรำวัดของลิเคิร์ท และกำรวิเครำะห์
ข้อมูลหำควำมสัมพันธ์ ด้วยค่ำสถิตไิ คสแควร์ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ข้อมูลทัวไปของนักท่องเทียวทีเดินทำงมำเลือกซื้อ
สินค้ำในตลำดแม่สำย พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 31-40 ปี โสดและสมรส ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
ธุรกิจ มีรำยได้เฉลียต่อเดือนอยู่ระหว่ำง 20,000–30,000 บำท และมีแหล่งทีอยู่นอกพื้นทีอ่ำเภอแม่สำย ส่วนใหญ่มี
กำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรแบบผลิตภัณฑ์บ่ำรุงผิวพรรณ ขัดตัว เช่น สบู่ และผงขัดตัว ด้ ำ น ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์
ระหว่ำงข้อมูลทัวไปกับพฤติกรรมกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย ด้วยวิธีกำรทดสอบค่ำไคสแควร์
ทีระดับควำมเชือมันร้อยละ 95 (α = 0.05) พบว่ำ เพศมีผลต่อควำมถีในค่ำใช้จ่ำยต่อครั้งในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำง
สมุนไพรในตลำดแม่สำย ทีระดับนัยส่ำคัญ 0.039 และอำยุมีผลต่อผู้ทีมีสว่ นร่วมในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพร
ในตลำดแม่สำย ทีระดับนัยส่ำคัญ 0.009
คาสาคัญ: เครืองส่ำอำงสมุนไพร, ตลำดแม่สำย
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Abstract
The purpose of this study is study purchasing behavior, analyze the effective factor and customer’s
attitude in herbal cosmetics purchasing in Mae Sai market, Chiang Rai province. The process of the study is done
by using questionnaires and 250 samples to analyze data by descriptive statistics, prioritized by Likert rating
scale and use Chi – square to find the relationship between general information and the cosmetics purchasing
behavior in Mae Sai market. The study can be concluded that the most of sample is the woman tourist between
31-40 years of age, occupation merchandize or own business, average income per month about
20,000-30,000 bath, marital status are single and married, the sample’s habitat is outside Mae Sai district.
The highest consumed product is herbal skincare such as soap and scrub. The relation between general
information and purchasing behavior of buying herbal cosmetics in Mae Sai market by Chi - square test at 95%
confidential level (α = 0.05) found that the consumers’ gender effect to herbal cosmetics buying frequency has
purchasing expense is 0.039 confidential level. And consumers’ age also have effect to the cosmetics
purchasing consideration at 0.009 confidential level.
Keywords: herbal cosmetics, Mae Sai market

บทนา
ประเทศไทยเป็นแหล่งเพำะปลูกสมุนไพรทีส่ำคัญหลำยชนิด สมุนไพรถือได้ว่ำมีเป็นพืชทีมีสรรพคุณให้ประโยชน์
ต่อร่ำงกำย และสำมำรถหำได้ง่ำยตำมท้องตลำด สมุนไพรไทยนั้นไม่ได้เพียงแต่น่ำมำใช้ในกำรรักษำด้ำนกำรแพทย์แผน
ไทยเพียงเท่ำนั้น แต่สมุนไพรน่ำสำมำรถไปต่อยอดทำงธุรกิจโดยกำรน่ำสมุนไพรส่ำหรับเพือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ
หนึงในนัน้ คือ ธุรกิจเครืองส่ำอำงสมุนไพร ทีมีควำมปลอดภัยและต้นทุนต่ำ ปัจจุบันธุรกิจเครืองส่ำอำงได้รับควำมนิยมใน
ประเทศไทย จำกกำรพยำกรณ์ของศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทยพบว่ำ ธุรกิจทีเป็นดำว
รุ่งในปี 2561 โดยหนึงในสิบของธุรกิจดำวรุ่งคือ ธุรกิจเครืองส่ำอำงและครีมบ่ำรุงผิว เนืองจำกทุกคนเริมให้ควำมสนใจกับ
กำรรั กสุ ขภำพ และใส่ ใจกั บกำรดู แ ลร่ ำงกำยของตนเองทั้ งด้ ำนควำมงำมภำยนอกและภำยใน ผู้ จั ดกำร (2561)
อุตสำหกรรมควำมงำมในประเทศไทยมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนืองโดยทำงบริษัทยูบีเอ็ม (เอเชีย) ประเทศไทยจ่ำกัด
กล่ำวว่ำ 20ปีทีผ่ำนมำ มีกำรเติบโต 4.5% ต่อปีและคำดว่ำจะเติบโตขึ้น 3-6% ต่อปี โดยรำยได้ในปี 2559 ตลำดควำม
งำมไทย มีมูลค่ำที 2.6 แสนล้ำนบำท และเพิมขึน้ ในปี 2560 อยู่ทีมูลค่ำ 2.8 แสนล้ำนบำท สำวิตรี รินวงษ์ (2560) และใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจเครืองส่ำอำงอยู่ประมำณ 1,800 รำย ด้วยมูลค่ำทุนจดทะเบียนนิติบุคคลกว่ำ 11,000 ล้ำน
บำท โดยในจ่ำนวน นักธุรกิจควำมงำมเป็นประเภทธุรกิจ SMEs ถึง 90% และแนวโน้มจะขยำยตัวเพิมมำกขึ้นในอนำคต ใน
ภำคเหนือมีขนำด 6.2% ซึงล้วนเป็นแหล่งวัตถุดิบ กำรค้ำ กำรท่องเทียว และนิคมอุตสำหกรรมสำวิตรี รินวงษ์ (2560)
ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนในจังหวัดเชียงรำยเป็นจังหวัดทีติดต่อกับประเทศเมียนมำ ท่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สร้ำง
รำยได้ให้ประชำชนสำมำรถจับจ่ำยใช้สอยสินค้ำอุปโภคบริโภคได้มำกขึ้น จำกสถิติมูลค่ำสินค้ำส่งออกและน่ำเข้ำผ่ำนด่ำน
ศุลกำกรในภำคเหนือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย (2561) พบว่ำมูลค่ำสินค้ำน่ำเข้ำด้ำนกำรค้ำชำยแดนกับเมียนมำ
ปี 2560 มีมูลค่ำ 6,171.4 ล้ำนบำท เพิมขึ้นเมือเทียบจำกปี 2559 มีมูลค่ำอยู่ที 5,120.9 ล้ำนบำท ซึงจุดกลำงทีมีกำร
ค้ำขำยกับระหว่ำงประเทศทีส่ำคัญทีหนึงคือ อ่ำเภอแม่สำย อ่ำเภอแม่สำยมีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพือนบ้ำนอย่ำง
ประชำกรในจังหวัดท่ำขี้เหล็กและจังหวัดใกล้เคียงของประเทศเมียนมำ ท่ำให้เกิดกำรค้ำกำรลงทุนแลกเปลียนสินค้ำของ
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ผู้คนทั้งสองประเทศโดยเกิดตลำดทีเป็นจุดกำรค้ำทั้งน่ำเข้ำและส่งออกสินค้ำหลำกหลำยประเภทในอ่ำเภอแม่สำย เรียกว่ำ
ตลำดแม่สำย ตลำดแม่สำยอยู่ฝั่งประเทศไทยติดบริเวณด่ำนพรมแดนอ่ำเภอ แม่สำยโดยครอบคลุม 2 ตลำดเล็ก ๆ ทีมี
ชือว่ำ ตลำดดอยเวำและตลำดสำยลมจอย หนึงสินค้ำทีมีวำงจ่ำหน่ำยคือ เครืองส่ำอำงสมุนไพร พบว่ำสินค้ำดังกล่ำวผลิต
ในประเทศไทยและน่ำเข้ำจำกประเทศเมียนมำ โดยสินค้ำทีได้รับควำมนิยมเลือกซื้อส่วนมำกคือประเภททีไว้ใช้ส่ำหรับกำร
ดูแลผิวหน้ำทีมีให้เลือกซื้อหลำกหลำยอย่ำงเช่น ทีมีส่วนผสมของ ทำนำคำ ซึงตรงกับปัจจุบันทีผู้บริโภคให้ควำมนิยมกับ
กำรใช้เครืองส่ำอำงทีผลิตจำกธรรมชำติและ มีส่วนผสมของสมุนไพร แต่กำรแข่งขันทำงด้ำนตลำดเครืองส่ำอำงสมุนไพร
ในตลำดแม่สำย ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำเครืองส่ำอำงส่วนใหญ่ขำยสินค้ำชนิดและยีห้อเดียวกันท่ำให้ไม่เกิดควำมแตกต่ำง
ซึงผู้บริโภคสำมำรถทีจะเลือกซื้อสินค้ำและต่อรองรำคำกับร้ำนค้ำได้ ไม่เพียงแต่ในตลำดแม่สำยในบริเวณใกล้เคียงตลำด
แม่สำยยังพบว่ำมีร้ำนทีขำยเครืองส่ำอำงโดยเฉพำะ ผู้ประกอบร้ำนค้ำเครืองส่ำอำงในตลำดแม่สำยอำจได้รับผลกระทบ
จำกกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรของผู้บริโภคท่ำให้เกิดยอดขำยทีลดลงและเสียส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
กำรศึกษำถึงพฤติกรรมกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย จังหวัดเชียงรำย จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบกำรร้ ำนค้ ำเครืองส่ ำอำงในตลำดแม่สำย ให้ รู้ถึ งปั จจั ยกำรเลือกซื้ อของผู้ บริ โภคและวำงแผนกำรตลำด
เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย จังหวัดเชียงรำยต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย

ข้อมูลทัวไป
-เพศ-อำยุ-สถำนภำพ
-ระดับกำรศึกษำ
-รำยได้
-แหล่งทีอยู่ปัจจุบัน
(สถิตเิ ชิงพรรณนำ)
พฤติกรรมกำรเลือกซือ้
เครืองส่ำอำงสมุนไพรใน
ตลำดแม่สำย จังหวัด
เชียงรำย
(6Ws1H)

ควำมสัมพันธ์ของ
ผู้บริโภคทีมีผลต่อ
พฤติกรรมในกำรเลือก
ซือ้ เครืองส่ำอำง
สมุนไพรโดยหำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ปัจจัยเฉพำะบุคคลและ
พฤติกรรมกำรเลือกซือ้
(Chi-square)

ปัจจัยส่วนประสมทำง
กำรตลำด(4P’s)
(Likert rating scale)
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การเกบรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทีใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกำรน่ำข้อมูลทีเก็บ
รวบรวมจำกกำรแจกแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเป็นเครืองมือกำรเก็บข้อมูลจำกนักท่องเทียวทีเดินทำงมำ
เลือกซือ้ สินค้ำในตลำด แม่สำย จังหวัดเชียงรำย จ่ำนวน 250 รำย ดังนี้
ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ อำชีพ รำยได้เฉลียต่อเดือน
แหล่งทีอยูอ่ ำศัยในปัจจุบัน
ส่ว นที 2 ข้ อ มู ล เกี ยวกั บพฤติก รรมกำรเลือ กซื้ อ เครืองส่ ำ อำงสมุ น ไพรในลำดแม่ส ำย จั ง หวั ด เชีย งรำย
ประกอบด้วย ประเภทสินค้ำในกำรเลื อกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรมำกทีสุด เหตุผลของกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำง
สมุนไพร ผู้ทีมีส่วนร่วมในกำรเลือกซื้อ เวลำในกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพร แหล่งจ่ำหน่ำยเครืองส่ำอำง
สมุนไพร ควำมถีในกำรเลือกซือ้ จ่ำนวนชิ้นทีซือ้ ในหนึงเดือน และค่ำใช้จ่ำยต่อครั้งในกำรซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพร
ส่วนที 3 ข้อมูลเกียวกับทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรใน
ตลำดแม่สำย ประกอบด้วย ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนสถำนทีจัดจ่ำหน่ำย ด้ำนส่งเสริมกำรขำย
ส่วนที 4 ปัญหำและข้อเสนอแนะ
ทดสอบหำควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆทีมีควำมเกียวข้องกัน เพือจะได้ทรำบถึงตัวแปรอิสระทีมีอิทธิพล
ต่อตัวแปรตำม
โดยก่ำหนดตัวแปรทีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรของผู้บริโภค ดังนี้
1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศกับค่ำใช้จ่ำยแต่ละครั้งในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย
2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุกับผู้ทีมีสว่ นร่วมในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย
3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำชีพกับช่วงเวลำในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำด
แม่สำย
4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยได้กับค่ำใช้จ่ำยแต่ละครั้งในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย
5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแหล่งทีอยูป่ ัจจุบันช่วงเวลำในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย
6. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศกับผู้ทีมีสว่ นร่วมในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย
ท่ำกำรศึกษำทัศนคติของผู้บริโภคทีมีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดของเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย จังหวัด
เชียงรำย ท่ำกำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 4P’s ในด้ำนด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนสถำนทีจัด
จ่ำหน่ำย ด้ำนส่งเสริมกำรขำย (ข้อมูลส่วนที 3) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำและจัดล่ำดับควำมส่ำคัญด้วย Likert Scale
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ มำก ปำนกลำง น้อย เกณฑ์กำรให้คะแนน 1-3 คะแนน ดังนี้
คะแนน 3 = มำก
คะแนน 2 = ปำนกลำง
คะแนน 1 = น้อย

ผลการศึกษา
1. ศึกษาพฤติกรรมการเลือก ื้อเครื่องสาอางสมุน พรจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเลือก ื้อสินค้า
ในตลาดแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ผลกำรศึกษำพบว่ำ นักท่องเทียวทีเดินทำงมำเลือกซื้อสินค้ำเป็นผู้หญิง จ่ำนวน 139 รำย คิดเป็นร้อยละ
55.60 ซึงประชำกรเพศหญิงจะให้ควำมส่ำคัญในกำรดูแลรักษำตัวเอง มีอำยุเฉลียทีมำเลือกซือ้ สินค้ำอยูใ่ นช่วง 31–40
ปี คิดเป็นร้อยละ 34.80 ซึงช่วงอำยุดังกล่ำวเป็นช่วงวัยนักศึกษำจนถึงวัยท่ำงำนเป็นไปได้ว่ำเริมมีรำยได้ มีก่ำลังทรัพย์
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ในกำรซื้อสินค้ำ สถำนภำพมีควำมเท่ำเทียมกัน สถำนภำพโสดและสมรสจ่ำนวน 117 รำย คิดเป็นร้อยละ 46.80
เช่นเดียวกัน นักท่องเทียวส่วนใหญ่ท่ำอำชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำยได้น่ำสินค้ำจำกตลำดแม่สำยไปขำยต่อ และน่ำไปเป็น
ของฝำกญำติพีน้อง จ่ำนวน 77 รำย คิดเป็นร้อยละ 30.80 รำยได้เฉลียต่อเดือนของนักท่องเทียวเฉลียอยู่ที 20,00130,000 บำท จ่ำนวน 89 รำย คิดเป็นร้อยละ 35.60 เนืองจำกนักท่องเทียวบำงส่วนมีอำชีพเกษตรกรทีมีรำยได้เป็น
ช่วงของกำรออกผลผลิตทำงกำรเกษตร และมีอำชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษำทียังไม่สำมำรถหำรำยได้ด้วยตนเองได้ และ
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเทียวจำกนอกพื้นทีอ่ำเภอแม่สำยทีเดินทำงมำเลือกซือ้ สินค้ำ เป็นจ่ำนวน 210 รำย คิดเป็นร้อยละ
84.00 โดยส่วนมำกเป็นนักท่องเทียวจำกจังหวัด ล่ำปำง พะเยำ ภำคกลำงและทำงภำคใต้ เป็นต้น และมีแหล่งทีอยู่ใน
อ่ำเภอแม่สำย จ่ำนวน 40 รำย คิดเป็นร้อยละ 16.00
2. ปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมการเลือก ื้อเครื่องสาอางสมุน พรในตลาดแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2.1 ผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศกับค่ำใช้จ่ำยต่อครั้งในกำรซือ้ เครืองส่ำอำง
สมุนไพรในตลำดแม่สำย ตั้งสมมติฐำนดังนี้
H 0 : เพศไม่มคี วำมสัมพันธ์กับค่ำใช้จ่ำยต่อครั้งในกำรซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย
H 1 : เพศมีควำมสัมพันธ์กับค่ำใช้จ่ำยต่อครั้งในกำรซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย
ก่ำหนดให้ระดับควำมเชือมัน 95% (α = 0.05)
X มีค่ำเท่ำกับ 6.508 ทีระดับนัยส่ำคัญ 0.039 ซึงมีค่ำน้อยกว่ำระดับนัยส่ำคัญ 0.05 เพรำะฉะนั้น จึง
ปฏิเสธ H 0 ทีระดับควำมเชือมัน 95% แปลควำมหมำยได้ว่ำ เพศมีควำมสัมพันธ์กับค่ำใช้จ่ำยต่อครั้งในกำรซื้อ
เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย (ตำรำงที 1)
2

ตารางที่ 1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศกับค่ำใช้จ่ำยต่อครั้งในกำรซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย
ค่าใช้จา่ ยต่อครั้งในการ ื้อ
ระดับ
2
เพศ
ต่ากว่า
มากกว่า
X
นัยสาคัญ
รวม
300 บาท
300 บาท ขึ้น ป
43
6
49
ชาย
(31.4)
(4.4)
(35.8)
65
11
76
หญิง
(47.4)
(8.0)
(55.5)
6.508
0.039
7
5
12
เพศที่สาม
(5.1)
(3.6)
(8.8)
115
22
137
รวม
(83.9)
(16.1)
(137.0)
2.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับผู้ที่มสี ่วนร่วมในการเลือก ื้อเครื่องสาอางสมุน พรใน
ตลาดแม่สาย ตัง้ สมมติฐำนดังนี้
H 0 : อำยุไม่มคี วำมสัมพันธ์กับผู้ทีมีสว่ นร่วมในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำด
แม่สำย
H 1 : อำยุมคี วำมสัมพันธ์กับผู้ทีมีสว่ นร่วมในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย
ก่ำหนดให้ระดับควำมเชือมัน 95% (α = 0.05)
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X มีค่ำเท่ำกับ 13.445 ทีระดับนัยส่ำคัญ 0.009 ซึงมีค่ำมำกกว่ำระดับนัยส่ำคัญ 0.05 เพรำะฉะนั้น จึง
2

ปฏิเสธ H 0ทีระดับควำมเชือมัน 95% แปลควำมหมำยได้ว่ำ อำยุมีควำมสัมพันธ์กับผู้ทีมีส่วนร่วมในกำรเลือกซื้อ
เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย (ตำรำงที 2)
ตารางที่ 2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุกับผู้ทีมีสว่ นร่วมในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย
ผู้ที่มสี ่วนร่วมในการเลือก ื้อ
ระดับ
2
อายุ
ตัวเองและ เพื่อน/พนักงานขาย/
X
นัยสาคัญ
รวม
ครอบครัว สื่อโฆษณาและอื่น
8
1
9
15-20 ปี
(5.8)
(0.7)
(6.6)
17
22
39
21-30 ปี
(12.4)
(16.1)
(28.5)
32
16
48
31-40 ปี
(23.4)
(11.7)
(35.0)
13.445
0.009
17
12
29
41-50 ปี
(12.4)
(8.8)
(21.2)
มากกว่า 50 ปี
ขึ้น ป

11
(8.0)

1
(0.7)

12
(8.8)

รวม

85
(62)

52
(38)

137
(137.0)

จำกผลกำรศึกษำปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย จังหวัด
เชียงรำย พบว่ำ เพศมีควำมสัมพันธ์กั บค่ำใช้จ่ำ ยต่อครั้ง ในกำรซื้อ เครืองส่ ำอำงสมุน ไพรในตลำดแม่สำย ร้ำนค้ ำ
สำมำรถจัดรำคำและโปรโมชันให้ดึงดูดเพศหญิงให้มีควำมสนใจทีจะเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรโดยมองถึงอำยุ
ควบคู่ ซึงอำยุมคี วำมสัมพันธ์กับผู้ทีมีสว่ นร่วมในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย ร้ำนค้ำสำมำรถที
จะน่ำพนักงำนไปอบรมเรืองผลิตภัณฑ์ ให้สำมำรถแนะน่ำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำและครอบครัวของลูกค้ำทีมำเลือกซื้อ
เครืองส่ำอำงสมุนไพร
3.ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องสาอางสมุน พรในตลาดแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
จำกกำรศึ ก ษำทั ศ นคติข องผู้ บริ โ ภคที มี ต่อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทำงกำรตลำดที มีผ ลต่ อ กำรตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยโดยท่ำกำรศึกษำ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนสถำนทีจัด
จ่ำหน่ำย และด้ำนส่งเสริมกำรขำย ซึงน่ำมำสรุปผลกำรศึกษำดังนี้
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ด้ำนผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่ำงทีมีต่อกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย ในด้ำนผลิตภัณฑ์อยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลียที 2.77 พบว่ำทุกประเด็นให้ควำมส่ำคัญในกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย
มีค่ำเฉลียอยู่ในระดับมำก โดยกลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส่ำคัญในกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยใน
ส่วนวัตถุดิบทีใช้ตอ้ งเป็นส่วนผสมทีได้จำกกำรสกัดจำกสมุนไพรธรรมชำติทีมีควำมปลอดภัย มีค่ำเฉลียที 2.92
ด้ำนรำคำ กลุ่มตัวอย่ำงทีมีต่อกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยในด้ำนรำคำอยู่ในระดับ
มำก มีค่ ำเฉลียที 2.62 พบว่ำทุก ประเด็น ให้ควำมส่ำคัญในกำรเลือ กซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยมี
ค่ำเฉลียอยู่ในระดับมำก โดยกลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส่ำคัญในกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยจำก
กำรทีสำมำรถต่อรองรำคำได้ มีค่ำเฉลียที 2.90
ด้ำนสถำนทีจัดจ่ำหน่ำย กลุ่มตัวอย่ำงทีมีต่อกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยในด้ำนรำคำ
อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลียที 2.81 พบว่ำทุกประเด็นให้ควำมส่ำคัญในกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่
สำยมีค่ำเฉลียอยู่ในระดับมำก โดยกลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส่ำคัญในกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย
จำกกำรมี ป้ำ ยแสดงสรรพคุ ณ ประโยชน์ข องเครืองส่ ำ อำงสมุ น ไพร สำมำรถให้ ลู ก ค้ ำ ได้ พิ จ ำรณำสิ น ค้ ำ แต่ล ะ
ผลิตภัณฑ์ได้ มีค่ำเฉลียที 2.86
ด้ำนส่งเสริมกำรขำย กลุ่มตัวอย่ำงทีมีตอ่ กำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย ในด้ำนรำคำอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลียที 2.53 พบว่ำมี 4 ประเด็นทีกลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส่ำคัญในกำรซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรใน
ตลำดแม่สำยในระดับมำกและมี 1 ประเด็นทีกลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส่ำคัญในกำรซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่
สำยในระดับปำนกลำง โดยกลุม่ ตัวอย่ำงให้ควำมส่ำคัญในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยจำกกำร
ทีร้ำนค้ำมีสนิ ค้ำตัวอย่ำงให้ลูกค้ำได้ทดลองใช้ฟรี เพือให้ลูกค้ำได้เข้ำถึงสินค้ำใกล้ชิดมำกยิงขึน้ มีคำ่ เฉลียที 2.76
จำกกำรศึกษำทัศนคติของผู้บริโภคทีมีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดของเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่
สำยจังหวัดเชียงรำย ร้ำนค้ำสำมำรถเลือกขำยผลิตภัณฑ์ทีตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำทีสินค้ำมี วัตถุดิบทีใช้ต้อง
เป็นส่วนผสมทีได้จำกกำรสกัดจำกสมุ นไพรธรรมชำติทีมีควำมปลอดภัย แสดงรำคำสินค้ำให้ชัดเจนและให้ลูกค้ำต่อ
รำคำได้ โดยร้ำนค้ำอำจตั้งรำคำไว้สูงกว่ำทีขำยจริง และแสดงป้ำยสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดน่ำเชือถือ พร้อม
แสดงสินค้ำตัวอย่ำงให้ทดลองใช้ฟรี

วิจารณ์และสรุปผล
จำกกำรศึกษำข้อมูลทัวไปของนักท่องเทียวทีเดินทำงมำเลือกซื้อสินค้ำในตลำดแม่สำย พบว่ำส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 31-40 ปี มีสถำนภำพโสดและสมรส เท่ำๆกัน ประกอบอำชีพธุรกิจส่วน/ค้ำขำย เพือท่ำไป
จ่ำหน่ำยต่อและใช้เองจ่ำนวน 77 รำย มีรำยได้เฉลียต่อเดือนอยู่ระหว่ ำง 20,000 – 30,000 บำท และมีแหล่งทีอยู่
นอกพื้น ทีอ่ ำเภอแม่สำยเช่น พะเยำ ล่ ำปำง และทำงภำคใต้ กลุ่ มตั วอย่ำ งส่ วนใหญ่มีกำรเลือ กซื้ อเครืองส่ำ อำง
สมุนไพรในสถำนทีทัวไปในแบบผลิตภัณฑ์บ่ำรุงผิวพรรณ ขัดตัว เช่น สบู่ และผงขัดตัว และควำมถีต่อเดือนในกำร
เลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรเฉลียอยู่ที 1-2 ชิ้น จ่ำนวน 181 รำย เนืองจำกผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ตัวอย่ำงสำมำรถใช้ได้
นำนมำกกว่ำ 1 เดือน โดยกลุ่มตัวอย่ำงให้เหตุผลในกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรส่วนใหญ่มำจำกรำคำถูก
ย่อมเยำ สำมำรถจับต้องได้ กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นตรงกับควำมถีในกำรเลือกซื้อ โดยมีควำมบ่อยครั้งในกำรเลือก
ซื้ออยู่ทีน้อยกว่ำ 1 ครัง้ ต่อเดือน และส่วนใหญ่เดินทำงมำท่องเทียวเพือเลือกซือ้ สินค้ำในตลำดแม่สำยจ่ำนวน 1-2 ครั้ง
ต่อปี ทัศนคติของผู้บริโภคให้ควำมส่ำคัญในระดับมำกทั้ง 4 ด้ำน และวิเครำะห์ข้อมูลหำควำมสัมพันธ์ด้วยวิธีกำร
ทดสอบค่ำไคสแควร์ พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ของพฤติกรรมในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยทีระดับ
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ควำมเชือมันร้อยละ 95 (α = 0.05) พบว่ำมีประเด็นทีส่ำคัญ 2 ประเด็น ดังนี้ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศกับค่ำใช้จ่ำย
ต่อครั้งในกำรซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย
พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีควำมถีในกำรใช้จ่ำยต่อครั้งในกำรเลือกซือ้ เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย โดย
มีค่ำใช้จ่ำยต่อครั้งในกำรเลือกซื้อต่ำกว่ำ 300 บำท และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุกับผู้ทีมีส่วนร่วมในกำรเลือกซื้อ
เครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย พบว่ำ ส่วนใหญ่ช่วงอำยุทีมีกำรเลือกซื้อเครืองส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย
อยู่ระหว่ำง 31-40 ปี จ่ำนวน โดยผู้ทีมีสว่ นร่วมในกำรเลือกซือ้ คือ ตัวเองและครอบครัว

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ อำจำรย์ทีปรึกษำหลั ก อำจำรย์ ดร.ประทำนทิพย์
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ผลของการปรุงสุกต่อองค์ประกอบทางเคมี กรด ฟติก และฤทธิ์ต้านออก ิเดชันของถั่วดา
Effect of different cooking methods on chemical composition, phytic acid and
antioxidant activity of black bean (Vigna mungo)
กิตติศักดิ์ ปำนทอง1* และเกียรติศักดิ์ ดวงมำลย์1,2
Kittisak Pantong1* and Kiattisak Duangmal1,2
บทคัดย่อ
ถัวด่ำ (Vigna mungo) เป็นถัวเมล็ดแห้งทีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรของโปรตีนสูง และมีสำรประกอบฟีนอลิกที
มีฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชัน แต่อย่ำงไรก็ตำมในเมล็ดถัวด่ำดิบยังพบสำรต้ำนคุณค่ำทำงโภชนำกำร เช่น กรดไฟติก ทีมีฤทธิ์
ยับยั้งกำรดูดซึมธำตุเหล็ก สังกะสี แคลเซียม แมกนีเซียม และแมงกำนีส กำรปรุงสุกส่งผลต่อปริมำณกรดไฟติก
องค์ประกอบทำงเคมี และท่ำให้สำรประกอบฟีนอลิกเกิดกำรเปลียนแปลงโครงสร้ำง ดังนั้นงำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพือศึกษำผลของวิธีกำรปรุงสุกต่อองค์ประกอบทำงเคมี ปริมำณกรดไฟติก และฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันของถัวด่ำ โดยมี
วิธีกำรปรุงสุกสำมวิธี ได้แก่ วิธีกำรต้มด้วยน้่ำประปำ (อัตรำส่วนของถัวทีผ่ำนกำรแช่น่้ำต่อปริมำณน้่ำประปำ = 1:10
(w/v) ทีอุณหภูมิ 100C 30 นำที) กำรนึงด้วยไอน้่ำร้อน (อุณหภูมิ 100C 35 นำที) และกำรปรุงสุกด้วยหม้ออัด
แรงดัน (อัตรำส่วนของถัวทีผ่ำนกำรแช่น่้ำต่อปริมำณน้่ำประปำ = 1:10 (w/v) ทีควำมดัน 10 psi 10 นำที) ผลกำร
ทดลองพบว่ำกำรปรุงสุกท่ำให้โปรตีนหยำบ เถ้ำ ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และกรดไฟติกลดลงอย่ำงมี
นัยส่ำคัญ (p≤0.05) เมือเทียบกับเมล็ดถัวด่ำดิบโดยน้่ำหนักแห้ง ซึงวิธีกำรปรุงสุกด้วยหม้ออัดแรงดันและกำรต้มมีผล
ต่อกำรลดลงมำกทีสุด ในขณะทีปริมำณควำมชื้นเพิมขึ้นอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05) เมือเทียบกับเมล็ดถัวด่ำดิบโดย
น้่ำหนักเปียก ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันทีตรวจวัดด้วยวิธี ferric reducing antioxidant power (FRAP) ของถัวด่ำทีผ่ำนกำร
ปรุงสุกทั้งสำมวิธีลดลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05) เมือเทียบกับเมล็ดถัวด่ำดิบโดยน้่ำหนักแห้ง ซึงวิธีกำรปรุงสุกด้วย
หม้ออัดแรงดันและกำรต้มให้ผลกำรลดลงมำกทีสุด ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันทีตรวจวัดด้วยวิธี DPPH radical scavenging
activity ให้ผลในท่ำนองเดียวกัน งำนวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่ำกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรนึงเป็นวิธีทีเหมำะสม เนืองจำกถัวด่ำที
ผ่ำนกำรนึงมีปริมำณโปรตีนหยำบ พลังงำนทั้งหมด สำรประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันสูง แต่มีปริมำณ
กรดไฟติกอยู่ในระดับทีต่ำเมือเทียบกับกำรปรุงสุกด้วยวิธีอืน
คาสาคัญ: ถัวด่ำ วิธีกำรปรุงสุก องค์ประกอบทำงเคมี กรดไฟติก ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชัน
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Abstract
Black beans (Vigna mungo), one of legumes, are considered as a source of high protein diet. They also
contain various phenolic compounds exhibiting antioxidant activities. However, raw black beans contain some
antinutritional factors. Phytic acid, one of antinutritional factors, inhibits absorption of some minerals such as iron,
zinc, calcium, magnesium and manganese. Cooking leads to changes in phytic acid content, chemical
composition and structure of phenolics. This research aimed to investigate the effect of different cooking methods
on chemical composition, phytic acid content and antioxidant activities of cooked black beans. Raw black beans
were soaked in tap water at the ratio of 1:10 (w/v) and subjected to three different cooking methods, boiling
(boiling in tap water, 100C, at the ratio of 1:10 (w/v) for 30 minutes), steaming (steaming, 100C, for 35
minutes) and pressure cooking (pressure cooking, 10 psi, in tap water at the ratio of 1:10 (w/v) for 10 minutes).
The results showed that the amount of crude protein, ash, total phenolic content and phytic acid (dry basis) in all
cooked beans significantly decreased (p≤0.05). The highest decrease in these values was found in boiling and
pressure cooking methods. The moisture content of cooked beans increased (p≤0.05). In addition, antioxidant
activity measured via ferric reducing antioxidant power (FRAP) of cooked beans (dry basis) significantly
decreased (p≤0.05). The highest reduction was observed in cooked beans processed by boiling and pressure
cooking methods. Antioxidant activity via DPPH radical scavenging activity assay was shown in the same
pattern. The results pointed that steaming was the most suitable cooking method because it could retain high
amount of crude protein content, energy, total phenolic content and antioxidant activities, while, the amount of
phytic acid was effectively reduced.
Keywords: Black bean, Cooking method, Chemical composition, Phytic acid, Antioxidant activities

บทนา
ถัวด่ำ (Vigna mungo) เป็นถัวเมล็ดแห้งทีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรของโปรตีนสูง โดยมีปริมำณโปรตีนเป็น
องค์ประกอบถึงร้อยละ 18 - 24 (โดยน้่ำหนักแห้ง) และมีกรดอะมิโนจ่ำเป็นครบทั้ง 10 ชนิด โดยทีมีไลซีนมำกทีสุด
[15] นอกจำกนี้ยังประกอบด้วยแร่ธำตุ วิตำมิน และสำรพฤกษเคมีทีมีสมบัตติ ำ้ นออกซิเดชัน เช่น สำรประกอบฟีนอลิก
อีกทั้งบริเวณเปลือกของถัวด่ำยังเป็นแหล่งของสำรแอนโทไซยำนินทีมีปริมำณสูงถึง 86.84 mg/ 100g [4] อย่ำงไรก็
ตำมเมล็ดถัวด่ำดิบยังพบสำรต้ำนคุณค่ำทำงโภชนำกำร เช่น กรดไฟติก ทีมีฤทธิ์ในกำรยับยั้งกำรดูดซึมธำตุเหล็ก
สังกะสี แคลเซียม แมกนีเซียม และแมงกำนีสในระบบทำงเดินอำหำร [7]
สำรประกอบฟี นอลิก เป็ นสำร secondary metabolites ทีพืชสร้ ำงขึ้น ส่ ำหรั บถั วเมล็ ดแห้ งมีปริ มำณ
สำรประกอบฟีนอลิกอยู่ในช่วง 34 - 1,710 mg/100 g (โดยน้่ำหนักแห้ง) โดยทั้งนี้สำรประกอบฟีนอลิกมีฤทธิ์ต้ำน
ออกซิเดชัน [6] เนืองจำกสำรต้ำนออกซิเดชันของสำรแต่ละตัวมีกลไกในกำรป้องกันกำรเกิดออกซิเดชันหรือก่ำจัด
อนุมูลอิสระทีแตกต่ำงกันจึงควรวิเครำะห์ด้วยวิธีทีหลำกหลำยเพือให้ทรำบถึงกลไกในกำรต้ำนออกซิเดชันทีดีของสำร
นัน้ ๆ [11] กำรวิเครำะห์ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันสำมำรถท่ำได้หลำยวิธี เช่น วิธีวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรรีดิวซ์เฟอร์
ริกของสำรต้ำนออกซิเดชัน (Ferric Reducing Antioxidant Power, FRAP) วิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
radical scavenging activity เป็นต้น
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กระบวนกำรแปรรูปถัวมีหลำยวิธี ซึงวิธีทีได้รับควำมนิยมมำกทีสุด คือ กำรแปรรูปโดยใช้ควำมร้อนชื้น ได้แก่
กำรต้ม นึง และกำรปรุงสุกโดยกำรใช้แรงดัน (pressure cooking) กระบวนกำรให้ควำมร้อนจะท่ำให้เกิดกำร
เปลียนแปลงภำยในเมล็ดถัว กำรเปลียนแปลงสมบัตทิ ำงเคมี รวมทั้งกำรเปลียนแปลงคุณค่ำทำงโภชนำกำร Alajaji [2]
รำยงำนว่ำกระบวนกำรปรุงสุกถัวลูกไก่ (Cicer arietinum) โดยกำรต้มกับน้่ำประปำในอัตรำส่วนระหว่ำงเมล็ดถัวแช่น่้ำ
ต่ อ น้่ ำ ประปำเท่ ำ กั บ 1:10 ( w/v) อุ ณ หภู มิ 100 องศำเซลเซี ย ส เป็ น เวลำ 90 นำที แ ละกำรใช้ ห ม้ อ นึ งฆ่ ำ เชื้ อ
(autoclaving) กับน้่ำประปำในอัตรำส่วนระหว่ำงเมล็ดถัวแช่น่้ำต่อน้่ำประปำเท่ำกับ 1:10 (w/v) อุณหภูมิ 121 องศำ
เซลเซียส ควำมดัน 15 ปอนด์ต่อตำรำงนิว้ (psi) เป็นเวลำ 35 นำที ส่งผลให้ปริมำณโปรตีนหยำบ ไขมัน เถ้ำ ใยอำหำร
แทนนิน และสำรยับยัง้ ทริปซินลดลง Omoilhoje [10] รำยงำนว่ำกำรให้ควำมร้อนแก่เมล็ดถัวหรัง (Vigna subterranea)
โดยกำรต้มในน้่ำเป็นเวลำ 60 นำที ขึน้ ไปจะท่ำให้ปริมำณกรดไฟติกลดลง 38.42% นอกจำกนี้กระบวนกำรแปรรูปโดย
กำรให้ควำมร้อนท่ำให้เกิดกำรสูญเสียสำรประกอบฟีนอลิก โดยเกิดกำรเปลียนแปลงสองกลไก คือ เกิดกำรสลำยตัว
เนื องจำกควำมร้ อ น และกำรรวมตั ว ของสำรประกอบฟี น อลิ ก กั บ สำรประกอบอืนในพื ช จึ ง ส่ ง ผลให้ ฤทธิ์ ต้ ำ น
ออกซิเดชันเปลียนแปลงไปจำกเดิม [5] อีกทั้งกำรแปรรูปโดยใช้ควำมร้อนส่งผลให้เกิดกำรเสียสภำพธรรมชำติของ
โปรตีน จึงส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรย่อยโปรตีนในระบบทำงเดินอำหำรของมนุษย์ Mubarak [8] รำยงำนว่ำ
กระบวนกำรปรุงสุกถัวเขียวโดยกำรต้มกับน้่ำประปำในอัตรำส่วนระหว่ำงเมล็ดถัวแช่น้่ำต่อน้่ำประปำเท่ำกับ 1:10 (w/v)
อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 90 นำที และกำรใช้หม้อนึงฆ่ำเชื้อ (autoclaving) กับน้่ำประปำในอัตรำส่วน
ระหว่ำงเมล็ดถัวแช่น่้ำต่อน้่ำประปำเท่ำกับ 1:10 (w/v) อุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส ควำมดัน 15 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
(psi) เป็นเวลำ 35 นำที ช่วยปรับปรุงให้โปรตีนในเมล็ดถัวย่อยง่ำยขึน้ เนืองจำกโปรตีนเกิดกำรเสียสภำพจำกควำมร้อน
แต่อย่ำงไรก็ตำมยังไม่มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบลักษณะกำรปรุงสุกด้วยวิธีต่ำง ๆ ต่อองค์ประกอบทำงเคมี
และฤทธิ์ ต้ ำ นออกซิ เ ดชั น ในถั วด่ ำ ปรุ ง สุ ก ดั ง นั้ น งำนวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษำผลของวิ ธี ก ำรปรุ ง สุ ก ต่ อ
องค์ประกอบทำงเคมี ปริมำณกรดไฟติก และฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันของถัวด่ำ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. วัตถุดิบ
ถัวด่ำ (Vigna mungo) จำกบริษัท ชุมสิน ฟูด อินดัสทรี จ่ำกัด จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
2. การเตรียมตัวอย่าง
น่ำเมล็ดถัวด่ำดิบมำล้ำงให้สะอำดแล้วน่ำมำแช่น่้ำประปำในอัตรำส่วนระหว่ำงถัวเมล็ดแห้งต่อน้่ำประปำ
เท่ำกับ 1:10 (w/v) เป็นเวลำ 12 ชัวโมง ทีอุณหภูมิห้อง (30 องศำเซลเซียส) จำกนั้นน่ำมำผ่ำนวิธีปรุงสุก 3 วิธี ได้แก่
(1) กำรต้ม (ต้มกับน้่ำประปำในอัตรำส่วนระหว่ำงเมล็ดถัวแช่น่้ำต่อน้่ำประปำเท่ำกับ 1:10 (w/v) อุณหภูมิ 100 องศำ
เซลเซียส เป็นเวลำ 30 นำที) (2) กำรนึง (นึงด้วยไอน้่ำร้อนโดยใช้หม้อนึง อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 35
นำที) และ (3)กำรปรุงสุกด้วยหม้ออัดแรงดัน (pressure cooking) (ปรุงด้วยหม้ออัดแรงดัน กับน้่ำประปำในอัตรำส่วน
ระหว่ำงเมล็ดถัวแช่น้่ำต่อน้่ำประปำเท่ำกับ 1:10 (w/v) ทีควำมดัน 10 ปอนด์ตอ่ ตำรำงนิ้ว (psi) เป็นเวลำ 10 นำที)
3. วิเคราะห์สมบัติต่าง โดยนาถั่วดาที่ผ่านการปรุงสุกทั้ง 3 วิธี เปรียบเทียบกับถั่วดิบ ดังนี้
3.1. องค์ประกอบทำงเคมี ตำมวิธีของ AOAC [1] ได้แก่
3.1.1 ควำมชื้น (moisture) เถ้ำ (ash) และเยือใยหยำบ (crude fiber)
3.1.2 ปริมำณโปรตีน (crude protein) โดยวิธี Kjeldahl (conversion factor = 6.25)
3.1.3 ปริมำณไขมัน (crude fat) โดยวิธี Soxhlet extraction
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3.1.4 ปริมำณคำร์โบไฮเดรตทั้งหมด (available carbohydrate) โดยกำรค่ำนวณด้วยวิธี available
carbohydrate by difference จำกสูตร 100 – (ควำมชื้น +โปรตีนหยำบ + เถ้ำ + ไขมัน + เยือใยหยำบ)
3.2 ค่ำนวณปริมำณพลังงำนทั้งหมด
ค่ ำ นวณหำค่ ำ พลั ง งำนในอำหำรทั้ ง หมด โดยเปลี ยนค่ ำ ร้ อ ยละโปรตี น ร้ อ ยละไขมั น และร้ อ ยละ
คำร์โบไฮเดรต ด้วยค่ำคงทีซึงเรียกว่ำ Atwater factor ตำมวิธีของ Mudambi [9] ดังนี้
พลังงำนทั้งหมด (Kcal/100g) = (ร้อยละไขมัน x 9.0) + (ร้อยละโปรตีน x 4.0) + (ร้อยละคำร์โบไฮเดรต x 4.0)
3.3 กรด ฟติก
น่ำตัวอย่ำงถัวด่ำทีผ่ำนกำรตีป่นประมำณ 1 กรัม (น้่ำหนักแห้ง) มำสกัดด้วย 3 % TCA ปริมำตร 40
มิลลิลิตร ทีอุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียสเป็นเวลำ 30 นำทีในอ่ำงควบคุมอุณหภูมิทีมีกำรเขย่ำแบบ orbital ตลอดเวลำ
จำกนั้นปิเปตสำรสกัดมำ 5 มิลลิลิตร วิเครำะห์ปริมำณกรดไฟติก ตำมวิธีของ Wheeler [17] และดัดแปลงตำมวิธีของ
Sritongtae [14] ค่ำนวณปริมำณกรดไฟติกจำกกรำฟมำตรฐำนเฟอริกไนเตรท (ช่วงควำมเข้มข้น 0-90 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร) แล้วเปลียนจำกเฟอริกไนเตรทไปเป็นไฟเตรทฟอสฟอรัสด้วย 4:6 (iron : phosphorus molecular ratio)
จำกนั้นคูณด้วย 3.55 เพือเปลียนจำกไฟเตรทฟอสฟอรัสไปเป็นกรดไฟติก แสดงผลในหน่วยมิลลิกรัมกรดไฟติกต่อ
กรัมถัวด่ำ
3.4 สำรประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
น่ำตัวอย่ำงถัวด่ำทีผ่ำนกำรตีป่นประมำณ 4 กรัม (น้่ำหนักแห้ง) มำสกัดสำรประกอบฟีนอลิกกับเมทำ
นอล 95% ปริมำตร 100 มิลลิลิตร ทีอุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียสเป็นเวลำ 2 ชัวโมงในอ่ำงควบคุมอุณหภูมิทีมีกำร
เขย่ำแบบ orbital ตลอดเวลำ จำกนั้นปิเปตสำรสกัดมำ 200 ไมโครลิตร วิเครำะห์ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกทั้งมด
โดยใช้ Folin-Ciocalteu ตำมกำรดัดแปลงวิธีของ Waterhouse [16] วัดค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรละลำยตัวอย่ำงที
ควำมยำวคลืน 765 นำโนเมตร ค่ำนวณปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจำกกรำฟมำตรฐำนของสำรละลำยแกล
ลิก (ช่วงควำมเข้มข้น 0-500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร) และแสดงผลในหน่วยมิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อกรัมถัวด่ำ
3.5 สมบัตกิ ำรต้ำนออกซิเดชัน
น่ำตัวอย่ำงถัวด่ำทีผ่ำนกำรตีป่นประมำณ 2 กรัม (น้่ำหนักแห้ง) มำสกัดสำรประกอบฟีนอลิกกับเมทำนอล
95% ปริมำตร 100 มิลลิลิตร ทีอุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียสเป็นเวลำ 2 ชัวโมงในอ่ำงควบคุมอุณหภูมิทีมีกำรเขย่ำแบบ
orbital ตลอดเวลำ จำกนัน้ น่ำมำวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเป็นสำรทีมีฤทธิ์ต้ำนออกซิดันของถัวด่ำด้วยวิธีดังนี้
3.5.1 Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP)
วิเครำะห์ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี FRAP ตำมวิธีของ Sritongtae [14] ปิเปตสำรละลำย FRAP
(สำรละลำยบัฟเฟอร์โซเดียมแอซี เตด 25 มิลลิลิตร ทีผสมกับสำรละลำยเฟอริกคลอไรด์ 2.5 มิลลิลิตร และ
สำรละลำย TPTZ 2.5 มิลลิลิตร) 1900 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองแล้วน่ำไปบ่มในอ่ำงน้่ำควบคุมอุณหภูมิที 37
องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 30 นำที หลังจำกนัน้ ปิเปตสำรสกัด 100 ไมโครลิตรตำมลงไป ผสมสำรละลำยให้เข้ำ กันด้วย
เครือง vortex ตัง้ ทิง้ ไว้ในทีมืดทีอุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 30 นำที วัดค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรละลำยตัวอย่ำงทีควำม
ยำวคลืน 593 นำโนเมตร ค่ำนวณควำมสำมำรถในกำรเป็นสำรทีมีฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี FRAP จำกกรำฟ
มำตรฐำนของสำรละลำย Trolox® (ช่วงควำมเข้มข้น 0-0.8 มิลลิโมลต่อมิลลิลิตร) และแสดงผลในหน่วยไมโครโมล
Trolox® ต่อกรัมถัวด่ำ
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3.5.2 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity
วิเครำะห์ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity ตำมวิธีของ Sritongtae
[14] ปิเปตสำรสกัด 1.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองตำมด้วยสำรละลำย DPPH ควำมเข้มข้น 0.2 มิลลิโมลำร์ 1.5
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ำกันด้วยเครือง vortex ตัง้ ทิง้ ไว้ในทีมืดทีอุณหภูมิหอ้ งเป็นเวลำ 30 นำที วัดค่ำกำรดูดกลืนแสงของ
สำรละลำยตัวอย่ำงทีควำมยำวคลืน 517 นำโนเมตร ค่ำนวณ % DPPH radical scavenging activity ดังสมกำร
% DPPH radical scavenging activity = (A0 – A) x 100
A
เมือ A0 คือค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรละลำย DPPH
A คือค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรละลำยตัวอย่ำง
4. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ท่ำกำรทดลอง 3 ซ้่ำ และวำงแผนกำรทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) วิเครำะห์ควำม
แปรปรวนและเปรียบเทียบค่ำเฉลียด้วยวิธี Tukey’s ทีระดับควำมเชือมัน 95%

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
ผลของวิธีการปรุงสุกต่อองค์ประกอบทางเคมี และพลังงานทั้งหมดของถั่วดา
ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมี (โปรตีนหยำบ เถ้ำ ไขมัน เยือใยหยำบ และคำร์โบไฮเดรต) ของถัวด่ำที
ผ่ำนกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรต้ม กำรนึง และกำรใช้หม้ออัดแรงดันโดยน้่ำหนักแห้ง แสดงในตำรำงที 1 และผลกำรวิเครำะห์
องค์ประกอบทำงเคมี (ควำมชื้น โปรตีนหยำบ เถ้ำ ไขมัน เยือใยหยำบ และคำร์โบไฮเดรต) และพลังงำนทั้งหมดของถัวด่ำที
ผ่ำนกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรต้ม กำรนึง และกำรใช้หม้ออัดแรงดันโดยน้่ำหนักเปียก แสดงในตำรำงที 2
ตารางที่ 1 ผลของวิธีกำรปรุงสุกต่อองค์ประกอบทำงเคมีของถัวด่ำ
Crude fatns Crude fiberns Available carbohydrate*

Crude protein

Ash

(% w/w db.)

(% w/w db.)

(% w/w db.)

(% w/w db.)

(% w/w db.)

None (raw)

28.65a±0.49

4.49a±0.04

1.44±0.02

4.08±0.09

61.34c±0.44

Soaking

26.42b±0.96

3.98b±0.02

1.42±0.01

4.01±0.04

64.18b±0.94

Steaming

25.25bc±1.03

3.65c±0.03

1.41±0.01

4.01±0.03

65.68ab±1.04

Boiling

24.11c±0.54

3.33d±0.03

1.42±0.02

4.04±0.03

67.09a±0.54

Pressure cooking

23.86c±0.53

3.25d±0.04

1.42±0.00

3.99±0.01

67.48a±0.50

Treatment

a,b,c,… ตัวเลขทีมีอักษรก่ำกับต่ำงกันในสดมภ์เดียวกัน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05)
ns ตัวเลขทีมีอักษรก่ำกับต่ำงกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั ส่ำคัญ (p>0.05)
* by difference method
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จำกตำรำงที 1 พบว่ำกำรปรุงสุกส่งผลให้ปริมำณโปรตีนหยำบ และเถ้ำลดลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05) เมือ
เทียบกับเมล็ดถัวด่ำดิบโดยน้่ำหนักแห้ง ซึงวิธีกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรต้ม และกำรใช้หม้ออัดแรงดันมีผลต่อกำรลดลง
มำกทีสุด เนืองจำกโปรตีนในเมล็ดถัวอยู่ในรูปของโปรตีนบอดีติดอยู่กับสตำร์ชแกรนูล [12] เมือเมล็ดถัวผ่ำนกำรปรุง
สุกสตำร์ชจะเกิด gelatinization โปรตีนบอดีหลุดออกจำกสตำร์ชแกรนูล ท่ำให้โปรตีนหลุดออกมำกับน้่ำทีใช้ในกำร
ปรุงสุก สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Mubarak [8] รำยงำนว่ำกำรต้มในน้่ำประปำ อัตรำส่วน 1:10 (w/v) เป็นเวลำ 90
นำที และกำรใช้หม้อนึงฆ่ำเชื้อ (Autoclaving) อัตรำส่วน 1:10 (w/v) ทีควำมดัน 15 ปอนด์ อุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส
เป็นเวลำ 35 นำที ส่งผลให้ปริมำณโปรตีน และเถ้ำลดลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05) เมือเทียบกับเมล็ดถัวเขียวดิบ
ในขณะทีกำรปรุงสุกส่งผลให้ปริมำณคำร์โบไฮเดรตเพิมขึ้นอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05) แต่ไม่ส่งผลต่อปริมำณไขมัน
และเยือใยหยำบอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p>0.05) เมือเทียบกับเมล็ดถัวด่ำดิบโดยน้่ำหนักแห้ง
ตารางที่ 2 ผลของวิธีกำรปรุงสุกต่อองค์ประกอบทำงเคมี และพลังงำนทั้งหมดของถัวด่ำ
Treatment

Moisture Crude protein
(% w/w wb.)

Ash

Crude fat Crude fiber

(% w/w wb.) (% w/w wb.) (% w/w wb.) (% w/w wb.)

Available
carbohydrate*
(% w/w wb.)

Energy
(Kcal/100 g wb.)

None (raw)

11.80d±0.11 25.27a±0.44 3.96a±0.03 1.27a±0.02 3.60a±0.08 54.10a±0.43 328.91a±0.92

Soaking

56.09b±0.44 11.60b±0.37 1.75b±0.01 0.62c±0.00 1.76c±0.02 28.18c±0.95 164.70c±0.22

Steaming

53.33c±1.00 11.78b±0.52 1.71b±0.03 0.67b±0.02 1.87b±0.01 30.64b±1.06 175.71b±1.16

Boiling

59.00a±0.53 9.89c±0.29 1.37c±0.03 0.58d±0.01 1.66d±0.01 27.50c±0.50 154.78d±1.07

Pressure
cooking

58.59a±0.97 9.88c±0.37 1.35c±0.03 0.59d±0.01 1.65d±0.00 27.94c±0.40 156.59d±1.18

a,b,c,… ตัวเลขทีมีอักษรก่ำกับต่ำงกันในสดมภ์เดียวกัน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05)
* by difference method

จำกตำรำงที 2 ค่ ำ นวณองค์ ป ระกอบทำงเคมี (ควำมชื้ น โปรตี น หยำบ เถ้ ำ ไขมั น เยื อใยหยำบ และ
คำร์โบไฮเดรต) และพลังงำนทั้งหมดของถัวด่ำทีผ่ำนกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรต้ม กำรนึง และกำรใช้หม้ออัดแรงดัน โดย
น้่ำหนักเปียก เมือพิจำรณำผลในรูปของกำรบริโภคถัวด่ำทีน้่ำหนักเท่ำกัน พบว่ำวิธีกำรนึงมีผลให้ปริมำณโปรตีนหยำบ
เถ้ำ ไขมัน เยือใยหยำบ และพลังงำนทั้งหมดหลงเหลืออยูม่ ำกทีสุด เมือเปรียบเทียบกับวิธีกำรปรุงสุกอืน จึงแนะน่ำว่ำ
ควรใช้วิธีกำรนึงเป็นวิธีส่ำหรับกำรปรุงสุกถัวด่ำ เนืองจำกเป็นวิธีทีท่ำให้ถัวด่ำยังคงคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูงกว่ำ
วิธีกำรปรุงสุกอืน
ผลของวิธีการปรุงสุกต่อปริมาณกรด ฟติกของถั่วดา
ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณกรดไฟติกของถัวด่ำทีผ่ำนกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรต้ม กำรนึง และกำรใช้หม้ออัด
แรงดัน แสดงในตำรำงที 3
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ตารางที่ 3 ผลของวิธีกำรปรุงสุกต่อกรดไฟติกของถัวด่ำ
Treatment

Phytic acid
(mg/g bean db.)

% Reduction

Phytic acid
(mg/g bean wb.)

% Reduction

None (raw)

70.54a±0.21

-

62.64a±0.23

-

Soaking

61.08b±0.37

13.41

27.18c±0.88

56.61

Steaming

66.93a±3.29

5.12

31.24b±1.54

50.13

Boiling

56.39c±2.95

20.06

23.12d±1.21

63.09

Pressure cooking

60.70c±2.64

13.95

25.14cd±1.09

59.87

a,b,c,…ตัวเลขทีมีอักษรก่ำกับต่ำงกันในสดมภ์เดียวกัน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05)

จำกตำรำงที 3 พบว่ำกำรปรุงสุกส่งผลให้ปริมำณกรดไฟติกลดลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p>0.05) เมือเทียบกับ
เมล็ดถัวด่ำดิบโดยน้่ำหนักแห้ง เนืองจำกกรดไฟติกเป็นสำรทีไม่คงทนต่อควำมร้อน เมือเมล็ดถัวผ่ำนกำรปรุงสุก ท่ำให้
เกิดปรำกฏกำรณ์ dephosphorylation คือกำรสลำยพันธะระหว่ำงหมู่ฟอสเฟตกับวงแหวน inositol ของกรดไฟติก [7]
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ El-Adawy [3] รำยงำนว่ำกำรต้มในน้่ำประปำ อัตรำส่วน 1:10 (w/v) เป็นเวลำ 90 นำที
และกำรใช้หม้อนึงฆ่ำเชื้อ (Autoclaving) อัตรำส่วน 1:10 (w/v) ทีควำมดัน 15 ปอนด์ อุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส เป็น
เวลำ 35 นำที ส่งผลให้ปริมำณกรดไฟติกลดลงร้อยละ 28 เมือเทียบกับเมล็ดถัวลูกไก่ดิบ
เมือพิจำรณำผลในรูปของกำรบริโภคถัวด่ำทีน้่ำหนักเท่ำกัน พบว่ำกำรปรุงสุกส่งผลให้ปริมำณกรดไฟติกลด
ลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p>0.05) เมือเทียบกับเมล็ดถัวด่ำดิบโดยน้่ำหนักเปียก ซึงวิธีกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรนึง กำรใช้
หม้ออัดแรงดัน และกำรต้มท่ำให้ถัวด่ำมีปริมำณกรดไฟติกลงลงร้อยละ 50.13 59.87 และ 63.09 ตำมล่ำดับ โดยที
วิธีกำรต้มสำมำรถก่ำจัดปริมำณกรดไฟติกออกตำกถัวด่ำได้มำกทีสุด แต่อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรปรุงสุกทั้งสำมวิธี
สำมำรถก่ำจัดสำรต้ำนคุณค่ำทำงโภชนำกำร (กรดไฟติก) ออกจำกถัวด่ำได้มำกกว่ำร้อยละ 50
Sritongtae [14] รำยงำนว่ำกำรเพำะงอกถัวนิ้วนำงแดงเป็นเวลำ 48 ชัวโมงแล้วน่ำมำนึงด้วยไอน้่ำร้อน 10
นำที ส่งผลให้ปริมำณกรดไฟติกลดลงร้อยละ 19 เมือเทียบกับถัวนิว้ นำงแดงทีไม่ได้เพำะงอกโดยน้่ำหนักแห้ง ดังนั้นถ้ำ
น่ำกระบวนกำรเพำะงอกมำใช้ร่วมกับวิธีกำรปรุงสุก อำจจะส่งผลให้ปริมำณกรดไฟติกลดลงมำกขึ้น
ผลของวิธีการปรุงสุกต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของถั่วดา
ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของถัวด่ำทีผ่ำนกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรต้ม กำรนึง และ
กำรใช้หม้ออัดแรงดัน แสดงดังภำพที 1
จำกภำพที 1 พบว่ ำ กำรปรุ ง สุ ก ส่ ง ผลให้ ปริ ม ำณสำรประกอบฟี น อลิ ก ทั้ ง หมดลดลงอย่ ำ งมี นั ย ส่ ำ คั ญ
(p>0.05) เมือเทียบกับเมล็ดถัวด่ำดิบโดยน้่ำหนักแห้ง ซึงวิธีกำรต้ม และกำรใช้หม้ออัดแรงดันส่งผลให้สำรประกอบฟี
นอลิกทั้งหมดลดลงในช่วงร้อยละ 70-75 ในขณะทีวิธีกำรนึงส่งผลให้สำรประกอบฟีนอลิกทั้ง หมดลดลงเพียงร้อยละ
30-35 กำรลดลงของสำรประกอบฟี น อลิ ก ทั้ ง หมดเป็ น ผลมำจำกกำรสลำยตั ว ด้ ว ยควำมร้ อ น และเกิ ด กำร
เปลียนแปลงโครงสร้ำงของสำรประกอบฟีนอลิก [5] สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Segev [13] รำยงำนว่ำกำรต้มใน
น้่ำประปำ และกำรนึงถัวลูกไก่ เป็นเวลำ 60 นำที ส่งผลให้ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกลดลงร้อยละ 50 เมือเทียบกับ
เมล็ดถัวลูกไก่ดบิ
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เมือพิจำรณำผลในรูปของกำรบริโภคถัวด่ำทีน้่ำหนักเท่ำกัน พบว่ำกำรปรุงสุกส่งผลให้ปริมำณสำรประกอบ
ฟีนอลิกทั้งหมดลดลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p>0.05) เมือเทียบกับเมล็ดถัวด่ำดิบโดยน้่ำหนักเปียก ซึงวิธีกำรปรุงสุกด้วย
วิธี ก ำรต้ ม และกำรใช้ ห ม้ อ อั ด แรงดั น มี ผ ลต่ อ กำรลดลงมำกที สุ ด ในขณะที วิ ธี ก ำรนึ งยั ง คงหลงเหลื อ ปริ ม ำณ
สำรประกอบฟีนอลิกอยู่มำกทีสุด แต่อย่ำงไรก็ตำมฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมำณของสำรปร ะกอบฟี
นอลิกเพียงอย่ำงเดียว แต่ขึ้นอยู่กับชนิดของสำรประกอบฟีนอลิกด้วย [14] ดังนั้นเรำจึงท่ำกำรทดลองวิเครำะห์ฤทธิ์
ต้ำนออกซิเดชันของถัวด่ำในขัน้ ตอนต่อไป

Total phenolic content (mg gallic acid/g bean)

1400
dry basis
wet basis

1200
1000
800
600
400
200
0
None (raw)

Soaking

Steaming

Boiling

Pressure cooking

ภาพที่ 1 ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของถัวด่ำทีผ่ำนกำรปรุงสุกด้วยวิธีทีแตกต่ำงกัน
ผลของวิธีการปรุงสุกต่อฤทธิ์ต้านออก ิเดชันของถั่วดา
ผลกำรวิเครำะห์ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) และ DPPH radical
scavenging activity ของถัวด่ำทีผ่ำนกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรต้ม กำรนึง และกำรใช้หม้ออัดแรงดัน แสดงดังตำรำงที 4
ตารางที่ 4 ผลของวิธีกำรปรุงสุกต่อฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันของถัวด่ำ
FRAP (mmol Trolox® g-1)
Treatment

% DPPH radical scavenging activity

dry basis

% Change

wet basis

% Change

dry basis

% Change

wet basis

% Change

None (raw)

5.16b±0.05

-

4.56a±0.07

-

79.86b±0.15

-

82.36b±0.18

-

Soaking

6.65a±0.09

+22.41

2.92b±0.04

-35.94

81.32a±0.55

+1.83

82.24b±0.34

-3.65

Steaming

4.01c±0.00

-22.29

1.87c±0.00

-58.99

74.51c±0.07

-6.70

84.21a±0.55

-1.35

Boiling

2.12d±0.02

-58.91

0.89d±0.01

-80.48

74.49c±0.44

-6.72

65.77c±0.66

-21.78

Pressure

2.12d±0.05

-58.91 0.88d±0.02

-80.70

74.99c±0.29

-6.10

65.61c±0.75

-23.14

cooking
a,b,c,… ตัวเลขทีมีอักษรก่ำกับต่ำงกันในสดมภ์เดียวกัน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05)
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จำกตำรำงที 4 พบว่ำกำรปรุงสุกส่งผลให้ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี Ferric Reducing Antioxidant Power
(FRAP) และ DPPH radical scavenging activity ของถัวด่ำลดลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p>0.05) เมือเทียบกับเมล็ดถัวด่ำ
ดิบโดยน้่ำหนักแห้ง ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันของถัวด่ำเป็นผลมำจำกสำรประกอบฟีนอลิก ซึงฤทธ์ต้ำนออกซิเดชันของ
สำรประกอบฟีนอลิกจะขึ้นอยู่กับชนิดของสำรประกอบฟีนอลิกด้วย โดยชนิดของสำรประกอบฟีนอลิกทีแตกต่ำงกันจะ
ส่ง ผลต่อกลไลกำรท่ ำงำนของสำรประกอบฟีน อลิก ในกำรต้ำ นออกซิ เดชันที ต่ำงกั น [11] เมือพิจ ำรณำฤทธิ์ต้ำ น
ออกซิเดชันด้วยวิธี Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) ของถัวด่ำ พบว่ำวิธีกำรต้ม และกำรใช้หม้ออัดแรงดัน
ส่งผลให้ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) ของถัวด่ำลดลงมำกถึงร้อยละ 5860 ในขณะทีวิธีกำรนึงส่งผลให้ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) ของถัวด่ำ
ลดลงเพียงร้อยละ 21-23 เมือเทียบกับเมล็ดถัวด่ำดิบ ซึงผลทีได้สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์ปริมำณสำรประกอบฟี
นอลิกทั้งหมด ซึงวิธีกำรนึงเป็นวิธีกำรปรุงสุกทียังคงหลงเหลือริมำณสำรประกอบฟีนอลิกทั้งหมดอยู่เยอะทีสุด แสดง
ให้เห็นว่ำถัวด่ำทีผ่ำนกำรนึงมีสมบัติในกำรต้ำนออกซิเดชันด้วยกลไกกำรรีดิวซ์ Fe (III) ให้เป็น Fe (II) มำกกว่ำวิธีกำร
ปรุงสุกอืน
เมือพิจำรณำฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity ของถัวด่ำพบว่ำวิธีกำรปรุงสุก
ทั้งสำมวิธีสง่ ผลให้ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity ของถัวด่ำลดลงในระดับเดียวกัน คือ
ลดลงอยู่ในช่วงร้อยละ 6-7 เมือเทียบกับเมล็ดถัวด่ำดิบ แสดงให้เห็นว่ำถัวด่ำทีผ่ำนกำรปรุงสุกทั้งสำมวิธีมีสมบัติใน
กำรต้ำนออกซิเดชันด้วยกลไกกำรจับกับอนุมูลอิสระทีใกล้เคียงกัน
เมือพิจ ำรณำผลในรู ปของกำรบริโ ภคถัวด่ ำที น้่ำ หนั ก เท่ำ กั น พบว่ำ ฤทธิ์ ต้ำ นออกซิ เดชัน ด้ ว ยวิธี Ferric
Reducing Antioxidant Power (FRAP) และ DPPH radical scavenging activity ของถัวด่ำลดลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ
(p>0.05) เมือเทียบกับเมล็ดถัวด่ำดิบโดยน้่ำหนักเปียก แต่อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรนึงเป็นวิธีทีแนะน่ำส่ำหรับกำรปรุงสุก
ถัวด่ำ เนืองจำกถัวด่ำทีผ่ำนกำรนึงมีสำรประกอบฟีนอลิกหลงเหลืออยู่มำกทีสุด และมีสมบัติในกำรต้ำนออกซิเดชัน
ผ่ำนกลไกควำมสำมำรถในกำรรีดิวซ์ โดยกำรรีดิวซ์ Fe (III) ให้เป็น Fe (II) และกลไกกำรจับกับอนุมูลอิสระมำกกว่ำ
วิธีกำรปรุงสุกอืน

สรุปผล
กำรปรุ ง สุก ท่ ำ ให้ โปรตีน หยำบ เถ้ ำ ปริ ม ำณสำรประกอบฟี น อลิก ทั้ ง หมด และกรดไฟติก ลดลงอย่ำ งมี
นัยส่ำคัญ (p≤0.05) เมือเทียบกับเมล็ดถัวด่ำดิบโดยน้่ำหนักแห้ง ซึงวิธีกำรปรุงสุกด้วยหม้ออัด แรงดันและกำรต้มมีผล
ต่อกำรลดลงมำกทีสุด แต่ไม่สง่ ผลต่อปริมำณไขมัน และเยือใยหยำบอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p0.05) ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชัน
ทีตรวจวัดด้วยวิธี ferric reducing antioxidant power (FRAP) ของถัวด่ำทีผ่ำนกำรปรุงสุกทั้งสำมวิธีลดลงอย่ำงมี
นัยส่ำคัญ (p≤0.05) เมือเทียบกับเมล็ดถัวด่ำดิบโดยน้่ำหนักแห้ง ซึงวิธีกำรปรุงสุกด้วยหม้ออัดแรงดันและกำรต้มให้ผล
กำรลดลงมำกทีสุดและวิธี DPPH radical scavenging activity ให้ผลกำรลดลงในท่ำนองเดียวกัน
เมือพิจำรณำในรูปของกำรบริโภคถัวด่ำทีน้่ำหนักเท่ำกันแนะน่ำให้ปรุงสุกถัวด่ำด้วยวิธีกำรนึง เนืองจำกถัวด่ำ
ทีผ่ำนกำรนึงมีปริมำณโปรตีนหยำบ เถ้ำ พลังงำนทั้งหมด และสำรประกอบฟีนอลิกสูง อีกทั้งยังมีสมบัติในกำรต้ำน
ออกซิเดชันผ่ำนกลไกควำมสำมำรถในกำรรีดวิ ซ์ โดยกำรรีดวิ ซ์ Fe (III) ให้เป็น Fe (II) และกลไกกำรจับกับอนุมูลอิสระ
มำกกว่ำวิธีกำรปรุงสุกอืน นอกจำกนี้ถัวด่ำทีผ่ำนกำรนึงสำมำรถก่ำจัดสำรต้ำนคุณค่ำทำงโภชนำกำร (กรดไฟติก)
ออกไปได้มำกถึงร้อยละ 50
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การศึกษาคุณสมบัติกระดาษทามือจากเส้นใยผสมของฝักเปลือกข้าวโพด ผักตบชวา
และกล้วย เพื่อพัฒนาเป็นป้ายบรรจุภัณฑ์
The properties study of handmade paper from the mixed fiber of corn husk,
water hyacinth and banana fiber for package tags application.
วรัญญู วงษ์มำ1 ปำริชำติ แสงศรี1 ศิริวภิ ำ อุดมพงษ์1 และเริงฤทัย ศิริรักษ์1*
Warunyu Wongma1, Parichart Saengari1, Siriwipa Udompong1 and Roengruethai Sirirak1*
บทคัดย่อ
เปลือกฝักข้ำวโพด กำบกล้วยและผักตบชวำเป็นวัสดุเหลือทิง้ ทำงกำรเกษตรทีมักถูกเผำทิ้งในพื้นทีเปิดโล่งซึง
ส่งผลให้เกิดมลภำวะทำงอำกำศในเขตภำคเหนือของประเทศไทย ด้วยเหตุน้ีงำนวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ปรับปรุง
คุณสมบัติของกระดำษท่ำมือจำกเยือเปลือกฝักข้ำวโพดผสมกับเยือจำกกำบกล้วยและก้ำนผักตบชวำ โดยศึกษำผล
ของสัดส่วนน้่ำหนักโซดำไฟต่อน้่ำหนักแห้งของวัสดุทำงธรรมชำติ ควำมเร็วรอบและเวลำในกำรปั่นเยือ พบว่ำกระดำษ
ท่ำมือซึงเตรียมจำก 20:1 สัดส่วนน้่ำหนักโซดำไฟต่อน้่ำหนักแห้งของวัสดุทำงธรรมชำติแสดงค่ำควำมต้ำนแรงดึง
สูงสุดดีทีสุด ควำมเร็วรอบในกำรปั่นตีเยือและระยะเวลำในกำรตีเยือทีศึกษำไม่ส่งผลสมบัติควำมต้ำนทำนแรงดึง
สูงสุดของกระดำษท่ำมือตำมล่ำดับ จำกนั้นเยือกระดำษจำกเปลือกฝักข้ำวโพด กำบกล้วยและก้ำนผักตบชวำซึงถูก
เตรียมจำกสภำวะควำมเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ 20:1 ควำมเร็วรอบปั่น 200 นำน 30 วินำที เยือกระดำษจำก
เปลือกฝักข้ำวโพด กำบกล้วยและก้ำนผักตบชวำถูกน่ำมำเตรียมกระดำษทีสัดส่วนผสมเยือดังนี้ 1:0:0, 0.5:0.5:0.5,
0.5:0:0.5 และ 0.5:0.25:0.25 พบว่ำกระดำษท่ำมือทีส่วนผสม 0.5:0.25:0.25 ให้ควำมต้ำนแรงดึงสูงสุดของกระดำษ
สูงทีสุด ท้ำยทีสุดกระดำษท่ำมือนี้ถูกพัฒนำเป็นบรรจุภัณฑ์ส่ำหรับผลิตผลทำงเกษตรของจังหวัดพะเยำเพือกำร
น่ำไปใช้จริงและค้ำขำยจริง คือ ลิน้ จีฮงฮวย
คาสาคัญ: เปลือกฝักข้ำวโพด กำบกล้วย ก้ำนผักตบชวำ กระดำษท่ำมือ บรรจุภัณฑ์
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Abstract
The corn husks, banana tree and water hyacinth are agro waste that was faded away by burning
down in open air. This process causes the air pollution in the northern part of Thailand. Therefore, this research
aims to develop the properties of the handmade paper form corn husk fibers mixed with banana tree fiber and
water hyacinth. The weight ratio of sodium hydroxide and natural raw material, the spin speed and time spin in
pulp preparation were studied. The results exhibit the handmade paper from 20:1 (weight ratio of sodium
hydroxide weight and natural raw material dried weight) show the best ultimate tensile strength. The spin speed
and time spin was not effect to the ultimate tensile strength of the prepared handmade paper, respectively.
Subsequently the pulp from corn husks, banana tree and water hyacinth were prepared via 20:1 of sodium
hydroxide and natural raw material weight ratio, 200 rpm of spin speed and 30 second of time spin. The
prepared corn husks, banana tree and water hyacinth pulps were mixed as following 1:0:0 1:0:0, 0.5:0.5:0.5,
0.5:0:0.5 and 0.5:0.25:0.25 for handmade paper fabrication. The results show that the handmade paper from
0.5:0.25:0.25 component display the highest ultimate tensile strength. Finally, this handmade papers were
applied for Phayao agricultural product packaging with the real utilization and trade such as Hong Huay lychee.
Keywords: corn husk, banana tree, water hyacinth, handmade paper, packaging

บทนา
จำกกำรสืบค้นข้อมูลทำงเอกสำรพบว่ำประเทศไทยเป็นประเทศทีมีกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
และในจังหวัดพะเยำประชำกรส่วนใหญ่มอี ำชีพเกษตรกรรมโดยพืชพันธุ์ทีปลูกมำกและมีชือเสียงคือ ลิ้นจีและข้ำว โดย
ลิน้ จีทีนิยมปลูกมำกในพะเยำคือพันธุ์ฮงฮวยซึงเป็นลิ้นจีพันธุ์ทีต้องกำรควำมหนำวเย็นมำกและยำวนำนก่อนกำรออก
ดอก ลิ้นจีพันธุ์ฮงฮวยมีพ้ืนทีเพำะปลูกถึง 4 ใน 5 ของพื้นทีทั้งหมดทีปลูกลิ้นจี [1] เนืองจำกจังหวัดพะเยำเป็นพื้นที
พิเศษทีมีควำมได้เปรียบในลักษณะภูมิประเทศคือพะเยำเป็นแหล่งต้นทีได้น่้ำจำกต้นน้่ำกว๊ำนพะเยำท่ำให้รสชำติลิ้นจี
อร่อย โดยเฉพำะทีอ่ำเภอแม่ใจทีปลูกลิ้นจีมำกเนืองจำกดินทีนีดีมีควำมอุดมสมบูรณ์มำก เป็นทีรำบเชิงเขำและอยู่ใน
หุบเขำ อำกำศมีควำมหนำวเย็นตลอดปี พื้นทีมีควำมลำดเทระบำยน้่ำได้ดี มีโพแทสเซียม (K) สูงท่ำให้ได้ผลผลิตดี โดย
ลิน้ จีแม่ใจจะสุกประมำณกลำงเดือนเมษำยนและมีผลผลิตทีแก่จัดทีจะออกสู่ตลำดประมำณเดือนปลำยเดือนเมษำยน
ถึงพฤษภำคม [2] โดยผลผลิตทีออกจำกอ่ำเภอแม่ใจมีผลผลิตรวมถึงกว่ำ 1,200 ตันต่อปี [3] ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภำพ
ควำมเอื้ออ่ำนวยของดินฟ้ำอำกำศ ลักษณะจ่ำเพำะของลิ้นจีพะเยำเป็นลิ้นจีทีมีสีสันน่ำรับประทำน ผลใหญ่ รสชำติ
หวำน กลินหอมโดยธรรมชำติ เนื้อผลหนำ เนื้อแห้ง กรอบ เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวจึงเป็นทียอมรับและนิยมของ
ผู้บริโภค โดยเฉพำะพันธุ์ฮงฮวยเมือสุกเต็มทีจะมีผลทรงกลมรีถึงรูปหัวใจไหล่กว้ำง หนำมห่ำง เปลือกค่อนข้ำงบำง ผิว
เปลือกสีแดงอมชมพู เนื้อสีขำวขุ่น รสหวำนอมเปรี้ยว กลินหอม ดังแสดงในภำพที 1 ส่ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพผลิต
ลิน้ จีนั้นขณะนีเ้ กษตรหลำยรำยในพื้นทีแม่ใจได้พัฒนำคุณภำพลิ้นจีด้วยกำรห่อช่อผลเพือป้องกันหนอนเจำะขั้วและให้
คุณลักษณะสีผลทีสวยงำมตำมควำมต้องกำรของตลำดซึงต้องกำรผลไม้ทีรูปลักษณ์นำ่ ทำนและปลอดภัยจำกสำรเคมี
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ภาพที่ 1 ลิน้ จีฮงฮวย อ่ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
เมือส่ำรวจสินค้ำของฝำกของจังหวัดพะเยำพบว่ำมีหลำยอย่ำงเช่น ผ้ำทอไทลื้อ ปลำส้ม กำละแมโบรำณและ
ตะกร้ำจำกผักตบชวำ แต่ลนิ้ จีกลับไม่ได้ข้นึ ในรำยกำรของฝำกล่ำดับต้นๆของพะเยำน่ำจะเนืองจำกลิ้นจีมีผลผลิตออก
สู่ตลำดปีละครั้ง และหำกออกมำพร้อมกันมำก ๆ รำคำก็จะตก หลำยภำคส่วนของจังหวัดพะเยำจึงได้มีโครงกำร
พัฒนำให้ลิ้นจีจัดอยู่ในสินค้ำระดับ Premium Grade เพรำะมีผลผลิตออกสู่ตลำดเพียงปีละครั้งเท่ำนั้น ทั้งนี้สินค้ำ
ระดับพรีเมียมนัน้ ต้องเป็นของทีจับต้องได้ ให้คุณค่ำในควำมรู้สึกของผู้ซื้อหรือผู้ใช้ คนกล้ำจ่ำยแพงเพรำะพึงพอใจใน
ตัวสินค้ำ (Rarity) เป็นสินค้ำทีไม่ธรรมดำ หำยำก ไม่ซ้่ำใคร (Confidence) เป็นสินค้ำทีให้ควำมมันใจเเก่ผู้ซื้อ (Quality)
สินค้ำมีคุณภำพทีดี พิถีพิถันในรำยละเอียดต่ำง ๆ (Authenticity) สินค้ำเป็นของเเท้ ในส่วนของกำรท่ำลิ้นจีแม่ใจให้
ดึงดูดผู้บริโภคนอกจำกกำรสร้ำงอัตลักษณ์และควบคุมคุณภำพของสินค้ำนันทำงเกษตรกรได้ท่ำแล้ว ป้ำยสินค้ำทีท่ำ
ให้ผู้บริโภคติดตำมทีมำของสินค้ำได้ก็เป็นอีกทำงเลือกหนึงทีสร้ำงควำมมันใจให้กับผู้บริโภคทีมีต่อลิ้นจีพรีเมียม โดย
ป้ำยสินค้ำจำกทรัพยำกรท้องถินถือเป็นส่วนหนึงของบรรจุภัณฑ์ทีจะสร้ำงเอกลักษณ์ให้กับสินค้ำได้
อีกทั้งจำกสถำนกำรณ์กำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นจ่ำนวนมำกตำมกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลใน
หลำยปีทีผ่ำนมำ พื้นทีทำงภำคเหนือของไทยมีปริมำณกำรปลูกข้ำวโพดมำกทีสุดประมำณ 7.03 ล้ำนไร่ ภำคเหนือ
ตอนบนทีมีกำรปลูกข้ำวโพดมำกได้แก่ เพชรบู รณ์ ตำก เชียงรำย และพะเยำ หลังกำรเก็บเกียวแล้วจะมีเศษเหลือทิ้ง
เป็นจ่ำนวนมำกดังภำพที 2 (ขวำ) ซึงเกษตรกรต้องท่ำลำย ต้นข้ำวโพด เปลือกข้ำวโพดให้หมดสิ้นไปโดยทีหลีกเลียง
ไม่ได้ โดยกำรเผำทิ้งดังภำพที 2 (ซ้ำย) หรือไม่ก็ปล่อยทิ้งไว้ให้ย่อยสลำยไปตำมธรรมชำติ แต่ กำรท่ำลำยต้นข้ำวโพด
นัน้ ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะใช้วิธีการเผา ึ่งจะทาให้เกิดมลภาวะหมอกควันเหมือนดังสภาวะการปัจจุบันที่
ทางภาคเหนือประสบอยู่ มลภาวะหมอกควันคือสภาวะอากาศที่แห้งและนิ่งทาให้ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่ใน
บรรยากาศส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยประชาชน บดบังทัศนวิสัยเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุในการคมนาคม อีกทั้งยังส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่าง เช่นกำรท่องเทียว ดังนัน้ กำรพัฒนำเศษวัสดุ
เหลือทิง้ ทำงกำรเกษตรเป็นวัสดุอนเช่
ื นบรรจุภัณฑ์ทำงกำรเกษตรจึงเป็นอีกทำงเลือกหนึงทีจะลดกำรเผำเศษวัสดุเหลือ
ทำงกำรเกษตรของเกษตรซึงจะส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพะเยำ ดังนี้เมือทัศนียภำพดี
กำรท่องเทียวจะดี กำรค้ำขำยต่อนักท่องเทียวมีมำก อีกทั้งกำรคมนำคมขนส่งก็ดีตำมไปด้วย นอกจำกนี้ยังส่งผลต่อ
เศรษฐกิจเชิงครอบครัวคืออำกำศทีดีไม่มฝี ุ่นควันจะท่ำให้สมำชิกในครอบครัวป่วยเนืองจำกโรคเกียวกับทำงเดินหำยใจ
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น้อยลง ค่ำใช้จ่ำยทีต้องเสียจำกกำรรักษำพยำบำลก็ลดลง และจำกกำรทีประชำชนป่วยน้อยลงก็จะลดค่ำใช้จ่ำยจำก
ภำครัฐทีต้องเสียเพือดูแลสุขภำพประชำชนลดลงด้วยท่ำให้มีเงินเหลือไปพัฒนำในด้ำนอืน ๆ ได้ [4]

ภาพที่ 2 (ซ้ำย) กองเปลือกฝักข้ำวโพดทีผ่ำนกำรสีแยกฝักแล้ว (ขวำ) ภำพกำรเผำก่ำจัดกองเปลือกฝักข้ำว
เมือมองถึงคุณประโยชน์ของเศษเหลือทิ้งเหล่ำนี้นอกจำกกำรน่ำไปท่ำเป็น ปุ๋ย และอืน ๆ แล้ว กำรค้นคว้ำ
และวิจัยเพือน่ำเปลือกฝักข้ำวโพด และใบข้ำวโพดมำใช้เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดจึงเกิดขึ้น เนืองจำกต้นข้ำวโพด
ประกอบด้วยสำรอินทรีย์ ได้แก่ เซลลูโลส (Cellulose) ซึง มีปริมำณทีสูงถึงร้อยละ 60-80 ของสำรประกอบทั้งหมด
[5] จึงมีควำมเหมำะสมในกำรน่ำมำผลิตเป็นกระดำษเพือพัฒนำต่อยอดเป็นภำชนะหรือบรรจุภัณฑ์ทีปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ย่อยสลำยด้วยตัวเอง ไม่เป็นมลพิษต่อสิงแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิมให้กับทรัพยำกรพื้นถิน
รวมไปถึงกำรจัดกำรของเหลือทิง้ ทำงกำรเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในปัจจุบันกำรผลิตกระดำษเชิงหัตถกรรมจำกวัตถุดบิ พื้นบ้ำน เช่น ปอสำ กกกลม หญ้ำแฝก ผักตบชวา ต้น
กล้ ว ย และใบสั บปะรด ถู ก สนั บสนุ น ให้ เข้ ำ สู่ระบบหนึงต่ ำ บลหนึงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึงเป็ น นโยบำยของภำครั ฐ ฯ ที จะ
สนับสนุนกำรผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ในแต่ละท้องถิน เพือเพิมรำยได้และใช้วัตถุดิบในท้องถินให้เกิดประโยชน์ แต่
กำรน่ำกระดำษทีผลิตได้เหล่ำนั้นไปใช้งำนยังมีข้อจ่ำกัดโดยเฉพำะด้ำนคุณสมบัติทำงกล จึงไม่สำมำรถน่ำไปใช้งำนได้
หลำกหลำยเหมือนกระดำษจำกโรงงำน อีกทั้งลวดลำยของเนื้อกระดำษทีไม่แตกต่ำงกันในกลุ่มของกระดำษท่ำมือจำก
วัสดุธรรมชำติ ดังนั้นเพือให้กระดำษเปลือกฝักข้ำวโพดมีคุณสมบัติทีดีขึ้นมีเนื้อกระดำษทีบ่งบอกถึง วิถีชีวิตของชำว
พะเยำทีรักสงบ ควำมประณีต มีจังหวะชีวิตช้ำๆท่ำทุกอย่ำงด้วยควำมสุขและควำมเต็มใจ (slow life) ดังนั้นงำนวิจัยนี้
จึงต้องกำรผลิตกระดำษทีมีมีสมบัตเิ หมำะสมเพียงพอกับกำรพัฒนำต่อยอดเป็นป้ำยห้อยส่ำหรับส่ำหรับช่อลิ้นจีฮงฮวย
สดแม่ใจ ซึงถูกวำงจ่ำหน่ำยในห้ำงเลม่อนฟำร์มและเดอะมอลล์ โดยกำรศึกษำวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพือศึกษำปรับปรุง
คุณสมบัตทิ ำงกลของกระดำษเปลือกข้ำวโพดให้สำมำรถใช้ทดแทนกระดำษจำกโรงงำนโดยผสมเส้นใยจำกกำบกล้วย
และก้ำนผักตบชวำ เพือแสดงให้ประชำชนโดยรอบเห็นกำรมีส่วนร่วมของมหำวิทยำลัยต่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพิมให้กับ
ทรัพยำกรพื้นถินและเพือให้ป้ำยกระดำษนี้เป็นอีกหนึงรำยได้หลักของเกษตรกรหลังฤดูเก็บเกียวซึงเป็นกำรกระจำย
รำยได้สู่ชุมชนในจังหวัดพะเยำ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุ
1. เปลือกฝักข้ำวโพด ก้ำนผักตบชวำ กำบกล้วยทีท่ำควำมสะอำดและตำกให้แห้งแล้ว
2. โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดำไฟ (NaOH) แบบเกล็ด; ยีห้อ CAUSTIC SODA FLAKE
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อุปกรณ์
1. เครืองชังทศนิยม 2 ต่ำแหน่ง
2. Hot Plate
3. บีกเกอร์ (Beaker) ขนำด 250 ml, 2000ml และ 3000 ml
4. แท่งแม่เหล็กกวนสำร (Magnetic bar)
5. แท่งแก้วคนสำร
6. ช้อนตักสำร
7. เฟรมขึ้นรูปกระดำษขนำด 19 × 25 เซนติเมตร
8. เครืองปั่น (Blender) รุ่น HR 2021
9. ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)
10. เครืองวัดสี รุน่ CR-10, ยีห้อ; KONICA MINOLTA
11. เครืองทดสอบสมบัตทิ ำงกลแบบเอนกประสงค์ (Universal testing machine) รุ่น QC-506B1 ยีห้อ; Cometech
วิธีการศึกษา
1. น่ ำ เปลือ กฝั ก ข้ ำ วโพด ฟำงข้ ำ ว กำบกล้ ว ย และผั ก ตบชวำที แห้ ง มำตั ด ให้ มี ค วำมยำวประมำณ 12
เซนติเมตร แล้วแช่น้่ำทิง้ ไว้หนึงคืน
2. ต้มเปลือกฝักข้ำวโพด กำบกล้วยและผักตบชวำด้วยโซดำไฟทีอัตรำส่วน 10:1, 20:1 และ 30:1 ของ
น้่ำหนักวัสดุธรรมชำติต่อโซดำไฟ นำน 3 ชัวโมง เพือศึกษำปริมำณสัดส่วนของโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีเหมำะสมทีให้
กระดำษทนแรงดึงสูงสุด
3. ล้ำงโซดำไฟออกจนหมดควำมลืนของโซดำไฟและวัดควำมเป็นกรดด่ำงให้ได้ประมำณ 7
4. น่ำเยือทีล้ำงโซดำไฟออกจนหมดแล้วมำตีด้วยเครืองตี ด้วยควำมเร็วรอบ 100, 200, 300, 400 และ
500 รอบต่อนำที นำน 10, 20, 30, 40 และ 50 วินำที
5. เตรียมเส้นใยเปลือกฝักข้ำวโพด กำบกล้วยและก้ำนผักตบชวำจำกสภำวะทีดีทีสุด
6. ผสมเส้นใยตำมสัดส่วนทีออกแบบไว้ดังแสดงในตำรำง 1
ตารางที่ 1 สภำวะกำรผสมปริมำณใยธรรมชำติทีเตรียมจำกสภำวะทีเหมำะสมทีสุด
เปลือกฝักข้าวโพด
กาบกล้วย
ก้านผักตบชวา
0
0
1
0.5
0
0.5
0
0.5
0.5
0.25
0.25
0.5
7. น่ำเส้นใยทีเตรียมได้มำขึน้ รูปเป็นกระดำษบนเฟรมตำมน้่ำหนักรวมของเส้นในทีก่ำหนด
8. อบในเตำอบประมำณ 10 นำที จำกนั้นน่ำมำผึงลมให้แห้ง
9. กระดำษทีได้จำกกำรเตรียมแต่ละสภำวะกำรทดลองจะถูกสุ่มน่ำมำตัดให้มีขนำดกว้ำง 1 เซนติเมตร ยำว
25 เซนติเมตร เพือน่ำไปทดสอบควำมสำมำรถในกำรทนแรงดึงตำมมำตรฐำน TAPPI
10. เปรียบผลกำรทดลองและสรุปผล
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ผลการศึกษา

ความต้านทานแรงดึง (Nm/g)

กระดำษท่ำมือจำกเปลือกข้ำวโพด ผักตบชวำ และกำบต้นกล้วย ซึงถูกเตรียมเยือด้วยสภำวะทีแตกต่ำงกัน
เช่น ปริมำณโซเดียมไฮดรอกไซด์ เวลำในกำรปั่นเยือ ถูกน่ำมำวิเครำะห์ทั้งคุณสมบัตเิ ชิงกลและทำงกำยภำพดังนี้
1) การทดสอบผลของปริมาณโ เดียม ฮดรอก ด์ที่มีผลต่อความต้านทานแรงดึงของกระดาษทา
มือจากเปลือกฝักข้าวโพด ผักตบชวา และกาบกล้วย
กระดำษท่ำมือซึงเตรียมจำกวัตถุดบิ ทีผ่ำนกำรต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีควำมเข้มข้น 10 :1 20 : 1 และ
30 : 1 นำน 3 ชัวโมง โดยแต่ละสภำวะเตรียมกระดำษ 10 แผ่น และแต่ละแผ่นสุ่มตัดให้ได้ขนำดตำมมำตรฐำน 5 ชิ้น
ถูกน่ำมำทดสอบควำมต้ำนทำนแรงดึงของกระดำษด้วยเครืองทดสอบสมบัติทำงกลแบบเอนกประสงค์ (Universal
testing machine) แสดงดังภำพ 3 เพือใช้หำอุณหภูมทิ ีเหมำะสมในกำรเตรียมเยือกระดำษ
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ผักตบชวำ

Series1

ข้ำวโพด
Series3
กล้วย
10 20 30

10
10:1

20
20:1

30
30:1

ความเข้มข้นโ เดียม ฮดรอก ด์
ภาพที่ 3 ควำมต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดของกระดำษท่ำมือทีเตรียมจำกกำรต้มวัตถุดิบในสำรละลำย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ทีควำมเข้มข้น 10 :1 20 :1 และ 30 : 1
2) การทดสอบผลของความเรวรอบและเวลาในการปั่นตีเยื่อที่มีผลต่อความต้านทานแรงดึงของ
กระดาษทามือจากเปลือกฝักข้าวโพด
เยือกระดำษจำกก้ ำนผักตบชวำ เปลือ กฝัก ข้ำ วโพดและกำบกล้ว ยถู กเตรีย มด้ วยกำรต้มที สภำวะ 20:1
จำกนั้นน่ำมำศึกษำผลของควำมเร็วรอบกำรปั่นด้วยเครืองตีกระจำยเยื อทีควำมเร็ว 0 100 200 300 และ 400 รอบ
ต่อนำที นำน 10 20 และ 30 วินำทีตำมล่ำดับ โดยในแต่ละสภำวะกำรทดลองน่ำมำเตรียมกระดำษท่ำมือ 10 แผ่น แต่
ละแผ่นสุ่มตัดให้มขี นำดควำมมำตรฐำนเพือวัดควำมต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดได้ผลกำรทดลองดังแสดงในภำพที 4
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ความต้านทานแรงดึงสูงสุด
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กาบกล้วย
เปลือกฝักข้าวโพด

ผักตบชวา
0

100

200

300

400

ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที)

ภาพที่ 4 ควำมต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดของกระดำษท่ำมือจำกเปลือกฝักข้ำวโพดทีเตรียมจำกกำรต้มเปลือก
ฝักข้ำวโพดในสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีควำมเข้มข้น 20 : 1 ปั่นทีควำมเร็วรอบ 0 100 200 300 400 และ
500 รอบต่อนำที นำน 10 20 30 วินำทีตำมล่ำดับ
3) การทดสอบผลของปริมาณเยื่อต่างกันต่อสมบัติความต้านทานแรงดึงของกระดาษทามือจาก
เปลือกฝักข้าวโพด
เปลือกฝักข้ำวโพด กำบกล้วย และก้ำนผักตบชวำถูกน่ำมำเตรียมกระดำษ ทีสภำวะควำมเข้มข้นโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ 20:1 ควำมเร็วรอบปั่น 200 นำน 30 วินำทีจำกนั้น เยือแต่ละชนิดถูกน่ำมำผสมกันส่วนสัดส่วนดังแสดงใน
ตำรำง 1 ได้ผลกำรทดสอบควำมต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดดังแสดงในรูป 5

1 :0 :0

0.5 : 0.5 : 0

0.5 : 0 : 0.5

0.5 : 0.25:0.25

ภาพที่ 5 แสดงควำมต้ำนทำนแรงดึงสูงของกระดำษท่ำมือจำกเปลือกข้ำวโพดทีผสมเยือกำบกล้วยและเยือ
ก้ำนผักตบชวำในสัดส่วนทีต่ำงกันตำมล่ำดับ
4) ศึ กษาผลของปริม าณเยื่อ กระดาษผสมที่ เ ตรีย มต่ อความหนาและลั ก ษณะทางกายภาพของ
กระดาษ
กระดำษทีเตรียมจำกกำรทดลองข้ำงต้นทั้งหมดใช้น่้ำหนักเยือ 25 กรัมเพือให้เยือกระดำษกระจำยเต็มเฟรม
ในขัน้ ตอนนี้เยือกระดำษถูกเพิมเป็น 30 40 และ 50 กรัม เพือศึกษำผลของน้่ำหนักเยือกระดำษผสมต่อควำมหนำและ
ลักษณะทำงกำยภำพของกระดำษได้ผลดังภำพที 6
Proceeding พะเยาวิจยั 8
248

1.00
0.90

ความหนา (มิลลิเมตร)

0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
25

30

35

40

น้าหนักเยื่อ (กรัม)

ภาพที่ 6 ควำมของกระดำษทีเตรียมจำกน้่ำหนักเยือผสมต่ำง ๆ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 7 แสดงลักษณะของกระดำษซึงเตรียมจำกน้่ำหนักเยือ (ก) 25 กรัม (ข) 30 กรัม
(ค) 35 กรัม และ (ง) 40 กรัม ตำมล่ำดับ

วิจารณ์และสรุปผล
1) การทดสอบผลของปริมาณโ เดียม ฮดรอก ด์ที่มีผลต่อความต้านทานแรงดึงของกระดาษทามือ
จากเปลือกฝักข้าวโพด ผักตบชวา และกาบกล้วย
จำกผลกำรทดลองดังรูป 3 แสดงผลของควำมเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อน้่ำหนักวัตถุดิบแห้ง 20:1 ให้
กระดำษทีมีสมบัติต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดดีทีสุดขณะทีสภำวะ 10:1 กระดำษท่ำมือจำกวัตถุดิบทั้งสำมให้ค่ำต่ำกว่ำ
สภำวะอืน ๆ เนืองจำกโซเดียมไฮดรอกไซด์แยกเส้นใยในวัตถุดิบยังไม่สมบูรณ์ท่ำให้เมือขึ้นเป็นแผ่นกระดำษเส้นใยจึง
ไม่ประสำนกันทัวทั้งแผ่น ขณะทีเมือเส้นใยถู กแยกออกมำวัตถุดิบสมบูรณ์กระดำษทีเตรียมได้จึงให้ค่ำควำมต้ำนทำน
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แรงดึงสูงสุด ส่วนทีสภำวะ 30:1 กระดำษทีเตรียมได้จำกวัตถุดิบทั้งสำมให้ค่ำควำมต้ำนทำนแรงดึงลดลงเนืองจำก
ลิกนินซึงเป็นสำรให้ควำมแข็งแรงต่อผนังเซลล์พชื และต่อกระดำษถูกก่ำจัดออกไปพร้อมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ [6]
2) การทดสอบผลของความเรวรอบและเวลาในการปั่นตีเยื่อที่มีผลต่อความต้านทานแรงดึงของ
กระดาษทามือจากเปลือกฝักข้าวโพด
จำกภำพที 4 ทีควำมเร็วรอบในกำรปั่นเยือกระดำษเท่ำกันกระดำษท่ำมือจำกกำบกล้ วยแสดงค่ำควำม
ต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดมำกทีสุด รองลงมำคือเปลือกฝั กข้ำวโพด และกระดำษท่ำมือจำกก้ำนผักตบชวำให้ค่ำควำม
ต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดน้อยทีสุดตำมล่ำดับ ผลกำรทดสอบนี้สอดคล้องกับผลกำรทดสอบในหัวข้อ 1 ข้ำงต้น นอกจำก
กำรนั้นผลกำรทดสอบกระดำษท่ำมือจำกเศษเหลือทำงกำรเกษตรทั้งสำมชนิดดังรูป 4 แสดงแนวโน้มควำมเร็วรอบ
ทีมำกขึ้นส่งผลต่อควำมต้ำนทำนแรงดึงของกระดำษทีสูงขึ้นเนืองจำกเมือปั่นตีเยือด้วยควำมเร็วทีนำนเยือกระดำษ
กระดำษจำยตัวดีขึ้น แต่หำกพิจำรณำค่ำส่วนเบียงเบนมำตรฐำนร่วมด้วยพบว่ำโดยรวมควำมเร็วรอบส่งผลต่อควำม
ต้ำนแรงดึงสูงสุดของกระดำษท่ำมือจำกเปลือกฝักข้ำวโพด กำบกล้วยและก้ำนผักตบชวำอย่ำงไม่มีนัยส่ำคัญน่ำจะ
เนืองเมือปั่นตีเยือกระดำษให้นำนขึ้นเยือกระดำษทีเตรียมพันเกียวกันมำกขึ้นส่งผลให้กำรกระจำยตัวของเยือกระดำษ
แย่ลงควำมต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดของกระดำษจึงไม่เพิมสูงมำกขึ้นดังทีเป็นดังภำพที 8

ภาพที่ 8 ลักษณะของเส้นใยทีพันกัน
3) การทดสอบผลของปริมาณเยื่อต่างกันต่อสมบัติความต้านทานแรงดึงของกระดาษทามือจาก
เปลือกฝักข้าวโพด
จำกรูป 5 พบว่ำกำรผสมเยือกระดำษจำกวัตถุดิบอืนส่งผลต่อสมบัติของกระดำษท่ำมือจำกเปลือกข้ำวโพด
โดยกระดำษท่ำมือจำกเปลือกข้ำวโพดซึงมีอัตรำส่วนเยือกระดำษเปลือกข้ำวโพดต่อเยือกระดำษจำกก้ำนผักตบชวำ
ต่อเยือกระดำษจำกกำบกล้วยในอัตรำส่วน 0.5 : 0.25 : 0.25 ให้คำ่ ควำมต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดมำกทีสุดเนืองจำกเยือ
กระดำษทีได้จำกแต่ละวัตถุดิบกระจำยตัวและเติมเต็มในช่องว่ำงทีเกิดขณะกระจำยเยือกระดำษบนเฟรมขณะขึ้นรูป
กระดำษ
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4) ศึ กษาผลของปริม าณเยื่อ กระดาษผสมที่ เ ตรีย มต่ อความหนาและลั ก ษณะทางกายภาพของ
กระดาษ
จำกผลกำรทดสอบน้่ำหนักของเยือผสมต่อควำมหนำของกระดำษพบว่ำน้่ำหนักเยือผสมทีเพิมขึ้นสภำวะละ
5 กรัมไม่ส่งผลต่อควำมหนำของเยือกระดำษทีเตรียมได้ แต่ส่งผลต่อลักษณะกระดำษโดยกระดำษทีเตรียมจำก
น้่ำหนักเยือ 40 กรัมให้กระดำษทีย่นและไม่เกำะเฟรมเมือแห้งเนืองจำกเนื้อเยือกระดำษทีมำกส่งผลให้กำรระเหยน้่ำ
ของกระดำษขณะน่ำไปผึงแดดยำก กำรหดตัวของกระดำษจึงมีสูงกระดำษทีได้จึงหดตัวไม่สม่ำเสมอทัวทั้งแผ่น ดังนั้น
จำกสภำวะทีเตรียมมำปริมำณเยือกระดำษผสมทีเหมำะสมในกำรเตรียมกระดำษท่ำมือคือน้่ำหนักเยือ 25 กรัม
5) การพัฒนาเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์
กระดำษทีเตรียมได้ถูกพัฒ นำเป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ของลิ้นจี คือป้ำยห้อยพวงลิ้นจีสดทีกลุ่ม
เกษตรกรส่งขำยให้กับห้ำงเดอะมอลล์และเลม่อนฟำร์มโดยป้ำยห้อยพวงลิ้นจีสดทีกลุ่มออกแบบแสดงในภำพที 9 (ก)
ซึงกระดำษทดลองพิมพ์ด้วยเครืองพิมพ์อิงเจทได้ผลดังรูป 9 (ข) จำกนั้นถูกน่ำไปใช้จริงกั บพวงลิ้นจีดังภำพที 9 (ค)
และ (ง)
(ก)
(ค)

(ข)

ภาพที่ 9 แสดงป้ำยห้อยพวงลิ้นจีสด (ก) ป้ำยห้อย (ข) ห้อยพวงลิน้ จีสด (ค) พวงลิน้ จีสดในเดอะมอลล์

สรุปผลการทดลอง
จำกผลกำรทดลองสรุปได้ว่ำสัดส่วนของโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีเหมำะสมส่ำหรับเตรียมเยือกระดำษคือ 20 :1
ส่ำหรับทั้งเปลือกฝักข้ำวโพด กำบกล้วยและก้ำนผักตบชวำ ควำมเร็วรอบในกำรปั่นตีเยือและระยะเวลำในกำรตีเยือ
ส่งผลสมบัตคิ วำมต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดของกระดำษอย่ำงไม่มนี ัยส่ำคัญ นอกจำกนี้ช่วงน้่ำหนักเยือกระดำษทีศึกษำไม่
ส่งผลต่อควำมหนำของเยือกระดำษแต่สง่ ผลต่อลักษณะทำงกำยภำพของกระดำษท่ำมือทีเตรียมได้
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กระดำษท่ำ มือจำกเปลือกฝักข้ ำวโพดทีผสมเยือกระดำษจำกกำบกล้วยและก้ำ นผัก ตบชวำให้ ค่ำควำม
ต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดมำกทีสุด สำมำรถใช้ทดแทนกระดำษท่ำป้ำยห้อยสินค้ำซึงมำจำกโรงงำนได้ โดยกระดำษทีผลิต
ได้มีต้นทุนประมำณ 0.5 บำทต่อกระดำษขนำด 50 ซ.ม. คูณ 70 ซ.ม.
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การพัฒนาตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเมื่อใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชุดลาดับ ด้ดุล
Development of Simple Linear Regression Model by Using Balance Ranked
Set Sampling
สลิลทิพย์ แดงกองโค1 และชฎำรัตน์ ถำปัน1*
Salinthip Daenkongkho1 and Chadarat Tapan1*
บทคัดย่อ
กำรศึกษำครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพือสร้ำงตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยภำยใต้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับ
ได้ดุล (Balance Ranked Set Sampling: BRSS) และเพือตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชือถือได้ของตัวแบบ
ถดถอยเชิงเส้ น อย่ำ งง่ ำ ยเมือตั วอย่ำงมำจำกกำรสุ่ มตั ว อย่ำ งแบบชุดล่ ำ ดั บได้ ดุ ล ซึ งได้ ด่ ำเนิน กำรจ่ำ ลองข้ อ มู ล
ประชำกรตำมแผนกำรจ่ำลองข้อมูล จำกนั้นท่ำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุลเพือสร้ำงตัวแบบถดถอย ซึงเกณฑ์
ทีใช้ในกำรพิจำรณำตัวแบบถดถอยคือ ค่ำสัมประสิทธิ์กำรตัดสินใจ (Coefficient of Determination: r 2 ) และค่ำควำม
คลำดเคลือนก่ำลังสอง (Mean Square Error: MSE) ผลกำรศึกษำโดยสรุปพบว่ำ ตัวแบบถดถอยทีสร้ำงจำกตัวอย่ำงที
มีขนำดตัวอย่ำงเพิมมำกขึ้น และทีกำรสุ่มตัวอย่ำง 1 รอบ (m=1) ได้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรตัดสินใจสูงทีสุด และได้ค่ำ
ควำมคลำดเคลือนก่ำลังสองน้อยทีสุด
คาสาคัญ: กำรสุม่ ตัวอย่ำง ตัวแบบถดถอยเชิงเส้น กำรสุม่ ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับ

Abstract
The purposes of this study are to propose simple linear regression model based on balance ranked set
sampling and to check the accuracy and reliability of simple linear regression model. The investigation was done
mainly via simulation study. Finite population was generated by simulation plans. Then, ranked set sampling was
applied so as to obtain sample data to create a model. The criteria uses to consider the simple linear regression
model are coefficient of determination ( r 2 ) and mean square error (MSE). It was found that the simple linear
regression model was generated from more sample size and cycle of sampling at 1 cycle (m=1) to obtain a most
r2 and at least MSE.
Keywords: sampling, linear regression model, ranked set sampling
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บทนา
ในกำรจัดท่ำข้อสรุปส่ำหรับประชำกรอันตะหรือประชำกรจ่ำกัด (Finite Population) เมือย้อนกลับไปในช่วง
แรกเริมนัน้ ระเบียบวิธีทีใช้ในกำรจัดท่ำข้อสรุปของประชำกร คือกำรส่ำมะโน (Census) อันได้แก่กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุก
หน่วยประชำกร แล้วน่ำข้อมูลนั้นมำค่ำนวณค่ำลักษณะประชำกร (Population Characteristics) เช่น ค่ำเฉลียประชำกร
(Population Average) ค่ำยอดรวมประชำกร (Population Total) ค่ำสัดส่วนประชำกร (Population Proportion) หรือ
ค่ำอัตรำส่วนประชำกร (Population Ratio) [ชฎำรัตน์ ถำปัน, 2555]
ด้วยข้อจ่ำกัดของกำรส่ำมะโนไม่วำ่ จะเป็นในส่วนของควำมทันสมัยของข้อมูล เวลำในกำรด่ำเนินกำร บุคคลำกร
และงบประมำณในกำรเก็บข้อมูล ต่อมำได้มีกำรพัฒนำระเบียบวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทีเรียกว่ำ กำรส่ำรวจตัวอย่ำง
ซึงจะท่ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลมำเพียงบำงส่วนของประชำกร ซึงในยุคแรกของกำรส่ำรวจตัวอย่ำงนั้นจะท่ำกำรส่ำรวจ
โดยใช้แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงในลักษณะทีไม่อิงควำมน่ำจะเป็น (Non Probabilistic Sampling) แต่เนืองด้วยแผนกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงทีไม่อิงควำมน่ำจะเป็นมีข้อจ่ำกัดในส่วนของควำมน่ำเชือถือได้ ต่อมำจึงได้มีกำรพัฒนำแผนกำรสุ่มตัวอย่ำงใน
แนวทำงทีอิงควำมน่ำจะเป็น (Probabilistic Sampling) จึงได้มีกำรพัฒนำเป็นทฤษฎีกำรส่ำรวจตัวอย่ำง (Theory of Sample
Survey) แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงทีอิงควำมน่ำจะเป็นประเภทแรก คือ แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random
Sampling)
หำกแต่แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำยเกิ ดข้อจ่ำกัดทั้งในส่วนของควำมผิดพลำดในกำรประมำณค่ำลักษณะ
ประชำกรทีสูงเมือประชำกรทีศึกษำมีขนำดใหญ่ รวมทั้งข้อจ่ำกัดในกำรบริหำรจัดกำรเก็บข้อมูล (Data Collection)
หรือเรืองเวลำและค่ำ ใช้จ่ำย ต่อ มำจึงได้มีแผนกำรสุ่ม ตัวอย่ำงทีถู กพัฒนำขึ้น มำเพือแก้ปัญหำทีเกิดขึ้ น อำทิเช่น
แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบมีชนั้ ภูมิ (Stratified Sampling) และแผนกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เป็นต้น
แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงดังกล่ำวนั้นสำมำรถประมำณค่ำลักษณะประชำกรได้ หำกแต่มีข้อจ่ำกัดแตกต่ำงกันออกไป
ซึงอำจส่งผลต่อควำมน่ำเชือถือได้
ในปี 1952 McIntyre ได้เสนอวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับ (Ranked Set Sampling: RSS) เพือแก้ปัญหำ
กำรได้มำของแต่ละหน่วยตัวอย่ำงทีมีต้องใช้เวลำนำน และมีค่ำใช้จ่ำยสูง ซึง McIntyre ได้ใช้แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงนี้ใน
กำรประมำณค่ำเฉลียของปริมำณหญ้ำในพื้นทีหนึง ซึงต้องใช้เวลำนำนในกำรเก็บเกียวผลผลิตหญ้ำทั้งหมด จำกนั้น
ต้องใช้เวลำในกำรตำกแห้งจึง ท่ำกำรชังน้่ำหนักเพือประมำณน้่ำหนักหญ้ ำแห้ง ปัญ หำดังกล่ำ วนี้ McIntyre ได้น่ ำ
กำรสุม่ ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับมำแก้ปัญหำกำรเก็บข้อมูล [McIntyre G.A, 1952]
แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับ ได้ดุล (Balance Ranked Set Sampling) มีวิธีกำรด่ำเนินกำรโดยสุ่ม
ตัวอย่ำงมำ k ชุดตัวอย่ำง ชุดตัวอย่ำงละ k หน่วย แล้วท่ำกำรเรียงล่ำดับหน่วยตัวอย่ำงในแต่ละชุดตัวอย่ำง จำกนั้นจึง
ท่ำกำรเลือกตัวอย่ำงจำกทั้ง k ชุดตัวอย่ำง มำเพียงชุดตัวอย่ำงละ 1 หน่วย โดยชุดตัวอย่ำงที 1 ท่ำกำรเลือกหน่วย
ตัวอย่ำงในล่ำดับที 1 ชุดตัวอย่ำงที 2 ท่ำกำรเลือกหน่วยตัวอย่ำงในล่ำดับที 2 จนกระทังชุดตัวอย่ำงที k เลือกหน่วย
ตัวอย่ำงล่ำดับที k เมือเลือกหน่วยตัวอย่ำงครบ k ชุดตัวอย่ำงแล้ว จะเรียกกระบวนกำรนี้ว่ำกำรสุ่มตัวอย่ำง 1 รอบ
ซึงจะท่ำกำรสุ่มตัวอย่ำงเช่นนี้ไปจนครบ m รอบ แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงนี้ท่ำให้สำมำรถลดขนำดตัวอย่ำงในกำรเก็บ
รวบรวม และได้ ค่ ำ ประมำณลั ก ษณะประชำกรที น่ำ เชือถื อ ได้ เ มื อเปรี ย บเที ย บกั บแผนกำรสุ่ ม ตั ว อย่ำ งแบบง่ ำ ย
ดังกำรศึกษำของ Dell และ Clutter [Dell and Clutter, 1972]
ในทำงปฏิบัตสิ ่ำหรับกำรน่ำข้อมูลทีได้จำกกำรส่ำรวจตัวอย่ำงไปหำค่ำประมำณของค่ำลักษณะประชำกรแล้วนั้น
ยั ง มี ก ำรน่ ำ ข้ อ มู ล ที เก็ บรวบรวมไปท่ ำ กำรวิ เครำะห์ เพื อหำควำมสั ม พั น ธ์ ข องข้ อมู ล รวมไปถึ ง กำรสร้ ำ งตั วแบบ
เพือพยำกรณ์ ซึงตัวแบบทีนิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยคือ ตัวแบบถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Model) ซึงแบ่ง
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ออกเป็นตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำย (Simple Linear Regression Model) และตัวแบบถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple
Linear Regression Model)
ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยเป็นตัวแบบทีวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร กับตัว
แปรตำม 1 ตัวแปร โดยตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง ซึงมีตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยของ
ประชำกร คือ Yi  0  1 X i   i ซึงมี X i เป็นตัวแปรอิสระ Yi เป็นตัวแปรตำม 0 , 1 เป็นพำรำมิเตอร์ทีไม่
ทรำบค่ำ และ  i เป็นควำมคลำดเคลือน
ในกำรสร้ำงตัวแบบถดถอยเชิงเส้นนั้นหำกข้อมูลทีถูกน่ำมำวิเครำะห์เพือหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรนั้น
เป็นข้อมูลทีสำมำรถอธิบำยคุณลักษณะประชำกรได้เป็นอย่ำงดีหรืออธิบำยได้ใกล้เคียงกับประชำกรแล้วนั้น ตัวแบบ
พยำกรณ์หรือตัวแบบของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรนั้นย่อสำมำรถพยำกรณ์ค่ำทีต้องกำรได้อย่ำงถูกต้องใกล้เคียง
กับควำมเป็ นจริง ดัง นั้นในกำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือสร้ำงตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยภำยใต้กำรสุ่ ม
ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล และเพือตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชือถือได้ของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำง
ง่ำยเมือตัวอย่ำงมำจำกกำรสุม่ ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล

วิธีการศึกษา
กำรวิจัยนี้ได้ศึกษำในส่วนของกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำย และตัว
แบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยภำยใต้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล รวมทั้งกำรจ่ำลองข้อมูลเพือตรวจสอบควำม
น่ำเชือถือได้ของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยเมือตัวอย่ำงมำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล ซึงมีเนื้อหำ
ดังต่อไปนี้
1. การสุ่มตัวอย่างแบบชุดลาดับ ด้ดุล (Balance Ranked Set Sampling: BRSS)
กำรส่ำรวจตัวอย่ำงเพือเก็บรวบรวมข้อมูลในกรณีทีประชำกรทีศึกษำมีขนำดใหญ่จึงท่ำให้ต้องใช้เวลำรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยส่ำหรับกำรศึกษำเป็นจ่ำนวนมำก ในปี 1952 McIntyre จึงได้พัฒนำวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงขึ้นมำเพือหำวิธีกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงทีสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย (Cost-effective Sampling Method) และประหยัดเวลำในกำรด่ำเนินกำร ซึงในเวลำ
ต่อมำเรียกวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงดังกล่ำวว่ำ กำรสุม่ ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับ [McIntyre G.A., 1952]
กำรสุม่ ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับมีขั้นตอนกำรสุ่มตัวอย่ำงทีซับซ้อนมำกกว่ำกำรสุม่ ตัวอย่ำงแบบง่ำย นันคือกำร
สุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำยจะท่ำกำรสุ่มตัวอย่ำงขึ้นมำเพียง n หน่วยเท่ำนั้นจำกประชำกรขนำด N หน่วย แต่ส่ำหรับกำร
สุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับจะท่ำกำรสุ่มตัวอย่ำงมำ nr หน่วย และ r  1,2,, k เรียกว่ำ ชุดตัวอย่ำง ซึงจะท่ำ กำร
สุ่มตัวอย่ำงขึ้นมำ k ชุดตัวอย่ำง เรียกว่ำกำรสุ่มตัวอย่ำง 1 รอบ และก่ำหนดให้ Yr i คือ หน่วยตัวอย่ำงล่ำดับที r
ของชุดตัวอย่ำงที i  ส่ำหรับกำรสุม่ ตัวอย่ำง 1 รอบ ได้แสดงดังนี้
Y11 Y12  Y1n1
Y2 1 Y2 2  Y2 n2
   
Yk 1 Yk 2  Yk nk

ถ้ำขนำดตัวอย่ำงในกำรสุ่มแต่ละชุดตัวอย่ำงเท่ำกัน คือ n1  n2    nk แล้วจะเรียกกำรสุ่มตัวอย่ำง
แบบชุดล่ำดับนี้ว่ำ กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล (Balance Ranked Set Sampling) [Zehua C. Zhidong Bai. &
Bimal K. Sinha, 2003]
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ขั้นตอนกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุลเริมต้นด้วยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำยไม่ใส่คืนขนำด k หน่วย จำก
ประชำกรขนำด N หน่วย ซึงจะเรียกว่ำชุดตัวอย่ำงที 1 แล้วน่ำหน่วยตัวอย่ำง (Sampling Units) ทั้ง k หน่วยมำ
เรียงล่ำดับจำกน้อยไปหำมำกด้วยกำรคำดคะเนหรือกำรประมำณด้วยสำยตำ (Judgment Ranking) จำกนั้นหน่วย
ตัวอย่ำงทีอยู่ในล่ำดับที 1 จะถูกเลือกเป็นตัวอย่ำง และท่ำกำรวัดค่ำของตัวแปรทีสนใจ ส่วนหน่วยตัวอย่ำงทีเหลือถูก
ตัดทิง้ หรือไม่สนใจ
เมือสิ้นสุดกำรสุม่ ตัวอย่ำงชุดที 1 แล้ว ต่อจำกนั้นสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำยไม่ใส่คืนขนำด k หน่วย จำกประชำกร
ขนำด N หน่วย ซึงนันหมำยควำมว่ำ หน่วยประชำกรทีถูกสุ่มเป็นตัวอย่ำงในชุดตัวอย่ำงที 1 ถูกน่ำกลับมำใส่ใน
ประชำกรอีกครั้ง หน่วยประชำกร k หน่วยทีถูกสุ่มในครั้งที 2 เรียกว่ำชุดตัวอย่ำงที 2 จำกนั้นน่ำหน่วยตัวอย่ำงมำ
เรียงล่ำดับจำกน้อยไปหำมำก หน่วยตัวอย่ำงทีอยู่ในล่ำดับที 2 ในชุดตัวอย่ำงที 2 นี้จะถูกเลือกเป็นตัวอย่ำง แล้วท่ำกำร
วัดค่ำของตัวแปรทีสนใจ และหน่วยทีเหลือถูกตัดทิง้ หรือไม่สนใจ
กระบวนกำรสุ่มตัวอย่ำงนี้ด่ำเนินกำรต่อไปเรือย ๆ จนกระทังสุ่มตัวอย่ำงไปจนครบ k ชุดตัวอย่ำง และจะ
เรียกกระบวนกำรสุ่มตัวอย่ำงจนครบ k ชุดตัวอย่ำงนี้ว่ำ “รอบ (Cycle)” ซึงจะท่ำกำรสุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด m รอบ
และกำรสุ่มหน่วยตัวอย่ำงในแต่ละชุดตัวอย่ำงทีท่ำกำรสุ่มขึ้นมำทั้ง k ชุดตัวอย่ำงในแต่ละรอบนั้น กำรได้หน่วย
ตัวอย่ำง k หน่วย ในแต่ละชุดตัวอย่ำงไม่มีผลกระทบต่อกำรได้หน่วยตัวอย่ำงในชุดตัวอย่ำงอืน ๆ [Kowalczyk B.,
2004] ขั้นตอนกำรสุ่มตัวอย่ำงแสดงในรูปที 1

ภาพที่ 1 แสดงขัน้ ตอนกำรสุม่ ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล
จำกภำพที 1 เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุลมำ m รอบ รอบละ k ชุดตัวอย่ำง หน่วยตัวอย่ำงทีได้
คือ Y11 ,Y21 ,,Yk 1 ,  ,Y1m ,Y2m ,,Yk m มีขนำด mk หน่วย
2. ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Model)
ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยเป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระว่ำงตัวแปร 2 ตัว ซึงประกอบไปด้วยตัวแปร
อิสระ (Independence Variable) 1 ตัว และตัวแปรตำม (Dependence Variable) 1 ตัว ซึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 2 ตัว
แปรนี้เป็นไปในลักษณะควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยมีตัวแบบกำรถดถอยส่ำหรับประชำกร (Population Regression
Model) คือ Yi  0  1 X i   i โดยที Yi เป็นค่ำสังเกตของตัวแปรตำม  0 เป็นพำรำมิเตอร์แทนระยะตัดแกน Y
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1 เป็นพำรำมิเตอร์แทนควำมชันของเส้นถดถอย X i เป็นค่ำสังเกตของตัวแปรอิสระ(ค่ำคงทีทีทรำบค่ำ) และ  i

เป็นค่ำควำมคลำดเคลือนเชิงสุ่ม
ส่ำหรับกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์  0 และ 1 จะใช้วิธีก่ำลังสองน้อยสุด (Least Square Method) ตัว
n
 n
 n
n  X iYi    X i  Yi
i 1
 i1
ประมำณทีได้คือ 0  Y  1 X และ ̂1   i1
ซึงตัวประมำณดังกล่ำวมีคุณสมบัติ
2
n
n


n X i2    X i 
i 1
 i1 

เป็นตัวประมำณทีไม่เอนเอียง และควำมแปรปรวนต่ำสุด
3. การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเมื่อตัวอย่างถูกสุ่มตัวอย่างแบบชุดลาดับดับ ด้ดุล
ในปี 2001 Hani M. Samuwi และ Faisal M. Ababneh ได้ศึกษำกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำ ยโดยใช้
ตัวอย่ำงจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับ [Hani M. Samuwi and Faisal M. Ababneh, 2001] และในปี 2002 Chen
ได้ แ นะน่ ำ ตัว ประมำณค่ำ เฉลียประชำกรของตัว แบบถดถอยส่ ำ หรั บกำรสุ่ ม ตัว อย่ำงแบบชุด ล่ ำดั บ ซึงได้ ท่ำ กำร
เรียงล่ำดับหน่วยตัวอย่ำง (ตัวแปรตำม) โดยตัวแปรอิสระ จำกนั้ นท่ำกำรวัดค่ำตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมส่ำหรับ
กำรประมำณค่ำเฉลียประชำกร [Chen Z., 2001] ส่ำหรับกำรวิจัยนี้ในกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกประชำกรทีมีควำมสัมพันธ์
กันหรือมีข้อมูลประชำกรส่ำหรับตัวแปรตำม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ในทีนี้ได้ศึกษำกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกข้อมูล
ประชำกรทั้งตัวแปรตำมและตัวแปรอิสระด้วยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุลเพือน่ำมำสร้ำงตัวแบบถดถอยเชิง
เส้นอย่ำงง่ำย ขั้นตอนกำรสุม่ ตัวอย่ำงส่ำหรับสร้ำงตัวแบบถดถอยดังแสดงในภำพที 2
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุลส่ำหรับสร้ำงตัวแบบถดถอย
จำกภำพที 2 แสดงให้เห็นถึงกำรสุม่ หน่วยประชำกรแล้วน่ำมำเรียงล่ำดับส่ำหรับตัวแปรอิสระ ( X k m ) และ
ตัวแปรตำม( Yk m ) มำ m รอบ รอบละ k ชุดตัวอย่ำง จำกนั้นในแต่ละชุดตัวอย่ำงหน่วยตัวอย่ำงทั้ง k หน่วยถูก
เรียงล่ำดับจำกน้อยไปหำมำก ส่ำหรับชุดตัวอย่ำงที 1 ของรอบที 1 หน่วยตัวอย่ำงทีอยู่ในล่ำดับที 1 จะถูกเลือกเป็น
ตัวอย่ำง จำกนั้น ในชุดตัวอย่ำงที 2 ของรอบที 1 หน่วยตัวอย่ำงทีอยู่ในล่ำดับที 2 จะถูกเลือกเป็นตัวอย่ำง จนกระทังใน
ชุดตัวอย่ำงที k ของรอบที m หน่วยตัวอย่ำงทีอยู่ในล่ำดับที k จะถูกเลือกมำเป็นตัวอย่ำง ดังนั้นจำกสุ่มตัวอย่ำง
แบบชุดล่ำดับได้ดุลส่ำหรับกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยซึงประชำกรมีควำมสัมพันธ์กัน จะได้ตัวอย่ำงขนำด
n  mk หน่วย จำกประชำกรขนำด N หน่วย คือ

 X  Y   ,  X  Y   , ,  X   Y  
 X  Y   ,  X  Y   , ,  X  Y  
11 11

12

12

21

21

k1

22

22

k 2



k1

k 2



 X  Y   ,  X  Y   , ,  X  Y  
1m

1m

2m

2m

k m
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k m

ตัวแบบพยำกรณ์ส่ำหรับประชำกรทีได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล ซึงตัวแบบประชำกรทีศึกษำ
คือ Yr iBRSS  0 BRSS  1BRSS X r iBRSS  r i ; r  1, 2,3, , k i  1, 2,3, , m เมือ 0BRSS และ
1BRSS คือ พำรำมิเตอร์  r i คือควำมคลำดเคลือน Yr iBRSS คือ ตัวแปรตำมทีได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุด

ล่ำดับได้ดุล และ X r iBRSS คือ ตัวแปรอิสระทีได้จำกกำรสุม่ ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล
และตัวแบบของตัวอย่ำงส่ำหรับพยำกรณ์คำ่ เฉลียประชำกร Yˆr iBRSS  คือ

Yˆr iBRSS  ˆ0 BRSS  ˆ1BRSS X r iBRSS เมือ ˆ0 BRSS

และ ˆ1BRSS คือ ตัวประมำณพำรำมิเตอร์ Yˆr iBRSS คือตัว

ประมำณตัวแปรตำม และ X r iBRSS คือตัวแปรอิสระ ส่ำหรับกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ 0BRSS และ 1BRSS จะ
ใช้วธิ ีก่ำลังสองน้อยทีสุด (Least – Squares Estimates) ตัวประมำณทีได้คอื
m

ˆ1BRSS 

k

m

k

m

k

mk  X r iBRSS Yr iBRSS   X r iBRSS  Yr iBRSS
i 1 r 1

i 1 r 1

i 1 r 1
2



mk  X r iBRSS    X r iBRSS 
i 1 r 1
 i 1 r 1

m k
m k


Yr iBRSS

  X r iBRSS 

ˆ0 BRSS  i 1 r 1
 ˆ1BRSS  i 1 r 1
mk
mk






ˆ
ตัวประมำณ 
เป็นตัวประมำณทีมีคุณสมบัตไิ ม่เอนเอียง
m

k

m

k

และ

2

0 BRSS

 m k
 m k

Y
  r iBRSS
  X r iBRSS  

E ˆ0 BRSS  E  i 1 r 1
 ˆ1BRSS  i 1 r 1
mk
mk









 0BRSS
และตัวประมำณพำรำมิเตอร์ ˆ
เป็นตัวประมำณทีมีคุณสมบัตไิ ม่เอนเอียงเช่นกัน





1BRSS

ในกำรศึกษำนีไ้ ด้ท่ำกำรจ่ำลองข้อมูลเพือตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชือถือได้ของตัวแบบถดถอย
เชิงเส้นอย่ำงง่ำยเมือใช้ตัวอย่ำงทีถูกสุ่มมำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุลซึงมีแผนกำรจ่ำลองข้อมูลดังนี้
1. ประชำกรทีศึกษำสร้ำงขึ้นมำภำยใต้กำรแจกแจงปกติ (Normal Distribution) โดยก่ำหนดให้ขอ้ มูลประชำกร
มีควำมสัมพันธ์กัน นันคือข้อมูลประชำกรตัวแปรอิสระ ( x ) และตัวแปรตำม ( y ) มีควำมสัมพันธ์กัน
2. ก่ำหนดค่ำสหสัมพันธ์ (Correlations) ส่ำหรับตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ควำมสัมพันธ์ ได้แก่ ระดับควำมสัมพันธ์มำก คือ 0.71-1.00 ระดับควำมสัมพันธ์ปำนกลำง คือ 0.31-0.70 และระดับ
ควำมสัมพันธ์ต่ำ คือ 0.00-0.30 [Bruce Ratner, 2009]
2. ขนำดประชำกร ( N ) ทีศึกษำเท่ำกับ 1,000
3. ขนำดของตัวอย่ำง ( n ) ทีศึกษำ คือ n = 5, 10, 30, 40, 50 โดยที n = mk ซึง k คือ ขนำดตัวอย่ำง
ในกำรสุ่มแต่ละชุดตัวอย่ำงและเป็นจ่ำนวนชุด ตัวอย่ำงของกำรสุ่มแต่ละรอบ และ m คือ จ่ำนวนรอบในกำรสุ่ม
ตัวอย่ำง
4. ระดับควำมเชือมันทีศึกษำ คือ 95% และ 99%
5. ท่ำกำรทดลองซ้่ำ 1,000 ครัง้ ในแต่ละสถำนกำรณ์ทีก่ำหนด
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ผลการศึกษา
กำรวิจัยนี้ได้ศึกษำตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยภำยใต้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล ซึงตัวแบบ
ถดถอยที ศึ ก ษำคื อ Yr iBRSS  0 BRSS  1BRSS X r iBRSS  r i และตั ว ประมำณค่ ำ ส่ ำ หรั บ พำรำมิ เ ตอร์ คื อ
ˆ0 BRSS และ ˆ1BRSS ดังได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น และเมือท่ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชือถือได้ของตัว

แบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยเมือตัวอย่ำงมำจำกกำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดั บได้ดุล จำกกำรจ่ำลองข้อมูลตำม
แผนกำรจ่ำลองข้อมูลได้แสดงผลดังตำรำงที 1 และตำรำงที 2
ตารางที่ 1 ค่ำสัมประสิทธิ์กำรตัดสินใจ ( r 2 ) ส่ำหรับกรณีตำ่ ง ๆ ตำมแผนกำรจ่ำลองข้อมูล
r 2 (%)

ขนาด
ตัวอย่าง  n 

จานวนรอบ

ขนาดชุดตัวอย่าง

 m

k 

  1.00

  0.50

  0.03

5
10

1
1
2
5
1
2
3
5
6
10
15
1
2
4
5
8
10
20
1
2
5
10
25

5
10
5
2
30
15
10
6
5
3
2
40
20
10
8
5
4
2
50
25
10
5
2

52.813
62.916
46.477
20.252
85.994
77.163
64.648
49.445
43.138
25.104
12.333
88.900
79.376
64.332
57.726
42.900
34.425
12.619
90.499
82.707
63.346
41.178
12.583

52.524
66.456
47.433
20.210
85.292
74.969
64.893
48.696
42.793
25.910
12.418
88.251
78.702
52.889
57.483
41.552
35.194
12.671
89.650
81.446
62.656
41.100
11.973

52.589
65.806
46.818
18.459
85.464
74.286
64.488
49.815
43.739
25.259
13.522
88.348
79.122
59.257
58.236
43.856
34.120
13.347
89.871
82.453
63.070
42.550
11.235

30

40

50
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จำกตำรำงที 1 พบว่ำข้อมูลประชำกรทีก่ำหนดค่ำสหสัมพันธ์ (  ) ส่ำหรับตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมที
แตกต่ำงกันทัง้ 3 ระดับนัน้ เมือน่ำตัวอย่ำงทีได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุลไปสร้ำงตัวแบบถดถอยเชิงเส้น
อย่ำงง่ำย พบว่ำ ค่ำ r 2 ทีได้จำกตัวแบบถดถอยเชิงเส้นในแต่ละกรณีส่ำหรับตัวอย่ำงขนำด 5 10 30 40 และ 50 มีค่ำ
ใกล้เคียงกันเมือค่ำสหสัมพันธ์ต่ำงกัน แต่ที   1.00 อำจมีค่ำ r 2 สูงกว่ำ   0.50 และ   0.03 เล็กน้อย
และที n = 5 มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรตัดสินใจประมำณ 50% ส่วนที n =10, 30, 40 และ 50 ทีจ่ำนวนกำรสุ่ม 1 รอบ (
m  1 ) มีค่ำ r 2 สูงทีสุด คือประมำณ 65%, 85%, 88% และ 90% ตำมล่ำดับ เมือน่ำผลกำรศึกษำทีได้ในตำรำงที
2 มำพลอต กรำฟแสดงได้ดังรูปที 3 ส่ำหรับกรณีที n = 10, 30, 40 และ 50

ภาพที่ 3 แสดงกรำฟระหว่ำงค่ำสัมประสิทธิ์กำรตัดสินใจ ( r 2 ) กับขนำดชุดตัวอย่ำง ( k )
ตารางที่ 2 ค่ำควำมคลำดเคลือนเฉลียก่ำลังสอง (MSE) ส่ำหรับกรณีตำ่ ง ๆ ตำมแผนกำรจ่ำลองข้อมูล
MSE

ขนาด
ตัวอย่าง  n 

จานวนรอบ

ขนาดชุดตัวอย่าง

 m

k 

  1.00

  0.50

  0.03

5
10

1
1
2
5
1
2
3

5
10
5
2
30
15
10

0.527
0.459
0.649
0.718
0.131
0.198
0.407

0.897
0.497
0.833
1.280
0.191
0.308
0.434

0.989
0.519
0.732
1.140
0.154
0.307
0.444

30
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ขนาด
ตัวอย่าง  n 

40

50

MSE

จานวนรอบ

ขนาดชุดตัวอย่าง

 m

k 

  1.00

  0.50

  0.03

5
6
10
15
1
2
4
5
8
10
20
1
2
5
10
25

6
5
3
2
40
20
10
8
5
4
2
50
25
10
5
2

0.523
0.619
0.751
0.928
0.102
0.195
0.314
0.416
0.541
0.692
0.948
0.093
0.192
0.370
0.565
0.824

0.702
0.732
1.060
1.333
0.177
0.298
0.251
0.638
0.753
0.951
1.224
0.120
0.216
0.460
0.834
1.278

0.607
0.661
0.885
0.952
0.076
0.216
0.215
0.485
0.742
0.712
1.002
0.111
0.211
0.424
0.630
1.070

จำกตำรำงที 2 พบว่ำทีข้อมูลประชำกรทีก่ำหนดค่ำสหสัมพันธ์ (  ) ส่ำหรับตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมที
แตกต่ำงกันทัง้ 3 ระดับนั้น เมือน่ำตัวอย่ำงทีได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุลไปสร้ำงตัวแบบถดถอยเชิงเส้น
อย่ำงง่ำย พบว่ำ ที n = 5 และ  =1.00 ตัวแบบทีได้ให้ค่ำควำมคลำดเคลือนก่ำลังสองน้อยทีสุด ส่วนที n = 10, 30,
40, 50 ที m = 1 ตัวแบบทีได้ให้ค่ำควำมคลำดเคลือนก่ำลังสองน้อยทีสุดส่ำหรับทุกค่ำสหสัมพันธ์ (  ) และจะมี
ค่ำควำมคลำดเคลือนก่ำลังสองเพิมขึ้นเมือมีจ่ำนวนรอบของกำรสุ่มตัวอย่ำง ( m )เพิมขึ้น หรือขนำดชุดตัวอย่ำง ( k )
ลดลง เมือน่ำผลกำรศึกษำทีได้ในตำรำงที 2 มำพลอตกรำฟแสดงได้ดังรูปที 4 ส่ำหรับกรณีที n = 10, 30, 40
และ 50
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ภาพที่ 4 แสดงกรำฟระหว่ำงค่ำควำมคลำดเคลือนเฉลียก่ำลังสอง (MSE) กับขนำดชุดตัวอย่ำง ( k )

อภิปรายและสรุปผล
อภิปรายผลการศึกษา
กำรวิจัยนี้ได้ศึกษำตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยทีสร้ำงขึ้นมำจำกข้อมูลตัวอย่ำงทีถูกสุ่มมำโดยกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุลซึงตัวแบบทีศึกษำมีพำรำมิเตอร์คือ 0BRSS และ 1BRSS ซึงตัวประมำณค่ำพำรำมิเตอร์
ทั้งสองนี้เป็นตัวประมำณทีมีคุณสมบัติไม่เอนเอียง และเมือท่ำกำรจ่ำลองข้อมูลตำมแผนกำรจ่ำลองข้อมูลพบว่ำผล
กำรจ่ำลองข้อมูลสอดคล้องกับกำรศึกษำของ Zehua Chen ซึงได้ศึกษำเกียวกับกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับส่ำหรับ
กำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ นันคือทีค่ำ  เพิมมำกขึน้ ท่ำให้ตัวแบบทีได้มคี ่ำสหสัมพันธ์ (Relative Efficient: r ) เพิม
มำกขึ้น [Zehua Chen, 2001] เช่นเดียวกับกำรวิจัยนี้ทีค่ำ  อยู่ในระดับสูงค่ำ r 2 ของตัวแบบทีได้โดยรวมมีค่ำ
มำกกว่ำตัวแบบทีตัวอย่ำงถูกสุ่มมำจำกประชำกรทีมีค่ำ  อยู่ในระดับน้อยกว่ำ จะเห็นได้ว่ำผลทีได้อำจจะเกิดจำก
ข้อมูลตัวอย่ำงทีถูกสุ่มมำจำกประชำกรทีมีควำมสัมพันธ์ทีต่ำงกัน
และเมือพิจำรณำค่ำ r 2 ตำมขนำดชุดตัวอย่ำง ( k ) พบว่ำทีกำรสุ่มตัวอย่ำง 1 รอบ ( m  1 ) ส่ำหรับทุก
ระดับควำมสัมพันธ์ของข้อมูลประชำกร และทุกขนำดตัวอย่ำงตัวแบบทีได้ให้ค่ำ r 2 สูงทีสุด ซึงผลทีได้อำจเกิดจำก
กำรสุม่ ตัวอย่ำงในแต่ละชุดตัวอย่ำงแล้วน่ำมำเรียงล่ำดับจึงท่ำให้ข้อมูลตัวอย่ำงส่ำหรับตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมมี
ควำมสัมพันธ์กันมำกกว่ำกำรสุ่มตัวอย่ำงทีชุดตัวอย่ำงขนำดเล็กกว่ำ หรือจ่ำนวนกำรสุม่ ตัวอย่ำงทีมำกกว่ำ 1 รอบ
และเมือพิจำรณำค่ำควำมคลำดเคลือนก่ำลังสองพบว่ำมีผลกำรศึกษำทีสอดคล้องกับ Amjad D. AI-Nasser
และ Ahmed Radaideh ซึงศึกษำกำรประมำณค่ำตัวแบบถดถอยโดยใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับ L ซึงผล
กำรศึกษำทีได้พบว่ำค่ำ MSE มีค่ำน้อยทีสุดเมือขนำดตัวอย่ำงเพิมมำกขึ้น หรือกำรสุ่มตั วอย่ำง 1 รอบ และเมือ
ประชำกรมีค่ำ  มำกพอ [Amjad D. AI-Nasser and Ahmed Radaideh, 2008] ผลทีได้ดังกล่ำวอำจเนืองมำจำก
ขนำดตัวอย่ำงทีเพิมมำกขึน้ ท่ำให้ควำมคลำดเคลือนน้อยลง
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สรุปผลการศึกษา
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ สร้ำงตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยภำยใต้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล
ซึงตัวแบบถดถอยคือ Yr iBRSS  0 BRSS  1BRSS X r iBRSS  r i โดยมีตัวประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ คือ ˆ0 BRSS
และ ˆ1BRSS และเพือตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชือถือได้ของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยเมือตัวอย่ำง
มำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล พบว่ำทีขนำดตัวอย่ำง n = 5, 10, 30, 40 และ 50 ตัวแบบทีศึกษำจะให้
ค่ำ r 2 สูงสุดเมือท่ำกำรสุ่มตัวอย่ำง 1 รอบ ( m  1) และส่ำหรับค่ำควำมคลำดเคลือน (MSE) พบว่ำทีขนำดตัวอย่ำง
n = 5, 10, 30, 40 และ 50 ตัวแบบทีศึกษำจะให้ค่ำควำมคลำดเคลือนน้อยทีสุดเมือท่ำกำรสุ่มตัวอย่ำง 1 รอบ (
m  1)

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ กองทุนพัฒนำกำรวิจัยและบริหำรจัดกำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ทุนวิจัย
เพือพัฒนำนักวิจัย ประจ่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ซึงเป็นแหล่งให้ทุนส่ำหรับกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้
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เสถียรภาพกากับเฉพาะที่ของแบบจาลองการแพร่ระบาดของโรค ข้เลือดออกที่มี
อั ต ราการย้ า ยถิ่ น คงที่ อั ต ราการติ ด เชื้ อ แบบ ม่ เ ชิ ง เส้ น และการควบคุ ม โรค
ข้เลือดออกด้วยทรัพยากรทางสาธารณสุขที่มีจากัด
Local stability of a modeling the spread of dengue fever with the constant
immigration rate, nonlinear incidence rate and the control of dengue fever
with limited public health resources
ชฎำรัตน์ ถำปัน1 และ สลิลทิพย์ แดงกองโค1*
Chadarat Tapan1 and Salinthip Daengkongkho1*
บทคัดย่อ
ระดับควำมรุนแรงของกำรติดเชื้อมีปัจจัยทีส่ำคัญคือเชื้อโรคและผู้ป่วย ดังนั้นควำมรุนแรงของกำรแพร่
ระบำดสำมำรถดูได้จำกอัตรำกำรติดเชื้อและภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ในงำนวิจัยนี้ได้ท่ำกำรสร้ำงแบบจ่ำลองกำรแพร่
ระบำดของโรคไข้เลือดออกทีมีอัตรำกำรย้ำยถินคงที อัตรำกำรติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้น และกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก
ด้ ว ยทรั พ ยำกรทำงสำธำรณสุ ข ที มี อ ยู่ อ ย่ำ งจ่ ำ กั ด และศึก ษำพฤติก รรมของแบบจ่ ำ ลองรวมถึ ง หำเงือนไขของ
พำรำมิเตอร์ของแบบจ่ำลองทีจะท่ำให้จุดสมดุลไม่มีเชื้อโรคของแบบจ่ำลองมีเสถียรภำพก่ำกับเฉพำะที ซึงจะท่ำให้
สำมำรถหำแนวทำงในกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้
คาสาคัญ: โรคไข้เลือดออก อัตรำกำรติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้ น ทรัพยำกรทำงสำธำรณสุข จุดสมดุลไม่มีเชื้อโรค
เสถียรภำพก่ำกับเฉพำะที

Abstract
The main factors of severity of infection are the germs and the patients. Thus the severity of epidemics
can be determined by the infection rate and immunity of the patients. In this paper, we formulate the modeling
the spread of dengue fever with the constant immigration rate, nonlinear incidence rate and the control of
dengue fever with limited public health resources and study the behavior of the model. We also give sufficient
conditions for the model’s parameters that will make the disease free equilibrium point of the model to be locally
stable. The advantage of this study is that we can have an idea to protect and control the spread of disease.
Keywords: dengue fever, nonlinear incidence rate, public health resources, disease free equilibrium point,local
stability
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บทนา
โรคติดต่อทีน่ำโดยแมลง (Vector borne disease) เป็นโรคทีมีแมลงเป็นพำหะน่ำโรคมำสู่คนและสัตว์ ไม่ว่ำจะ
เป็นโรคมำลำเรีย โรคเท้ำช้ำง อหิวำต์ โรคไข้ปวดข้อยุงลำย โรคลิชมำเนียโรคสครับไทฟัส รวมถึงโรคติดเชื้อเดงกี
(Dengue illness) หรือทีรู้จักกันในนำมโรคไข้เลือดออกซึงมียุงลำยเป็นพำหะ สำเหตุส่ำคัญของกำรเกิดโรคคือเชื้อไวรัส
เดงกี (Dengue virus) ซึงในทำงระบำดวิทยำนั้นได้แบ่งเชื้อไวรัสเดงกีออกเป็น 4 สำยพันธุ์ (Serotypes) และได้ท่ำกำร
จ่ำแนกอำกำรป่วยออกเป็น 3 กลุ่มอำกำร นันคือ กลุ่มอำกำรไข้เดงกี (Dengue Fever; DF) ไข้เลือดออกเดงกี
(Dengue Haemorhagic Fever; DHF) และไข้เลือดออกช๊อค (Dengue Shock syndrome; DSS) [9]
เชื้อไวรัสเดงกีเป็น single standed RNA virus จัดอยู่ใน Family Flaviviridae ซึงมี 4 สำยพันธุ์ คือ DENV-1,
DENV-2,DENV-3 และ DENV-4 ทั้ง 4 สำยพันธุ์น้ีมี antigen ของบำงชนิดร่วมกันจึงท่ำให้มีปฏิกิริยำ (Cross reaction)
กล่ำวคือเมือมีกำรติดเชื้อชนิดใดชนิดหนึงแล้วจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อชนิดนั้นอย่ำงถำวรตลอดชีวิต แต่จะมีภูมิคุ้มกันต่อ
ไวรัสเดงกีอีก 3 ชนิดในระยะเวลำประมำณ 6-12 เดือน หรืออำจสั้นกว่ำนี้ หลังจำกคนไข้มีกำรติดเชื้อเดงกีชนิดอืน ๆ
จำกครัง้ แรก กำรติดเชื้อในครั้งทีสองจะเป็นกำรติดเชื้อซ้่ำ ซึงกำรติดเชื้อซ้่ำนี้เป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคไข้เลือดออก
เดงกี [9]
กำรแพร่กระจำยของโรคไข้เลือดออกมียุงลำยบ้ำน (Aedesaegypti) และยุงลำยสวน (Aedesalbopictus) เป็น
พำหะน่ำโรค ซึงยุงลำยตัวเมียกัดเวลำกลำงวันและดูดเลือดคนเป็นอำหำร นันคือเมือยุงลำยกัดดูดเลือดผู้ป่วยทีมีไวรัส
อยู่ในกระแสเลือดในระยะไข้สูงเข้ำไป เชื้อไวรัสจะเพิมจ่ำนวนในตัวยุงประมำณ 8-10 วัน โดยไวรัสจะเข้ำสู่กระเพำะ
หลังจำกนัน้ จะเข้ำสู่ตอ่ มน้่ำลำยเตรียมพร้อมทีจะปล่อยเชื้อต่อคนอีกครั้ง ซึงกำรแพร่เชื้อจะต่อเนืองกันเป็นกฎลูกโซ่ถ้ำ
มียุงลำยและคนทีมีเชื้อไวรัสเดงกีอยูใ่ นพืน้ ทีนั้น [2]
ไข้เดงกีได้เกิดกำรระบำดมำช้ำนำนซึงอำกำรของโรคมีอำกำรไม่รุนแรง และไม่ท่ำให้เสียชีวิต ต่อมำได้เกิดกำร
แพร่ระบำดโรคไข้เลือดออกเดงกีครั้งแรกเมือปี พ.ศ. 2497 ทีประเทศฟิลปิ ปินส์ หลังจำกนั้นอีก 4 ปี ได้พบกำรระบำด
ไข้เดงกีในประเทศไทย และได้มีกำรระบำดไปยังหลำยๆ ประเทศในเขตร้อนของทวีปเอเชียซึงมีจ่ำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส
เดงกีเพิมขึ้นในแต่ละปี ต่อมำในปี พ.ศ. 2553 มีกำรรำยงำนโรคไข้เดงกีครั้งแรกทีประเทศฝรังเศส และโครเอเชีย โรค
ติดเชื้อเดงกีจึงกลำยเป็นปัญหำทำงสำธำรณะสุขอย่ำงมำก [2]
ส่ำหรับสถำนกำรณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย มีกำรระบำดครั้งแรกเมือ พ.ศ. 2501 ทีกรุงเทพมหำนคร
หลังจำกนั้นได้มีกำรพบกำรแพร่ระบำดไปยังจังหวัดต่ำงๆ ซึงมีรูปแบบกำรระบำดเปลียนแปลงจำกปีเว้นปีหรือปีเว้น
สองปี จำกข้อมูลทำงระบำดวิทยำประเทศไทยอยู่ในกลุ่มทีมีกำรระบำดโรคสูงเป็นอันดับ 6 ใน 30 ประเทศซึงถือว่ำมี
กำรระบำดอยู่ในอันดับต้น ๆ กำรระบำดของโรคมีเพียง 1 ช่วงเวลำ (1 peak) นันอำจกล่ำวได้ว่ำโรคไข้เลือดออกเป็น
โรคทีแปรผันตำมฤดูกำล (Seasonal variation) คือตั้งแต่ช่วงปลำยเดือนเมษำยน และพบสูง สุดระหว่ำงเดือ น
กรกฎำคม-สิงหำคม ของทุกปี [2]
คณิตศำสตร์เป็ นศำสตร์หนึงทีมีควำมส่ำคั ญต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีใ ห้ก้ำวล้่ ำไปข้ ำงหน้ำ ปัจจุบันนำนำ
ประเทศทั วโลกมี น โยบำยที จะพั ฒ นำชำติ ด้ ว ยวิ ทยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยเฉพำะอย่ ำ งยิงกำรน่ ำ ควำมรู้
วิทยำศำสตร์ทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ เทคโนโลยีวัสดุศำสตร์ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ไปใช้
อย่ำงเหมำะสม กำรพัฒนำเหล่ำนี้ลว้ นอำศัยพื้นฐำนควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ ไม่เพียงแต่กำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี
เท่ำนัน้ คณิตศำสตร์ยังมีบทบำทต่อกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข ในส่วนของกำรพยำกรณ์กำรระบำดของโรคในอนำคต
ท่ำให้สำมำรถคำดกำรณ์จ่ำนวนผู้ติดเชื้อและพื้นทีทีมีควำมเสียง เพือช่วยในกำรประเมินประสิทธิผลของมำตรกำรให้
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เหมำะสมแก่หน่วยงำนทีเกียวข้อง เพือลดควำมรุนแรงของกำรแพร่ระบำดของโรค ทีเรียกว่ำแบบจ่ำลองโรคระบำด
(Epidemic Model) [1]
กำรแพร่ ระบำดของโรคไข้เลือดออกนั้น ถูกอธิบำยในแบบจ่ำ ลองคณิ ตศำสตร์ เริมต้น โดย Fischer และ
Halstead ซึงได้วิเครำะห์กำรด่ำเนินกำรทีเน้นเรืองผลกระทบของโรคไข้เลือดออกทีจะมีต่อภูมิคมุ้ กันต่อไวรัสสำยพันธุ์ที
เหลือ และในหลำยๆงำนวิจัยได้แสดงถึงควำมสัมพันธ์ทำงสถิติของกำรระบำดของโรคไข้เลือดออกกับปัจจัยทำงกำร
เปลียนแปลงของภูมิอำกำศ หรือในบำงงำนวิจัยจะศึกษำแบบจ่ำลองคณิตศำสตร์ของโรคไข้เลือดออกโดยพิจำรณำ
ประชำกรยุงทีแบ่งกำรขั้นกำรเจริญเติบโตได้คือ ช่วงเป็นไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย [3] และมีสมมติฐำนว่ำ
ประชำกรคนสำมำรถติดเชื้อไวรัสได้มำกกว่ำ 2 ครัง้ [6,11]
อัตรำกำรติดเชื้อเป็นสิงส่ำคัญในแบบจ่ำลองกำรแพร่เชื้อโรค และมีนักวิจัยหลำยท่ำนได้ให้ข้อเสนอแนะว่ำ
กระบวนกำรแพร่เชื้อโรคให้เป็นอัตรำกำรติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้นในแบบจ่ำลองกำรแพร่เชื้อโรคหลำย ๆ งำนวิจัยให้
 SI และ

 SI
เป็นอัตรำกำรติดเชื้อโรคทีใช้กันบ่อยโดยที  SI ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกฎมวลซึงจะเหมำะกับโรค
N

ที เกิ ด จำกกำรติ ด เชื้อ โรค เช่ น โรคไข้ ห วั ด โรคอหิ ว ำตกโรค โรคหั ด เยอรมั น อื นๆ ยกเว้ น โรคที เกิ ด จำกกำรมี
เพศสัมพันธ์ ในขณะที

 SI
จะเหมำะกับจ่ำนวนประชำกรทีมีขนำดใหญ่เพียงพอ ภำยหลังจำกกำรศึกษำกำรแพร่เชื้อ
N

อหิวำตกโรค ณ เกำะบำหลี ประเทศอินโดนีเซีย [4,5]
แบบจ่ำลองทำงคณิตศำสตร์จึงเข้ำมำมีบทบำทในกำรอธิบำยกำรแพร่กระจำยของโรคไข้เลือดออก ซึงสำมำรถ
คำดกำรณ์เกียวกับกำรเกิดโรคไข้เลือดออกได้ในอนำคต ทั้งยังสำมำรถหำแผนกำรควบคุมโรคเพือลดกำรระบำดหรือ
ไม่ให้เกิดโรคระบำดได้อกี และจะช่วยในกำรท่ำนำยโรคระบำดอืน ๆ ได้
จำกทีได้กล่ำวมำข้ำงต้น จึงท่ำให้ผู้วจิ ัยสนใจทีจะศึกษำแบบจ่ำลองทำงคณิตศำสตร์ของกำรแพร่ระบำดของ
โรคไข้เลือดออก โดยให้มีอัตรำกำรย้ำยถินฐำนโดยให้ เป็นอัตรำค่ำคงที อัตรำกำรติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้น และกำร
ควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยทรัพยำกรทำงสำธำรณสุขทีมีอยูอ่ ย่ำงจ่ำกัด และศึกษำพฤติกรรมของแบบจ่ำลองรวมถึง
หำเงือนไขของพำรำมิเตอร์ของแบบจ่ำลองทีจะท่ำให้จุดสมดุลไม่มีเชื้อโรคของแบบจ่ำลองมีเสถียรภำพก่ำกับเฉพำะที
ซึงจะท่ำให้สำมำรถหำแนวทำงในกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ และอำจเป็นประโยชน์ในกำรน่ำไป
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนในด้ำนกรมควบคุมโรค งำนสำธำรณสุข หรือหน่วยงำนอืน ๆ ทีเกียวข้องได้

กรอบความคิดในการวิจัยและวิธีการศึกษา
บทนิยาม 1 [1] แบบจาลอง เอส อ อาร์ ( SIR model) เป็นแบบจ่ำลองของประชำกรทีเสียงต่อกำรติดเชื้อ
ไวรัสเมือติดเชื้อไวรัสแล้วประชำกรกลุ่มนั้นจะมีถูมิคุ้มกันถำวร และแบ่งกลุ่มประชำกรทีศึกษำออกเป็น 3 กลุ่ม โดย
ก่ำหนดบทบำทของแต่ละกลุ่มประชำกร ดังนี้
1. กลุ่มทีเสียงต่อกำรติดเชื้อไวรัส (Susceptible : S ) เป็นกลุ่มทียังไม่ได้รับเชื้อไวรัสและมีโอกำสทีจะติดเชื้อ
ไวรัสได้
2. กลุ่มทีติดเชื้อไวรัส (Infectives : I ) เป็นกลุ่มทีรับเชื้อไวรัส แสดงอำกำรและสำมำรถแพร่เชื้อไวรัสไปสู่
ผู้อืนได้
3. กลุ่มทีหำยจำกกำรติดเชื้อไวรัส (Recovered : R ) เป็นกลุ่มทีได้รับกำรรักษำหรือมีภูมิคมุ้ กัน
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บทนิยาม 2 [1] แบบจาลอง เอส อ แอล เอม ( SILM model) เป็นแบบจ่ำลองทีแบ่งกลุ่มประชำกรที
ศึกษำออกเป็น 4 กลุ่ม โดยก่ำหนดบทบำทของแต่ละกลุ่มประชำกร ดังนี้
1. กลุ่มทีเสียงต่อกำรติดเชื้อไวรัส (Susceptible : S ) เป็นกลุ่มประชำกรมนุษย์ทียังไม่ได้รับเชื้อไวรัสและมี
โอกำสทีจะติดเชื้อไวรัสได้
2. กลุ่มทีติดเชื้อไวรัส (Infectives : I ) เป็นกลุ่มประชำกรมนุษย์ทีรับเชื้อไวรัส แสดงอำกำรและสำมำรถ
แพร่เชื้อไวรัสไปสูผ่ ู้อืนได้
3. กลุ่มประชำกรยุงตัวอ่อน (Larval : L ) เป็นกลุ่มประชำกรยุงตัวอ่อนทีรวมถึงยุงตัวอ่อนทีเสียงต่อกำรติด
เชื้อไวรัส และกลุ่มทีติดเชื้อไวรัสแล้ว
4. กลุ่มประชำกรยุงตัวเต็มวัย (Adult mosquito : M ) เป็นกลุ่มประชำกรยุงตัวเต็มวัยทีรวมถึงยุงตัวเต็มวัยที
เสียงต่อกำรติดเชื้อไวรัส และกลุ่มทีติดเชื้อไวรัสแล้ว
บทนิยาม 3 [7] จุดสมดุล (Equilibrium point)










F '  f  w  t  , x  t  , y  t  , z (t ) 
G'  g  w  t  , x  t  , y  t  , z (t ) 
H '  h  w  t  , x  t  , y  t  , z (t ) 
I '  i  w  t  , x  t  , y  t  , z (t ) 

1

และ t คือเวลำ
จุดสมดุลของระบบสมกำร 1 คือ จุดทีท่ำให้ระบบสมกำร 1 เป็น 0 นันคือ
f w, x , y, z   g w, x , y, z   hw, x , y, z   iw, x , y, z   0 ส่ำหรับทุกๆ t
บทนิยาม 4 [7] เมทริก ์จาโคเบียน (Jacobian matrix) ณ จุด w, x , y, z  ของระบบสมกำร 1 คือ
 f

 w w , x , y , z
 g

w w , x , y , z
J w , x , y , z   
h

 w w , x , y , z
 i

 w w , x , y , z

f
x w , x , y , z

f
y w , x , y , z

g
x

g
y

w,x, y,z

w,x, y,z

h
x w , x , y , z

h
y w , x , y , z

i
x w , x , y , z

i
y w , x , y , z
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w,x, y,z 

g

z w , x , y , z 

h

z w , x , y , z 

i

z w , x , y , z 
f
z

บทนิยาม 5 [13] ให้ J  aij  nn ทีซึง i  1, 2,3, , n และ j  1, 2,3,..., n
สมกำรลักษณะเฉพำะ (Characteristic equation) ของเมทริกซ์ J คือ
det   I  J    n  a1 n1  ...  an1  an  0

ทีซึง

 คือ รำกลักษณะเฉพำะ (Characteristic root) ของเมทริกซ์ J

คือ เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity matrix)
ai คือ ค่ำคงตัว เมือ i  1, 2,3, , n
I

ทฤษฎีบท 6 [8] เงื่อน ขของรูทธ์เฮอร์วทิ (Routh-Hurwitz Criterion)
พิจำรณำสมกำร

 2

 n  a1 n1  a2 n2  ...  an1  an  0

ก่ำหนดให้
H1   a1 

a
H2   1
 a3

1
a2 

 a1
H 3   a3
 a5

1
a2
a4

0
a1 
a3 

และส่ำหรับเมทริกซ์ขนำด j  j ที j  1, 2,3,..., n
 a1
 a
 3
 a5
Hj  

 a2 j 3

 a2 j 1

a0

a1

a2 j 1

a2

a1

a4 j 1

a4

a3

a6 j 1

a2 j  4

a2 j 1 j 1

a2 j  2

a2 j  j 1

a2 j 
a4 j 
a6 j 


a j 2 

a j 

ซึงสมำชิกในเมทริกซ์ H j คือ
เมือ
0  2l  m  n
เมือ
2l  m
1
2l  m หรือ 2l  m  k
เมือ
0
ค่ำรำกทั้งหมดของสมกำร  2  จะมีส่วนจริงทีเป็นลบ (Negative real part) ก็ต่อเมือ  det  H j   0, j  1, 2,3,..., n
ส่ำหรับ n  2,3,4 สำมำรถใช้เงือนไขต่อไปนี้ แทนกำรพิจำรณำ  det  H j   0, j  1, 2,3,..., n
a2l  m
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n  2; a1  0, a2  0
n  3; a1  0, a3  0, a1a2  a3
2
2
n  4; a1  0, a3  0, a4  0, a3  a1 a4  0

ทฤษฎีบท 7 [7] ระบบสมกำร 1 เป็นระบบทีเสถียรภาพกากับเฉพาะที่ (Locally asymptotically stable)
ก็ต่อเมือ เมทริกซ์ J คือเมทริกซ์ทีเสถียร ณ จุดสมดุล นันคือทุกๆรำกลักษณะ k ของเมทริกซ์ J  w,x, y,z  มี
Re  k   0

ทฤษฎีบท 8 [13] ระบบสมกำร 1 เป็นระบบที ม่เสถียร (Unstable) ก็ต่อเมือ มีบำงรำกลักษณะ k ที
Re  k   0

ในปี 2006 [10] ได้ศึกษำแบบจ่ำลองกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

dS h
C I 
  h   h  p  vh v  S h ,
dt
Nh 

dI h  Cvh I v 

 Sh   h   h   h  ,
dt  N h 
dRh
 pS h   h I h  h Rh ,
dt
dN h
  h  h N h   h I h ,
dt

dSv
C I 
 v N v    v  hv h  Sv ,
dt
Nh 

dI v  Chv I h 

 Sv  v I v
dt  N h 

โดยแบ่งกลุม่ ประชำกรคนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประชำกรเสียง ( S ) กลุ่มทีติดเชื้อ ( I ) และกลุ่มทีหำยจำก
กำรติดเชื้อ ( R ) โดยทีประชำกรคนทีเข้ำมำในระบบจะให้มีอัตรำกำรเกิดและอัตรำกำรย้ำยถินฐำนรวมเข้ำด้วยกัน
โดยเป็นอัตรำทีคงที และแบ่งกลุ่มประชำกรยุงออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มยุงทีเสียงต่อกำรมีไวรัสเดงกี และกลุ่มยุงที มี
ไวรัสเดงกี และได้วิเครำะห์เสถียรภำพของจุดสมดุลทีไม่เชื้อโรค และจุดสมดุลทีติดเชื้อไวรัส และสุดท้ำยได้ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อ งของทฤษฎีบททีได้รับโดยกำรวิเครำะห์เชิง ตัวเลขของสถำนกำรณ์จ่ำลองในปี 2016 [3] ได้ศึกษำ
แบบจ่ำลองกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้
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SM i
dS
 dh N  dh S  h
,
dt
N
SM i
dI
 h
 d h I    b, I  I   h I ,
dt
N
dR
   b, I  I  d h R,
dt
dLs
 r  M s  1  q  M i    ml  dl  Ls ,
dt
dLi
 rqM i   ml  dl  Li ,
dt
dM s
IM s
 ml Ls  d m M s   m
,
dt
N
dM i
IM s
 ml Li   m
 dm M i
dt
N

โดยแบ่งกลุม่ ประชำกรคนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประชำกรเสียง ( S ) กลุ่มทีติดเชื้อ ( I ) และกลุ่มทีหำยจำก
กำรติดเชื้อ ( R ) และแบ่งกลุม่ ประชำกรยุงออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มยุงทีเป็นตัวอ่อนในระยะเสียงกับระยะติดเชื้อแล้ว
และกลุ่มยุงทีเป็นตัวเต็มวัยในระยะเสียงกับระยะติดเชื้อแล้ว และได้ให้อัตรำกำรหำยจำกกำรติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก
เป็นฟังก์ชันไม่เชิงเส้น ทีพิจำรณำร่วมกันกับอัตรำของเตียงรักษำในโรงพยำบำล และได้วิเครำะห์ เสถียรภำพเชิงเส้น
ก่ำกับวงกว้ำงของจุดสมดุลทีไม่มีเชื้อโรค วิเครำะห์ไบเฟอเคชัน และแสดงผลวิเครำะห์เชิงตัวเลขของสถำนกำรณ์
จ่ำ ลอง ซึ งเป็ น ประโยชน์ต่อ กำรวำงแผนกำรจั ด กำรทำงสุ ข ภำพของผู้ ป่ว ยที จะควบคุ ม กำรแพร่ ระบำดของโรค
ไข้เลือดออกได้
ในปี 2016 [12] ได้ศึกษำแบบจ่ำลองกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออก โดย แบ่งกลุม่ ประชำกรคนออกเป็น 2
กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มคนในท้องถิน และกลุ่มคนทีเป็นนักท่องเทียว และในแต่ละกลุ่มประชำกรคนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มประชำกรเสียง ( S ) กลุ่มทีติดเชื้อ ( I ) และกลุ่มทีหำยจำกกำรติดเชื้อ ( R ) ทีซึง
แบบจ่ำลองของกลุม่ คนในท้องถิน ดังนี้
x bb I S
dS H
 h N H  1 h M H  h S H ,
dt
NH
dI H x1bbh I M S H

  h  r  I H ,
dt
NH
dRH
 1  d  rI H  h RH
dt

แบบจ่ำลองของกลุม่ คนนักท่องเทียว ดังนี้
dSV
x bb I S
  1 h M V  h SV ,
dt
NH
dIV x1bbh I M SV

   h  r  IV ,
dt
NH
dRV
 1  d  rIV  h RV
dt
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ในขณะทีกลุม่ ประชำกรยุง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุม่ ยุงก่อนโตเต็มวัย และกลุ่มยุงโตเต็มวัย โดยที
กลุ่มยุงก่อนโตเต็มวัย แบ่งย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มยุงโตเต็มวัยทีเสียงต่อกำรติดเชื้อไวรัส กลุ่มยุงโตเต็มวัยทีมี
เชื้อไวรัสแฝง และกลุ่มยุงโตเต็มวัยทีมีเชื้อไวรัส ในขณะที กลุม่ ยุงก่อนโตเต็มวัยแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มยุง
ก่อนโตเต็มวัยทีเสียงต่อกำรติดเชื้อไวรัส และกลุ่มยุงก่อนโตเต็มวัยทีมีเชื้อไวรัส ทีซึงแบบจ่ำลองของกลุม่ ยุงโตเต็มวัย
x bb I S
dS M
 sS E  2 m H M  m S M ,
dt
NH
dI M x2bbm I H S M

  m  c  LM ,
dt
NH
dI M
 cLMV  sI E  m I M
dt

แบบจ่ำลองของกลุม่ ยุงก่อนโตเต็มวัย
dS E
 S I 
 a 1  E E   S M  LM  1    I M    s  e  S E ,
dt
K 

dI E
 S I 
 a  1  E E   I M   s  e  I E
dt
K 


โดยผลกำรศึกษำคือได้ค่ำควำมเสียงโดยเฉลียของกำรติดเชื้อโรคไข้เลือดออกของนักท่องเทียวทีมำประเทศ
ไทย ต่อนักท่องเทียว 100,000 คน มีค่ำควำมเสียงเฉลียในฤดูกำลกำรติดเชื้อโรคไข้เลือดออกต่ำอยู่ที 2.14 และค่ำ
ควำมเสียงเฉลียในฤดูกำลกำรติดเชื้อโรคไข้เลือดออกสูงอยู่ที 7.03 โดยมีอัตรำกำรติดเชื้อโรคไข้เลือดออกสูงสุด คือ
ระยอง และอัตรำกำรติดเชื้อโรคไข้เลือดออกต่ำสุด คือ สิงห์บุรี [12]
กำรศึกษำเสถียรภำพก่ำกับเฉพำะทีของแบบจ่ำลองกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออกทีมีอัตรำกำรย้ำยถิน
คงที อัตรำกำรติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้น และกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยทรัพยำกรทำงสำธำรณสุขทีมีอยูอ่ ย่ำงจ่ำกัด
นัน้ ได้มีเนื้อหำดังต่อไปนี้
กำรสร้ ำ งแบบจ่ ำ ลองทำงคณิ ตศำสตร์ ทีอธิ บำยกำรแพร่ ระบำดของโรคไข้ เลือ ดออกได้ มีก ำรแบ่ ง กลุ่ ม
ประชำกรออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มประชำกรมนุษย์ทีเสียงต่อกำรติดเชื้อไวรัส กลุ่มประชำกรมนุษย์ทีติดเชื้อไวรัส
กลุ่มประชำกรยุงตัวอ่อน และกลุ่มประชำกรยุงตัวเต็มวัย ซึงมีแบบจ่ำลองของกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออก คือ
dS  t 
 S t  M i t 
 A  dh S  t   h
,
dt
1  M i t 

dI  t   h S  t  M i  t 

 d h I  t     b, I  I  t    h I  t  ,
dt
1  M i t 

dR  t 
   b, I  I  t   d h R  t  ,
dt
dLs  t 
 r  M s  t   1  q  M i  t     ml  dl  Ls  t  ,
dt
dLi  t 
 rqM i  t    ml  dl  Li  t  ,
dt
dM s  t 
 I t  M i t 
 ml Ls  t   d m M s  t   m
,
dt
1   I t 
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dM i  t 
 I t  M s t 
 ml Li  t   m
 dm M i t 
dt
1   I t 

ทีซึง
S t   0

h  0

คือ ประชำกรมนุษย์ทีเสียงต่อกำรติดเชื้อไวรัส ณ เวลำ t ใด ๆ
คือ ประชำกรมนุษย์ทีติดเชื้อไวรัส ณ เวลำ t ใด ๆ
คือ ประชำกรมนุษย์ทีมีภูมคิ ุ้มกันต่อกำรติดเชื้อไวรัส ณ เวลำ t ใด ๆ
คือ ประชำกรยุงตัวอ่อนทีเสียงต่อกำรติดเชื้อไวรัส ณ เวลำ t ใด ๆ
คือ ประชำกรยุงตัวอ่อนทีติดเชื้อไวรัส ณ เวลำ t ใด ๆ
คือ ประชำกรยุงตัวเต็มวัยทีเสียงต่อกำรติดเชื้อไวรัส ณ เวลำ t ใด ๆ
คือ ประชำกรยุงตัวเต็มวัยทีติดเชื้อไวรัส ณ เวลำ t ใด ๆ
คือ ประชำกรรวมมนุษย์ทั้งหมด ณ เวลำ t ใด ๆ
คือ ประชำกรรวมยุงตัวอ่อนทั้งหมด ณ เวลำ t ใด ๆ
คือ ประชำกรรวมยุงตัวเต็มวัยทั้งหมด ณ เวลำ t ใด ๆ
คือ อัตรำกำรย้ำยถินฐำนคงที
คือ อัตรำกำรตำยตำมธรรมชำติของกลุ่มประชำกรมนุษย์
คือ ควำมน่ำจะเป็นของกำรแพร่ระบำดของ DF จำกยุงสูม่ นุษย์

  b, I 

คือ ฟัง ก์ชันกำรมีภูมิคุ้ม กันโรคไข้ เลือดออก ที ซึง   b, I   0   1  0 

I t   0
R t   0
Ls  t   0
Li  t   0

M s t   0
M i t   0
N t   0

L t   0
M t   0

A0
dh  0

h  0
r 0
0  q 1

ml  0
dl  0
dm  0

m  0

h M i t 
1  M i t 

โดยที 0 คือ อัตรำกำรมีภูมิคมุ้ กันน้อยทีสุดเนืองมำจำกกำรมีทรัพยำกรทำง
สำธำรณสุขทีเพียงพอ
1 คือ อัตรำกำรมีภูมิคมุ้ กันมำกทีสุดเนืองมำจำกกำรมีทรัพยำกรทำง
สำธำรณสุขทีเพียงพอ
คือ อัตรำกำรตำยของมนุษย์ทีเกิดจำกกำรติดเชื้อไวรัส
คือ อัตรำกำรเกิดของยุง
คือ กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสจำกยุงสู่รุ่นลูกหลำนของยุง
คือ อัตรำกำรเจริญเติบโตของยุง
คือ อัตรำกำรตำยตำมธรรมชำติของยุงตัวอ่อน
คือ อัตรำกำรตำยตำมธรรมชำติของยุงตัวเต็มวัย
คือ ควำมน่ำจะเป็นของกำรแพร่ระบำดของ DF จำกมนุษย์สู่ยุง

b
I b

คือ ฟังก์ชันแสดงกำรแพร่ระบำดของไวรัส ทีซึง
h M i
1
1  M i t 

คือ แรงในกำรแพร่ไวรัสของเชื้อไวรัส
คือ ค่ำกำรยับยั้งของผลกระทบทีเกิดจำกกำรเปลียนแปลงพฤติกรรม
ของมนุษย์ทีเสียงต่อกำรติดเชื้อไวรัส เมือมีจ่ำนวนประชำกรมนุษย์ที
เพิมขึ้น หรือเกิดจำกผลกระทบทีซับซ้อนจำกมนุษย์ทีติดเชื้อไวรัส
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โดยที
N t   S t   I t   R t 
L  t   Ls  t   Li  t 
M t   M s t   M i t 

และอัตรำกำรเปลียนแปลงของประชำกรรวมของมนุษย์ อัตรำกำรเปลียนแปลงของประชำกรรวมของยุงตัว
อ่อน และอัตรำกำรเปลียนแปลงของประชำกรรวมของยุงตัวเต็มวัย ตำมล่ำดับ คือ
dN  t 
 A  dh N t    h I t 
dt
dL  t 
 rM  t    ml  dl  L  t 
dt

dM  t 
 I t  
 ml L  t    d m  m

dt
1   I  t  


และแบบจ่ ำ ลองนี้ไ ด้ ศึก ษำภำยในสมมติฐ ำน คื อ มีอั ต รำกำรตำยของมนุ ษย์เนืองจำกกำรติด เชื้อ ไวรั ส
ไข้เลือดออก มีอัตรำกำรตำยตำมธรรมชำติของประชำกรมนุษย์ทีเท่ำกัน และอัตรำกำรเกิดและอัตรำกำรตำยของยุงมี
ควำมสมดุลกัน ซึงแทนด้วย r 

dm
 ml  dl  [3] ดังนั้นผู้วิจัยจะศึกษำแบบจ่ำลองของกำรแพร่ระบำดของโรค
ml

ไข้เลือดออก ดังนี้
 SM
dS
 A  dh S  h i ,
dt
1 M i





dI  h SM i

 d h I    b, I  I   h I , 

dt 1   M i
 (3)
dLi

 rqM i   ml  dl  Li ,

dt

dM i
 m IM s

 ml Li 
 dm M i

dt
1 I

ทีซึง S  S  t  , I  I t  , Li  Li t  , M i  M i t  , M s  M s t 

ผลการศึกษา
จำกกำรศึกษำแบบจ่ำลองกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออกทีมีอัตรำกำรย้ำยถินคงที อัตรำกำรติดเชื้อ
แบบไม่เชิงเส้น และกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยทรัพยำกรทำงสำธำรณสุขทีมีอยู่อย่ำงจ่ำกัด ท่ำให้ได้จุดสมดุลไม่
 A

, 0, 0, 0  อีกทั้งยังได้ศึกษำพฤติกรรมของแบบจ่ำลองโดยหำเงือนไข
 dh


มีเชื้อโรค คือ E0   S0 , I 0 , L0 , M 0   

ของพำรำมิเตอร์ของแบบจ่ำลองทีท่ำให้จุดสมดุลไม่มเี ชื้อโรคมีเสถียรภำพก่ำกับเฉพำะที และเงือนไขทีท่ำให้จุดสมดุล
ไม่มเี ชื้อโรคไม่เสถียร ดังนี้
ทฤษฎีบท 1 ถ้ำ  dh   h  1    ml  dl  dm  m1rq    ml  dl 
โรคของระบบสมกำร (3) จะเสถียรภำพก่ำกับเฉพำะที
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m h
dh

AM  0 แล้ว จุ ดสมดุลไม่มีเชื้อ

การพิสูจน์

สมกำรลักษณะเฉพำะของระบบสมกำร (3) ณ จุดสมดุลไม่มเี ชื้อโรค คือ

 dh      3  a1 2  a2  a3   0

(4)

เมือ
a1  dh   h  1  dm  ml  dl
a2   d h   h  1  ml  dl  d m    ml  dl  d m 

m h
dh

AM  m1rq



 
a3   ml  dl    d h   h  1  d m  m h AM   m1rq  d h   h  1 
dh


 
เนืองจำก  dh   h  1    ml  dl  dm  m1rq    ml  dl  m h AM  0 และโดยทฤษฎีบท 6 ท่ำให้ได้
dh
ว่ำทุก ๆ ค่ำ   0 และโดยทฤษฎีบท 7 จึงสรุปได้ว่ำ จุดสมดุลไม่มเี ชื้อโรคมีเสถียรภำพก่ำกับเฉพำะที

ทฤษฎีบท 2 ถ้ำ  dh   h  1    ml  dl  dm  m1rq    ml  dl 
การพิสูจน์

m h
dh

AM  0 จะไม่เสถียร

จำกสมกำรลักษณะเฉพำะของระบบสมกำร (3) ณ จุดสมดุลไม่มเี ชื้อโรค ในสมกำร (4)

เนืองจำก  dh   h  1    ml  dl  dm  m1rq    ml  dl 

m h
dh

AM  0 ท่ำให้พบว่ำมีบำงรำกลักษณะ

  0 และโดยทฤษฎีบท 8 จึงสรุปได้ว่ำ จุดสมดุลไม่มเี ชื้อโรคไม่เสถียร

วิจารณ์และสรุปผล
จำกผลกำรวิ จั ย ท่ ำ ให้ ไ ด้ ว่ ำ เงื อนไขที ท่ ำ ให้ จุ ด สมดุ ล ไม่ มี เ ชื้ อ โรค มี เ สถี ย รภำพก่ ำ กั บ เฉพำะที เมื อ

 dh   h  1    ml  dl  dm  m1rq    ml  dl 

m h
dh

AM  0 นั น คื อ ก ำ ร แ พ ร่ ร ะ บ ำ ด ข อ ง โ ร ค

ไข้ เ ลื อ ดออกจะหำยไปในที สุ ด ถ้ ำ มี เ งื อนไขที สอดคล้ อ งกั น กั บ เงื อนไขข้ ำ งต้ น ในทำงตรงกั น ข้ ำ ม ถ้ ำ

 dh   h  1    ml  dl  dm  m1rq    ml  dl 

m h
dh

AM  0 จะท่ำ ให้ จุ ดสมดุลไม่มีเชื้อโรคไม่เสถีย ร

นันคือ กำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออกจะเพิมขึ้น ซึงวิธีกำรทีจะป้องกันโรคไข้เลือดออกคือกำรก่ำจัดแหล่ง
เพำะพั น ธุ์ ยุ ง ลำย เนืองจำกเป็ น สำเหตุ ข องกำรเกิ ด โรคไข้ เลื อ ดออก และควรมี ก ำรเพิมประสิ ทธิ ภ ำพทำงด้ ำ น
สำธำรณสุขให้เพียงพอต่อกำรรักษำ และในกำรสร้ำงแบบจ่ำลองกำรแพร่ ระบำดของโรคนั้น สำมำรถเพิมสมมติฐำน
อืน ๆ เข้ำไปในแบบจ่ำลองได้อีก เช่น กำรเพิมกลุ่มประชำกรเข้ำไปในระบบ เช่น กลุ่มประชำกรทีติดเชื้อโรคแล้วแต่ยัง
ไม่ได้แสดงอำกำร  E  หรือกำรเพิมพำรำมิเตอร์อนื ๆ เพือให้แบบจ่ำลองทีสร้ำงขึน้ มีควำมสมจริงมำกยิงขึน้
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ผลการ หลของทรายในภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีช่องเปิดต่างกันภายใต้การตกแบบอิสระ
Effects of sand flow in rectangular containers through various openings under
the free falling
ศิริลักษณ์ แกล้วกล้ำ1 และภำณุพัฒน์ ชัยวร1*
Sirilak klaewkla1 and Panupat Chaiworn1*
บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้ได้ศึกษำผลกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดทีต่ำงกัน โดยผู้วิจัยท่ำช่องเปิดเป็นสำมรูปแบบต่ำงๆ ใช้
ควำมสูงของทรำยที 2.5, 5.0 และ 10.0 cm ปล่อยทรำยให้ไหลตกลงอย่ำงอิสระ จำกนั้นวิเครำะห์หำอัตรำเร็วกำรไหล
ของทรำยโดยใช้โปรแกรม Tracker version 6.0 กำรทดลองใช้ภำชนะทีมีช่องเปิดทีต่ำงกัน ได้แก่ ช่องเปิดรูป
ทรงกระบอก ช่องเปิดรูปทรงกลม และช่องเปิดรูปสีเหลียมเดียว พบว่ำ อัตรำเร็วกำรไหลของทรำยขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ของช่องเปิด อัตรำเร็วกำรไหลของทรำยทีระดับควำมสูงเริมต้นทีเท่ำกันผ่ำนช่องเปิดรูปทรงกระบอก รูปทรงกลม และ
รูปสีเหลียมเดียว และเวลำกำรไหลทัง้ หมดจะมีคำ่ แตกต่ำงกันขึน้ อยูก่ ับกำรติดขัดของทรำยผ่ำนช่องเปิดของภำชนะ ซึง
ทรำยเกิดกำรติดขัดมำกเวลำทีใช้ในกำรไหลจะมำกตำมไปด้วย แต่อัตรำเร็วกำรไหลของทรำยเป็นอิสระจำกควำมสูง
เริมต้น ควำมสูงเริมต้นของทรำยไม่มีผลต่ออัตรำเร็วกำรไหล
คาสาคัญ: กำรแยก กำรพำ วัสดุเม็ด กำรสันในแนวตัง้

Abstract
This study investigated the effect of sand flow through different openings. The researcher made three
openings by using a height of sand at 2.5, 5.0 and 10.0 cm. Release the sand to under the free falling then, the
velocity of the sand was analyzed using the Tracker version 6.0. The experiment used different openings of the
cylinders, circular and quadrilateral openings. Found that the velocity of the sand depends on the form of the
opening. The sand flow velocity at the same initial altitude through the cylindrical openings is round and
quadratic. The total flow time will vary depending on the jamming of the sand through the opening of the
cylinders, circular and quadrilateral openings, the time it takes to flow. But the flow rate of sand is independent
of the initial height. The initial height of the sand was not affect the flow rate.
Keywords: Segregation Convection Granular Vertical vibration
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บทนา
เนืองจำกวัตถุเม็ด เช่น ทรำย กรวด ข้ำว และน้่ำตำล มีบทบำทส่ำคัญในฟิสิกส์เคมีวิทยำและเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม เครืองอ่ำนวยควำมสะดวก เครืองจักรตำง ๆ [1] และกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมนั้น วัตถุเม็ดมี
ควำมซับซ้อนมำก วัตถุเม็ดอำจท่ำตัวเหมือนของเข็งหรือของไหล ตัวอย่ำงเช่นกองทรำยสำมำรถยืนสู งและคงทีเช่น
ของแข็ง แต่ทรำยยังสำมำรถเทผ่ำนช่องเช่นของเหลวได้ ในวัตถุเม็ดทีมีสถำนะเป็นของเข็งหรือเสมือนของไหล จึงมี
ควำมส่ำคัญอยำงยิงตอชีวิตประจ่ำวัน ซึงวัตถุเม็ดทีประกอบไปด้วยวัสดุแข็งเม็ดจ่ำนวนมำก และช่องว่ำงระหว่ำงวัสดุ
เม็ดเล็ก ๆ นี้ก็จะถูกแทรกด้วยของไหล เช่น น้่ำ อำกำศ วัตถุเม็ดเหล่ำนี้มีควำมส่ำคัญในเชิงพำณิชย์ในกำรน่ำมำ
ประยุกต์ใช้ทำงอุตสำหกรรมหลำยประเภท เช่น วิศวกรรมอุตสำหกรรมเคมี อุตสำหกรรมยำ อำหำรและกำรเกษตร
กำรท่ำเหมืองแร่ วิศวกรรมโลหะกำร และกำรผลิตพลังงำน [3] ในกระบวนกำรผลิตนั้น วัตถุดิบต่ำงๆอำจจะถูกน่ำไป
ผ่ำนกระบวนกำรแยกเพือให้แยกตั วออกจำกกั นส่ ำหรับวัสดุ ประเภทนี้เมือถูก น่ำ มำไหลผ่ำ นช่องเปิ ดแล้ว จะเกิ ด
ปรำกฏกำรณ์หลำยๆอย่ำงทีน่ำสนใจและควรทีจะท่ำกำรศึกษำขึ้นภำยในระบบ เช่น กำรก่อตัว (Arching) กำรกอง
(Heaping) กำรแยก (Segregation) กำรพำ (Convection) และอืน ๆ [2] โดยกำรน่ำวัตถุเม็ดเล็กไปใช้ในทำง
อุตสำหกรรมนั้นมีปัจจัยทีเกียวข้องซึ้งแตกต่ำงกันไปในวัตถุแต่ละชนิด เช่น ขนำด ควำมหนำแน่น และรูปร่ำงเป็นต้น
กำรศึกษำและท่ำควำมเข้ำใจสมบัติและพฤติกรรม/กลไกกำรเคลือนทีของวัตถุเม็ดเล็กเป็นสิงทีจ่ำเป็น อย่ำงยิง ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำหำผลกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดรูปแบบต่ำง ๆ โดยกำรจ่ำลองระบบกำรไหลของทรำย ใน
ภำชนะรูปสีเหลียมทีมีช่องเปิดรูปแบบต่ำง ๆ แล้วท่ำกำรวิเครำะห์กลไกของระบบจำกกำรบันทึกวิดีโอและติดตำมวัตถุ
โดยใช้โปรแกรม Tracker version 6.0 กำรศึกษำนี้มีกำรทดลองหลำยอย่ำงเพือแสดงให้เห็นว่ำทรำยไหลผ่ำนช่องเปิด
รูปแบบต่ำงๆ ผลทีได้จะเป็นประโยชน์ในกำรท่ำนำยอัตรำเร็วของกำรไหลของวัสดุทำงเกษตรต่ำง ๆ ผ่ำนสือทีมีรูพรุน
ในอุตสำหกรรมหรือพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ทีจะเกิดอันตรำยทำงธรณีวิทยำ ทั้งนี้ผู้วิจัยหวังว่ำ งำนวิจัยนี้จะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทำงส่ำหรับกำรพัฒนำควำมรู้ทำงด้ำนวัตถุเม็ดและกำรน่ำไปประยุกต์ใช้ส่ำหรับนักศึกษำและ
ผู้สนใจได้ศึกษำต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ตอนที 1 ศึกษำผลกระทบกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดระหว่ำงช่องว่ำงของทรงกลมทีควำมสูงเริมต้นของ
ทรำยต่ำงกัน กำรทดลองด่ำเนินกำรในภำชนะทรงสีเหลียมทีมีควำมสูง 30 cm และกว้ำงด้ำนละ 10 cm ลูกแก้วขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.6 cm วำงลูกแก้วลงในภำชนะรูปทรงสีเหลียมแถวละ 4 กระบอก ดังรูปที 2.1ก ปิดแผ่นกั้นทีอยู่
เหนือลูกแก้วทีจัดวำงไว้ ใส่ทรำยละเอียดลงบนแผ่นกั้ น ให้ทรำยมีควำมสูงเริมต้น 2.5 cm จำกนั้นดึงแผ่นกั้นระหว่ำง
ทรำยกับลูกแก้วออก บันทึกวีดีโอกำรไหลของทรำย จำกนั้นเปลียนควำมสูงเริมต้นของทรำยเป็น 5.0 cm และ 10.0
cm ตำมล่ำดับท่ำกำรทดลองอย่ำงน้อยครั้งละสำมรอบ น่ำวีดีโอทีได้ไปวิเครำะห์หำอัตรำเร็วกำรไหลของทรำยโดยใช้
โปรแกรม Tracker version 6.0 วิเครำะห์ผลกำรทดลองและสรุปผลกำรวิจัย
ตอนที 2 ศึกษำผลกระทบกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดรูปทรงกระบอกทีควำมสูงเริมต้นของทรำยต่ำงกัน
กำรทดลองด่ำเนินกำรในภำชนะทรงสีเหลียมทีมีควำมสูง 30 cm และกว้ำงด้ำนละ 10 cm ไม้ทรงกระบอกตันขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.6 cm วำงไม้ทรงกระบอกลงในภำชนะรูปทรงสีเหลียมแถวละ 4 ลูก ดังรูปที 2.1ข ปิดแผ่นกั้นทีอยู่
เหนือทรงกระบอกทีจัดวำงไว้ ใส่ทรำยละเอียดลงบนแผ่นกั้นให้ทรำยมีควำมสูงเริมต้น 2.5 cm จำกนั้นดึงแผ่นกั้น
ระหว่ำงทรำยกับลูกแก้วออก บันทึกวีดีโอกำรไหลของทรำย จำกนั้นเปลียนควำมสูงเริมต้นของทรำยเป็น 5.0 cm และ
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10.0 cm ตำมล่ำดับท่ำกำรทดลองอย่ำงน้อยครั้งละสำมรอบ น่ำวีดีโอทีได้ไปวิเครำะห์หำอัตรำเร็วกำรไหลของทรำย
โดยใช้โปรแกรม Tracker version 6.0 วิเครำะห์ผลกำรทดลองและสรุปผลกำรวิจัย
ตอนที 3 ศึกษำผลกระทบกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดรูปสีเหลียม ทีควำมสูงเริมต้นของทรำยต่ำงกัน
กำรทดลองด่ำเนินกำรในภำชนะทรงสีเหลียมทีมีควำมสูง 30 cm และกว้ำงด้ำนละ 10 cm ไม้รูปทรงสีเหลียมควำมสูง
10 cm กว้ำง cm วำงไม้รูปทรงสีเหลียมในภำชนะ ดังรูปที 2.1ค ปิดแผ่นกั้นทีอยู่เหนือลูกแก้วทีจัดวำงไว้ ใส่ทรำย
ละเอียดลงบนแผ่นกั้นให้ทรำยมีควำมสูงเริมต้น 2.5 cm จำกนั้นดึงแผ่นกั้นระหว่ำงทรำยกับทรงสีเหลียมออก บันทึก
วีดีโอกำรไหลของทรำย จำกนั้นเปลียนควำมสูงเริมต้นของทรำยเป็น 5.0 cm และ 10.0 cm ตำมล่ำดับท่ำกำรทดลอง
อย่ำงน้อยครัง้ ละสำมรอบ น่ำวีดโี อทีได้ไปวิเครำะห์หำอัตรำเร็วกำรไหลของทรำยโดยใช้โปรแกรม Tracker version 6.0
วิเครำะห์ผลกำรทดลองและสรุปผลกำรวิจัย

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่ำงกำรจัดว่ำงอุปกรณ์ภำยในภำชนะรูปทรงสีเหลียม
ก) ช่องเปิดรูปทรงกลม ข)ช่องเปิดรูปทรงกระบอก ค) ช่องเปิดรูปสีเหลียม

ผลการศึกษา
ในกำรศึกษำงำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำกำรไหลของทรำยภำยใต้แรงโน้มถ่วงโลกผ่ำนช่องเปิดทีต่ำงกัน ช่องเปิดรูป
ทรงกระบอก (multiple orifices) ช่องเปิดรูปทรงกลม (porous bed) และช่องเปิดรูปสีเหลียม (one orifices) โดยใช้ระดับ
ควำมสูงของทรำยเริมต้นต่ำงกันเริมทีควำมสูงระดับ 2.5 cm , 5.0 cm และ 10.0 cm เพือศึกษำเวลำทีทรำยใช้ในกำรไหล
จนหยุดนิง น่ำมำเปรียบเทียบค่ำของควำมสูงเริมต้นทีต่ำงกันภำยใต้กำรไหลผ่ำนช่องเปิ ดแบบเดียวกัน พบว่ำ พบว่ำผล
กำรไหลภำยใต้แรงโน้มถ่วงโลกของทรำยผ่ำนช่องเปิดทีแตกต่ำงกัน (ช่องเปิดรูปทรงกระบอก ช่ องเปิดรูปทรงกลม และ
ช่องเปิดรูปสีเหลียม) โดยเวลำกับควำมสูงของทรำยทีแตกต่ำงกัน (h= 2.5 cm , 5.0 cm และ 10.0 cm) ทรำยทีควำมสูง
เริมต้น 10.0 cm ใช้เวลำในกำรไหลภำยใต้แรงโน้มถ่วงทีมำกกว่ำกำรไหลทีระดับควำมสูงเริมต้น 5.0 cm และ 2.5 cm
ซึงหมำยถึงกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดทรงกลมภำยใต้แรงโน้มถ่วงของโลกในระดับควำมสูงเริมต้นทีมำกขึ้นจะใช้เวลำ
ในกำรไหลทีมำกขึน้ นัน้ คือค่ำของควำมสูงจะแปรผันตรงกับเวลำ จำกกำรค่ำนวณหำค่ำควำมชั้นของทรำยทีไหลผ่ำนช่อง
เปิดแบบต่ำงกัน ควำมชันทีหำได้จำกกรำฟควำมสูง 10.0 cm มีค่ำควำมชันมำกกว่ำควำมสูง 5.0 cm และ 2.5 cm
จึงกล่ำวได้ว่ำควำมสูงเริมต้น 10.0 cm มีค่ำควำมชันมำกและควำมสูงเริมต้น 2.5 cm มีค่ำควำมชันน้อย ค่ำควำมชันนี้
แสดงให้เห็นถึงอัตรำเร็วกำรไหลของทรำยทีควำมสูงเริมต้น 10.0 cm มีค่ำอัตรำเร็วในกำรไหลของทรำยมำกกว่ำทีควำม
สูงเริมต้น 5.0 cm และ 2.5 cm ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดแบบเดียวกันภำยใต้แรงโน้มถ่วงโลกใช้
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เวลำทีต่ำงกันออกไปตำมควำมสูงเริมต้นของทรำยดังภำพที 2 กำรเปรียบเทียบกันในกำรไหลของทรำยผ่ำนรูแบบที
ต่ำงกัน ดังภำพที 3 พบว่ำ ผลกำรไหลของทรำยทีควำมสูงเริมต้น 2.5 cm , 5.0 cm และ 10.0 cm และเมือปล่อยทรำย
ไหลลงตำมแรงโน้มถ่วงทีระดับควำมสูงเริมต้นทีเท่ำกัน ผ่ำนช่องเปิดรูปทรงกระบอก ช่องเปิดรูปทรงกลม และช่องเปิดรูป
สีเหลียม เวลำทีทรำยไหลจนหยุดนิงมีค่ำแตกต่ำงกัน โดยทรำยทีไหลผ่ำนช่องเปิดรูปสีเหลียม ใช้เวลำในกำรไหลมำกกว่ำ
ช่องเปิดรูปทรงกระบอกและช่องเปิดรูปทรงกลม อำจเนืองจำกช่องเปิดทรงสีเหลียมเดียวมีเพียงรูเดียวจึงท่ำให้กำรไหลลง
ของทรำยทีเกิดขึน้ ช้ำกว่ำช่องเปิดรูปทรงกระบอก และช่องเปิดรูปทรงกลม ทีมีรูเปิดมำกกว่ำ ส่วนทรำยทีไหลผ่ำนช่องเปิด
รูปทรงกระบอกใช้เวลำในกำรไหลน้อยกว่ำช่องเปิดรูปทรงกลมและช่องเปิดรูปสีเหลียม เนืองจำกช่องเปิดรูปทรงกระบอก
มีกำรติดขัดที น้อยกว่ำช่องเปิดรู ปทรงกลม ค่ำควำมชันทีควำมสูงเริ มต้น ทรำยไหลผ่ ำนช่องเปิดระหว่ำงช่องเปิกรู ป
ทรงกระบอก มีควำมชันทีมำกกว่ำช่องเปิดรูปทรงกลมและช่องเปิดรูปสีเหลียม ค่ำควำมชันนี้แสดงให้เห็นถึงอัตรำเร็วของ
กำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดแบบต่ำง ๆ [4] ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่ำ ช่องเปิดรูปแบบต่ำงๆมีผลต่อกำรไหลของทรำยก่อให้เกิด
กำรติดขัดในกำรไหลลงของทรำย อัตรำเร็วทีได้จำกกกำรไหลของทรำยในระดับควำมสูงทีเท่ำกันผ่ำนช่องเปิดแบบต่ำง ๆ
จึงมีควำมแตกต่ำงไป
อัตรำเร็วของทรำยทีเลือนลงมำตำมระดับควำมสูงจำกควำมสูงเริมต้นจนทรำยไหลหยุดนิง ดังภำพที 4
พบว่ำผลของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำเร็วและควำมสูงผ่ำนช่องเปิดรูปทรงกระบอกทีระดับควำมสูงทีแตกต่ำงกัน
ทรำยควำมสูงเริมต้น 10.0 cm ทรำยควำมสูงเริมต้น 5.0 cm และทรำยควำมสูงเริมต้น 2.5 cm เมือปล่อยทรำยไหล
ตำมแรงโน้มถ่วงโลกผ่ำนช่องเปิดรูปทรงกระบอกทีควำมสูงเริมต้นคงทีพบว่ำค่ำอัตรำเร็วเริมต้นมีค่ำมำกและลดลงมำ
เรือยๆตำมระดับควำมสูงทีลดลงจนหยุดนิง อัตรำเร็วของทรำยมีค่ำเพิมขึ้นเมือควำมสูงของทรำยลดน้อยลง แสดงได้
ว่ำควำมสูงแปรผันตรงกับอัตรำเร็วกำรไหลของทรำยภำยใต้แรงโน้มถ่วงโลก [5] และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสูง
และอัตรำเร็วทีระดับควำมสูงเริมต้นเท่ำกับ 2.5 cm ช่องเปิดรูปทรงกระบอก ช่องเปิดระหว่ำงช่องเปิดรูปทรงกลม และ
ช่องเปิดรูปสีเหลียม พบว่ำเมือปล่อยทรำยจำกควำมสูงเริมต้นให้ไหลลงตำมแรงโน้มถ่วงของโลกอัตรำเร็วของทรำยจะ
ลดลงไปตำมควำมสูงของทรำยทีลดลงจนถึ งจุดหยุดนิง ทีระดับควำมสูงของทรำยเริมต้น 2.5 cm ทรำยไหลผ่ำนช่อง
เปิดรูปสีเหลียมมีอัตรำเร็วเริมต้นมำกกว่ำช่องเปิดรูปทรงกระบอก และช่องเปิดรูปทรงกลม อำจเนืองมำจำกช่องเปิด
รูปสีเหลียม มีกำรติดขัดของกำรไหลน้อยกว่ำช่องเปิดรูปทรงกระบอกและรูปทรงกลม ดังภำพที 5 พบว่ำ ลักษณะกำร
ไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดต่ำงๆ ในกำรสร้ำงแบบจ่ำลองในระบบภำชนะรูปทรงสีเหลียมก่ำหนดให้ทรำยมีควำมสูง
เริมต้นทีต่ำงกัน (h= 2.5 cm , 5.0 cm และ 10.0 cm) ในกรณีน้ีอัตรำเร็วของทรำยจะแสดงโดยใช้กำรเลือนระยะห่ำง
ของทรำยต่อวินำทีพบอัตรำเร็ว (v) คงที อัตรำเร็วของทรำยเป็นอิสระจำกควำมสูงเริมต้น ควำมสูงของทรำยไม่ส่งผล
ต่ออัตรำเร็วกำรไหลของทรำย

Proceeding พะเยาวิจยั 8
280

ก)
ข)
ค)
ภาพที่ 2 แสดงกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดแบบต่ำงๆภำยใต้ควำมสูงของทรำยทีต่ำงกัน
(h= 2.5 cm , 5.0 cm และ 10.0 cm) ก) ช่องเปิดรูปทรงกระบอก ข) ช่องเปิดรูปทรงกลม
ค) ช่องเปิดรูปสีเหลียม

ภาพที่ 3 แสดงกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดแบบต่ำงๆภำยใต้ควำมสูงทีต่ำงกัน
ก) h= 2.5 cm ข) h=5.0 cm ค) h=10.0 cm

ก)

ข)

ข)
ภาพที่ 4 แสดงควำมเร็วและควำมสูงของกำรไหลของทรำย
ก) ช่องเปิดรูปทรงกระบอก ข) ช่องเปิดรูปทรงกลม ค) ช่องเปิดรูปสีเหลียม

ก)

Proceeding พะเยาวิจยั 8
281

ค)

ค)

ก)
ค)
ข)
ภาพที่ 5 แสดงควำมเร็วและควำมสูงของกำรไหลของทรำย ได้แก่ ช่องเปิดรูปทรงกระบอก ช่องเปิดรูปทรงกลม
และช่องเปิดรูปสีเหลียม ก) h= 2.5 cm ข) h=5.0 cm ค) h=10.0 cm

วิจารณ์และสรุปผล
กำรวิจัยนี้เป็นกำรหำผลกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดรูปแบบต่ำงๆ อันได้แก่ ช่องเปิดระหว่ำงช่องว่ำง
ทรงกระบอก ช่องเปิดระหว่ำงช่องว่ำงของทรงกลม และช่องเปิดทรงสีเหลียมเดียว ภำยใต้แรงโน้มถ่วงโลก ใช่ระดับ
ควำมสูงเริมต้นของทรำยทีต่ำงกัน 3 ระดับ คือ ควำมสูงของทรำยเริ มต้นที 10.0 cm, 5.0 cm และ 2.5 cm ผู้วิจัย
อภิ ป รำยผลกำรวิ จั ย ได้ ดั ง นี้ ผลกำรไหลของทรำยภำยใต้ แ รงโน้ ม ถ่ ว งโลกผ่ ำ นช่ อ งเปิ ด ที ต่ ำ งกั น ช่ อ งเปิ ด รู ป
ทรงกระบอก ช่องเปิดรูปทรงกลม และช่องเปิดรูปสีเหลียม โดยเปรียบเทียบทีระดับควำมสูงเริมต้นของทรำยทีเท่ำกัน
เวลำทีได้จำกกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดทีต่ำงกันมีค่ำทีต่ำงกันไปตำมติดขัดของช่องว่ำง แสดงให้เห็นว่ำช่องเปิด
รูปแบบต่ำงๆ มีอิทธิพลต่อกำรไหลของทรำยก่อให้เกิดกำรติดขัดในกำรไหลลงของทรำย ลักษณะกำรไหลของทรำย
ผ่ ำ นรู ต่ำ งๆ (ช่อ งเปิ ด รู ปทรงกระบอก ช่ อ งเปิ ด ระหว่ำ งช่อ งรู ปทรงกลม และช่อ งเปิ ด รู ป สี เหลี ยม) ในกำรสร้ ำ ง
แบบจ่ำลองในระบบภำชนะรูปทรงสีเหลียมก่ำหนดให้ทรำยมีควำมสูงเริมต้นทีต่ำงกัน (h= 2.5 cm , 5.0 cm และ 10.0
cm) ในกรณีนอี้ ัตรำเร็วของทรำยจะแสดงโดยใช้กำรเลือนระยะห่ำงของทรำยต่อวินำทีพบอัตรำเร็ว (v) คงที อัตรำเร็ว
ของทรำยเป็นอิสระจำกควำมสูงเริมต้น ควำมสูงของทรำยไม่สง่ ผลต่ออัตรำเร็วกำรไหลของทรำย

กิตติกรรมประกาศ
งำนวิจัยเรืองผลกำรไหลของทรำยในภำชนะรูปทรงสีเหลียมทีมีช่องเปิดต่ำงกันภำยใต้กำรตกแบบอิสระ
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ผลการแยกวัสดุเมดด้วยการพาของทรายภายใต้ระบบการสั่นในแนวตั้ง
Segregation Effects of Granular by Convection of Sand under Vertical Vibration
กำระเกด เชื้อหมอ1 และภำณุพัฒน์ ชัยวร2*
Karakat Cheamor 1 and Panupat Chaiworn2*
บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพือหำผลกำรพำของวัสดุเม็ดในทรำยภำยใต้ระบบกำรสันในแนวตั้ง โดยขนำดของ
วัสดุเม็ดมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.0 cm และมีช่วงควำมหนำแน่นต่ำงกัน 2.043-2.339 g/cm3 ใส่ลงในก้นภำชนะ
อะคริลิกทรงกระบอกทีบรรจุทรำยสูง 2.5 cm ภำยใต้สันด้วยควำมถี 10 Hz ในแนวตั้ง จำกนั้นใช้โปรแกรม tracker
version 6.0 ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล พบว่ำ วัสดุเม็ดทีมีคำ่ ควำมหนำแน่นน้อยจะใช้เวลำในกำรเคลือนทีเร็วกว่ำวัสดุเม็ด
ทีมีค่ำควำมหนำแน่นมำก และหำค่ำควำมเร็วเฉลียในกำรเคลือนทีของวัสดุเม็ด ซึงจะพบว่ำควำมหนำแน่นของวั สดุ
เม็ดมีผลต่อเวลำ ควำมเร็ว และควำมเร่งในกำรเคลือนทีออกจำกผิวทรำย ดังนัน้ ควำมหนำแน่นจะแปรผันตรงกับเวลำ
ทีใช้ในกำรเคลือนที แต่จะแปรผกผันกับควำมเร็ว และควำมเร่ง
คาสาคัญ: กำรแยก กำรพำ วัสดุเม็ด กำรสันในแนวตัง้

Abstract
This research aims to find segregation effects of granular by convection of sand under vertical vibration.
The size of the material was 1.0 cm in diameter and varied in the density of 2.043-2.339 g / cm3. In the bottom of
the cylindrical acrylic container contained 2.5 cm input the sand under vibration with a frequency of 10 Hz. Then
use the tracker version 6.0 program for analysis, it was found that the low density granule material was faster than
the high density particle material and determine the average velocity of the material then found that the density of
the granular material affects the time, speed and acceleration of movement of the sand surface, the density varies
with the time. It was taking to move, inversely proportional to speed and acceleration.
Keywords: Segregation Convection Granular Vertical vibration
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บทนา
ในปัจจุบันกระบวนกำรผลิตวัตถุดิบต่ำง ๆ ในด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม ซึงมีควำมส่ำคัญเป็นอย่ำง
มำกต่อกำรพัฒนำสังคมโลกให้มีควำมเจริญและมนุษย์มคี วำมเป็นอยูท่ ีสะดวกสบำยขึน้ สิงอ่ำนวยควำมสะดวกเหล่ำนี้
ล้วนแล้วแต่มำจำกเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมทั้งสิ้น กระบวนกำรผลิตย่อมต้องอำศัยกำรแยกและกำร
ผสมของอนุภำค ซึงท่ำให้เกิดกำรรวมกัน เชือมต่อกันด้วยอนุภำคเล็ก ๆ มำกมำยจนก่อตัวเป็นรูปร่ำงของผลิตภัณฑ์
ต่ำง ๆ ทีใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในทุกวันนี้ ด้ำนกำรศึกษำเนื้อสำรและลักษณะของสิงทีเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
นัน้ เกียวข้องในด้ำนของเคมีและฟิสกิ ส์ โดยวัสดุเม็ด (Granular materials) คือ วัสดุทีประกอบไปด้วยวัสดุแข็งเม็ดเล็ก ๆ
มำกมำย และช่องว่ำงระหว่ำงวัสดุเม็ดเล็ก ๆ นีก้ ็จะถูกแทรกด้วยของไหล เช่น น้่ำหรืออำกำศ [1] อำจจะถูกน่ำไปผ่ำน
กระบวนกำรไหลในรูปแบบต่ำง ๆ เพือให้เกิดกำรคัดแยก หรือเพือให้แยกตัวออกจำกกันส่ำหรับวัสดุประเภทนี้เมือถูก
น่ ำ มำท่ ำ กำรคั ด แยกโดยกระบวนกำรต่ ำ ง ๆ แล้ ว จะเกิ ด ปรำกฏกำรณ์ ห ลำย ๆ อย่ ำ งที น่ ำ สนใจและควรที จะ
ท่ ำ กำรศึก ษำขึ้น ภำยในระบบ เช่น กำรก่ อ ตั ว (Arching) กำรกอง (Heaping) กำรแยก (Segregation) คลืนพื้น ผิ ว
(Surface waves) กำรพำ (Convection) และอืน ๆ กำรน่ำวัสดุเม็ดเล็กไปใช้ในทำงอุตสำหกรรมนั้นมีปัจจัยทีเกียวข้อง
ซึงแตกต่ำงกันไปในวัสดุแต่ละชนิด เช่น ขนำด ควำมหนำแน่น และรูปร่ำง เป็นต้น [2] กำรศึกษำดังกล่ำวต้องอำศัย
องค์ควำมรู้จำกธรรมชำติทำงฟิสิกส์และสภำพแวดล้อมทีเกียวข้องนั้น ดังนั้นกำรศึกษำและท่ำควำมเข้ำใจคุณสมบัติ
และพฤติกรรม กลไกกำรเคลือนทีของวัสดุเม็ดเล็กจึงเป็นสิงทีจ่ำเป็นอย่ำงยิง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดควำมสนใจในเรือง
กำรศึกษำกำรพำของวัสดุเม็ดโดยจะทดลองท่ำกำรใส่วัสดุเม็ดขนำดเล็กในทรำย ซึงผู้วิจัยก่ำหนดให้วัสดุเม็ดมีควำม
หนำแน่นทีต่ำงกัน ขนำดต่ำงกันใส่ลงในภำชนะอะคริลิกทรงกระบอก ภำยใต้ระบบกำรสันในแนวตั้ง ผลกำรทดลองที
ได้จะน่ำมำเปรียบเทียบและพิจำรณำกำรเคลือนที ควำมเร็ว และควำมเร่งในกำรเคลือนทีของวัสดุเม็ดแต่ละเม็ดทีมี
ควำมหนำแน่นทีแตกต่ำงกัน [3] น่ำมำหำค่ำระยะทำงและเวลำโดยใช้โปรแกรม Tracker แล้วน่ำข้อมูลมำวิเครำะห์ ซึง
มีวัตถุประสงค์ส่ำคัญคือ ศึกษำกำรเคลือนที ควำมเร็วและควำมเร่งของวัสดุเม็ด เพือทีจะน่ำควำมรูท้ ีได้น้ไี ปใช้เป็นองค์
ควำมรู้ดำ้ นกำรผสมในด้ำนต่ำง ๆ ต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ตอนที่ 1 ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัสดุเมดที่มีความหนาแน่นต่างกัน
ศึกษำกำรเคลือนทีของวัสดุเม็ดทีมีควำมหนำแน่นต่ำงกัน [4, 5] โดยใช้วัสดุเม็ดทีมีควำมหนำแน่นต่ำงกัน 5
ขนำด คือ 2.043, 2.073 , 2.267 , 2.293 และ 2.339 g/cm3 ใส่ลงวัสดุเม็ดลงในก้นภำชนะทีบรรจุทรำยสูง 2.5 cm ที
ละเม็ด สันด้วยควำมถี 10 Hz และท่ำกำรบันทึกวิดีโอ แล้วน่ำวิดีโอทีได้ไปวิเครำะห์ในโปรแกรม Tracker เพือหำเวลำ
ในกำรเคลือนทีของวัสดุเม็ดแต่ละเม็ด
ตอนที่ 2 ศึกษาความเรวและความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัสดุเมดที่มีความหนาแน่นต่างกัน
น่ำข้อมูลกรำฟควำมสัมพันธ์ของระยะทำงและเวลำของวัสดุเม็ดในตอนที 1 มำวิเครำะห์หำค่ำควำมเร็ว จำก
สูตรกำรหำควำมชัน m 

y
v
ในหน่วย เซนติเมตรต่อวินำที และหำค่ำควำมเร่งจำก a 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
x
t

ควำมเร็วสูงน่ำวิดโี อมำวิเครำะห์ในโปรแกรม Tracker ดังรูปที 1 มีรำยละเอียดดังนี้
ขั้นที 1 เปิดโปรแกรม
ขั้นที 2 ก่ำหนด frame rate (กำรทดลองนี้ก่ำหนดไว้ที 400 ภำพ/วินำที)
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ขั้นที 3 ก่ำหนดแกนอ้ำงอิง โดยกำรทดลองนี้ก่ำหนดแกนกำรเคลือนทีของวัสดุเม็ด และควำมสูงอ้ำงอิงคือ
ควำมสูงของวัสดุเม็ด เท่ำกับ 1 เซนติเมตร
ขั้นที 4 ระบุต่ำแหน่งของวัตถุ
ขั้นที 5 วิเครำะห์กรำฟ

ภาพที่ 1 กำรวิเครำะห์ในโปรแกรม Tracker version 6.0

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลศึกษาการเคลื่อนที่ของวัสดุเมดที่มีความหนาแน่นต่างกัน
จำกกำรทดลองศึกษำกำรเคลือนทีของวัสดุเม็ดทีมีควำมหนำแน่นต่ำงกัน โดยใช้วัสดุเม็ดทีมีควำมหนำแน่น
ต่ำงกัน 5 ขนำด คือ 2.043, 2.073 , 2.267 , 2.293 และ 2.339 g/cm3 ใส่ลงวัสดุเม็ดลงในก้นภำชนะทีบรรจุทรำยสูง
2.5 cm ทีละเม็ด สันด้วยควำมถี 10 Hz ได้ผลกำรทดลองดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงเวลำในกำรเคลือนทีของวัสดุเม็ดเริมมุดตัวออกจำกผิวทรำย (t start ) และเวลำทีวัสดุเม็ดมุดตัวออก
จำกผิวทรำยจนสุดเม็ด (t last )
วัสดุเมด
𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 (s)
𝐭 𝐥𝐚𝐬𝐭 (s)
𝐭 𝐥𝐚𝐬𝐭 -𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 (s)
1
14.00
17.00
3.00
2
16.50
22.25
5.75
3
24.50
32.75
8.25
4
34.50
45.75
11.25
5
46.75
61.00
14.25
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จำกตำรำงที 1 จะเห็นได้ว่ำ เวลำในกำรเคลือนทีของวัสดุเม็ดเมือเริมมุดตัวออกจำกผิวทรำยจนสุดเม็ดของ
วัสดุทั้ง 5 เม็ด โดยพบค่ำเวลำในกำรเคลือนทีจำกโปรแกรม tracker ซึงวัสดุเม็ดมีกำรเคลือนทีออกจำกผิวทรำยโดยใช้
เวลำน้อยทีสุดคือ วัสดุเม็ดที 1 (3.00 s) วัสดุเม็ดที 2 (5.75 s) วัสดุเม็ดที 3 (8.25 s) วัสดุเม็ดที 4 (11.25 s) และวัสดุ
เม็ดที 5 (14.25 s) ตำมล่ำดับ
ตอนที่ 2 ศึกษาความเรวและความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัสดุเมดที่มีความหนาแน่นต่างกัน
จำกกำรน่ำข้อมูลกรำฟควำมสัมพันธ์ของระยะทำงและเวลำของวัสดุเม็ดในตอนที 1 มำวิเครำะห์หำค่ำ
ควำมเร็ว จำกสูตรกำรหำควำมชัน m 

y
v
ในหน่วย เซนติเมตรต่อวินำที และหำค่ำควำมเร่งจำก a 
ได้ผล
x
t

กำรวิเครำะห์ดังนี้
ก)

ข)

ค)

ง)

จ)

ภาพที่ 2 แสดงระยะทำงและเวลำในกำรเคลือนทีของวัสดุเม็ดทั้ง 5 เม็ด ก) 2.043 g/cm3
ข) 2.073 g/cm3 ค) 2.267 g/cm3 ง) 2.293 g/cm3 จ) 2.339 g/cm3

Proceeding พะเยาวิจยั 8
287

จำกภำพที 2 พบว่ำวัสดุทีมีค่ำควำมหนำแน่นน้อยจะมีควำมเร็ว และควำมเร่งมำก โดยวัสดุเม็ดที 1 จะมี
ควำมเร็ว และควำมเร่งในกำรเคลือนทีออกจำกผิวทรำยมำกทีสุด ตำมมำด้วยวัสดุเม็ดชนิดที 2, วัสดุเม็ดชนิดที 3,
วัสดุเม็ดชนิดที 4 [6] และวัสดุเม็ดชนิดที 5 ตำมล่ำดับ ซึงจะเห็นได้ว่ำค่ำควำมหนำแน่นมีผลต่อควำมเร็วในกำร
เคลือนทีของวัสดุเม็ดในทรำย โดยค่ำควำมหนำแน่นของวัสดุเม็ดจะแปรผกผันกับควำมเร็ว และควำมเร่งในกำร
เคลือนที

วิจารณ์และสรุปผล
งำนวิจัยนี้เป็นงำนวิจัยทีศึกษำกำรเคลือนทีของวัสดุเม็ดทีมีควำมหนำแน่นต่ำงกัน โดยใช้วัสดุเม็ดทีมีควำม
หนำแน่นต่ำงกัน 5 ขนำด คือ 2.043, 2.073 , 2.267 , 2.293 และ 2.339 g/cm3 ใส่ลงวัสดุเม็ดลงในก้นภำชนะทีบรรจุ
ทรำยสูง 2.5 cm ทีละเม็ด สันด้วยควำมถี 10 Hz และท่ำกำรบันทึกวิดีโอ แล้วน่ำวิดีโอทีได้ไปวิเครำะห์ในโปรแกรม
Tracker เพือหำเวลำในกำรเคลือนทีของวัสดุเม็ดแต่ละเม็ดผลกำรศึกษำกำรแยกวัสดุเม็ดในกำรพำของทรำยภำยใต้
ระบบกำรสันในแนวตัง้ ควำมหนำ ซึงควำมหนำแน่นของวัสดุเม็ดมีผลต่อเวลำในกำรเคลือนที ซึงควำมหนำแน่นจะแปร
ผันตรงกับเวลำในกำรเคลือนทีของวัสดุเม็ด แต่จะแปรผกผันกับควำมเร็วและควำมเร่งในกำรเคลือนที

กิตติกรรมประกาศ
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การลดอุณหภูมิแคล น์ของการสังเคราะห์ผงผลึก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3
Reducing calcination temperature for synthesis Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 powders
ชมพูนุช วรำงคณำกูล1,2*
Chompoonuch Warangkanagool1*,2
บทคัดย่อ
ในงำนวิจัยนีศ้ กึ ษำโครงสร้ำงเฟส และโครงสร้ำงจุลภำคของผงผลึก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 หรือเรียกย่อๆ ว่ำ
BZT เมือสังเครำะห์ด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม เทียบกับกำรสังเครำะห์ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลว โดยกำรแปรค่ำ
อุณหภูมิในกำรเผำแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600-1100 องศำเซลเซียส นำน 3 ชัวโมง ตรวจสอบโครงสร้ำงเฟสด้วย
เทคนิคกำรเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) พบว่ำอุณหภูมิทีเหมำะสมส่ำหรับกำรเผำแคลไซน์ทีท่ำให้ผงผลึก BZT ที
สังเครำะห์ โดยวิธีมิก ซ์ออกไซด์แ บบดั้งเดิม คือ ณ อุ ณ หภู มิ 1100 องศำเซลเซีย ส และทีสัง เครำะห์โ ดยวิธีเกลือ
หลอมเหลวคือ 800 องศำเซลเซียส กำรสังเครำะห์ผงผลึก BZT ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลวลดอุณหภูมิกำรเผำแคลไซน์
ได้ถงึ 300 องศำเซลเซียส ตรวจสอบโครงสร้ำงจุลภำคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด (SEM) น่ำไปหำ
ขนำดของอนุภำคเฉลียจำกภำพถ่ำย SEM พบว่ำอนุภำคของผงผลึก BZT ทีเตรียมได้ทั้งสองวิธีนั้น มีลักษณะจับตัวกัน
เป็นกลุ่มก้อน ขนำดอนุภำคเฉลียของผงผลึก BZT ทีบริสุทธิ์ทั้งสองวิธีมีขนำด 0.27 ไมโครเมตร
คาสาคัญ: กำรสังเครำะห์ ผงผลึก BZT วิธีเกลือหลอมเหลว วิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม

Abstract
In this research, the phase structure and microstructure of Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 or BZT powders
synthesized by conventional mixed oxide method compared with molten salt methods were investigated. These
powders were calcined at different temperatures from 600 to 1100 oC for 3h. The phase structure was
examined by x-ray diffraction (XRD). It was found that, the optimum calcination temperature of BZT powders
synthesis by conventional mixed oxide method and molten salt were found to be 1100 and 800 oC, respectively.
The BZT powders were synthesized by molten salt method to reduce the calcination temperature by up to 300
oC. The microstructure was determined by scanning electron microscopy (SEM) and determined the average
particles size from SEM micrographs. The results showed that the morphology of calcined BZT powders with

Keywords: synthesis, BZT powders, molten salt method, conventional mixed oxide
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บทนา
ปัจจุบันนักวิจัยมุ่งทีจะวิจัยเซรำมิกทีไม่มีสำรตะกัว เพือลดกำรสร้ำงมลภำวะให้แก่สิงแวดล้อมทั้งขั้นตอน
กระบวนกำรผลิต และกำรใช้งำน เซรำมิกทีไร้สำรตะกัวจึงเป็นทีนิยมท่ำกำรวิเครำะห์วิจัยกันมำกขึ้น เซรำมิกทีเป็นตัว
พื้นฐำนเด่น ๆ จึงมีโดย BaTiO3 หรือ BT เป็นฐำน [1-3] ซึงเซรำมิก BT เองเป็นเซรำมิกทีมีโครงสร้ำงแบบเพอร์รอฟส
ไกด์ (perovskite, ABO3) และได้ท่ำดัดแปลงโดยกำรเติมสำรตัวอืนๆ เข้ำไปในต่ำแหน่ง A หรือต่ำแหน่ง B ท่ำให้ค่ำพิ
โซอิเล็กทริกเปลียนแปลงไป จำกกำรศึกษำของ Liang และคณะ [4] ได้เลือกทีจะใช้ Ba(Zrx,Ti1-x)O3 โดยใช้ปริมำณ Zr
เพียง 0.05 โมลแทนทีในต่ำแหน่ง A ท่ำให้เซรำมิก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 หรือ BZT มีค่ำพิโซอิเล็กทริก (d33) กับค่ำ
สัมประสิทธิ์ไฟฟ้ำเชิงกลคู่ควบ (kp) ทีสูง แต่กำรเตรียมผงผลึก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 โดยวิธีสถำนะของแข็งแบบดั้งเดิมนั้น
ยังมีกำรเผำแคลไซน์ทีอุณหภูมิถึง 1250 องศำเซลเซียส ซึงยังต้องใช้พลังงำนทีสูงอยู่ และจำกกำรศึกษำกำรเตรียมผง
ผลึกของสำรเฟร์โรอิเล็กทริกโดยวิธีเกลือหลอมเหลว [5] สำมำรถช่วยลดอุณหภูมิในกำรเผำแคลไซน์ได้ ดังนั้นใน
งำนวิจัยนี้จึงมุง่ ทีจะลดอุณหภูมใิ นกำรสังเครำะห์ผงผลึก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 หรือ BZT โดยเปรียบเทียบกำรสังเครำะห์
ผงผลึกด้วยมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิมเทียบกับวิธีเกลือหลอมเหลว เพือหำเงือนไขทีเหมำะสมในกำรเผำแคลไซน์ให้ได้
ผงผลึก BZT ทีมีควำมบริสุทธิ์สูง เป็นผงผลึกตัวฐำนในกำรท่ำเซรำมิกต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
น่ำสำรตั้งต้นแบเรียมคำร์บอเนต (BaCO3) เซอร์โคเนียมออกไซด์ (ZrO2) และไททำเนียมไดออกไซด์ (TiO2)
โดยค่ำนวณตำมสัดส่วนจ่ำนวนโมล Ba:Zr:Ti เท่ำกับ 1:0.05:0.95 ตำมล่ำดับ ตำมสมกำรที (1)
BaCO3 + 0.05(ZrO2) + 0.95(TiO2)  Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 + CO2
(1)
ท่ำกำรบดผสมเปียกโดยใช้ลูกบดอิทเทีย-เซอร์โคเนียเป็นตัวบด และใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวช่วยกระจำย
ตัวของอนุภำค เป็นเวลำ 24 ชัวโมง จำกนั้นท่ำแห้งและคัดขนำด เรียกผงทีได้น้วี ่ำเป็นผงผสม BZT น่ำผงผสม BZT ทีได้
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกน่ำผงผสม BZT ทีท่ำแห้งและคัดขนำดแล้ว น่ำไปเผำแคลไซน์ทีอุณหภูมิ 600 ถึง 1100
องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชัวโมง ด้วยอัตรำกำรเพิมขึ้น/ลดลงควำมร้อน 5 องศำเซลเซียส/นำที เรียกกำรเตรียมผง
ผลึกส่วนนี้ว่ำกำรเตรียมด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม ส่วนทีสอง น่ำไปผสมกับผงเกลือผสม (ผงเกลือผสมเตรียม
โดยกำรบดผสมเกลือ NaCl และ เกลือ KCl ในสัดส่วน 1:1 โดยโมล) จำกนั้นบดผสมผงเกลือผสมและผงผสม BZT ใน
สัดส่วน 1:1 โดยน้่ำหนัก น่ำไปเผำแคลไซน์ ณ อุณหภูมิเดียวกันกับส่วนแรก หลังกำรเผำแคลไซน์ท่ำกำรแยกเกลือออก
จำกผงผลึก BZT ด้วยกำรล้ำงด้วยน้่ำร้อนทีปรำศจำกไอออน เทน้่ำทีล้ำงเกลือออก แล้วล้ำงซ้่ำด้วยน้่ำร้อนทีปรำศจำก
ไอออนอีกจนคลอไรด์ไอออนหมด (ทดสอบว่ำไม่มคี ลอไรด์ไอออนเหลืออยู่ โดยกำรหยดสำรละลำยซิลเวอร์ไนเตรดลง
ในน้่ำทีล้ำงเกลือทีเททิง้ จนกระทัง้ สำรละลำยซิลเวอร์ไนเตรดไม่ท่ำปฏิกิริยำกับน้่ำล้ำงเกลือทีเททิง้ แล้ว จึงแน่ใจว่ำไม่มี
คลอไรด์ไอออนเหลืออยู)่ แล้วท่ำให้แห้ง เรียกวิธีกำรนี้ว่ำกำรเตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว น่ำผงผลึก BZT ทีเตรียม
ได้ทั้งสองวิธี ตรวจสอบโครงสร้ำงเฟสด้วยเทคนิคกำรเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) น่ำข้อมูลทีได้ไ ปค่ำนวณหำค่ำ
ควำมบริสุทธิ์ของผงผลึกทีได้โดยใช้สมกำรที (2) [6]
ร้อยละควำมบริสุทธิ์ (%)
โดยที



Ip
 100
(IP  II )

Ip แทนค่ำควำมเข้มสูงสุดของพีค X-ray ของเฟสหลัก
II แทนค่ำควำมเข้มสูงสุดของพีค X-ray ของเฟสแปลกปลอม
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(2)

น่ำผงผลึก BZT ทีสังเครำะห์ได้จำกทั้งสองวิธี ตรวจสอบลักษณะรูปร่ำง หรือโครงสร้ำงจุลภำคด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด (SEM) น่ำข้อมูลทีได้จำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำดมำค่ำนวณหำ
ขนำดของอนุภำคเฉลียด้วยโปรแกรมอิมเมทเจ (image J)

ผลการศึกษา
น่ำผงผลึก BZT ทีสังเครำะห์โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม และวิธีเกลือหลอมเหลว ทีเผำแคลไซน์ที
อุณหภูมิ 600 ถึง 1100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชัวโมง มำวิเครำะห์กำรก่อเกิดเฟสด้วยเทคนิคกำรเลี้ยวเบนของ
รังสีเอกซ์ ได้ผลดังภำพที 1

(ก)

(ข)
ภาพที่ 1 รูปแบบกำรเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 เผำแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600-1100 องศำ
เซลเซียส นำน 3 ชัวโมง (ก) เมือสังเครำะห์ด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม (ข) เมือสังเครำะห์ด้วยวิธีเกลือ
หลอมเหลว
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จำกภำพที 1 กำรสังเครำะห์ผงผลึก BZT โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม พบว่ำรูปแบบกำรเลีย้ วเบนของรังสี
เอกซ์ของผงผลึก BZT ทีท่ำกำรเผำแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600 และ 700 องศำเซลเซียส นั้น ยังไม่เป็นเฟสบริสุทธิ์
เมือเทียบกับผงผสม BZT ทียังไม่ได้เผำแคลไซน์ และเมืออุณหภูมิแคลไซน์เพิมขึ้นเป็น 800 ถึง 1000 องศำเซลเซียส
พบว่ำมีกำรก่อตัวเป็นเฟสบริสุทธิ์ของผงผลึก BZT มำกขึ้น จนกระทังอุณหภูมิในกำรเผำแคลไซน์เป็น 1100 องศำ
เซลเซียส พบว่ำผงผลึก BZT มีเฟสบริสุทธิ์ทั้งหมด และจำกกำรสังเครำะห์ผงผลึก BZT โดยวิธีเกลือหลอมเหลว
(Molten salt) พบว่ำรูปแบบกำรเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก BZT ทีท่ำกำรเผำแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600 องศำ
เซลเซียส นั้น ยังไม่เป็นเฟสบริสุทธิ์เมือเทียบกับผงผสม BZT ทียังไม่ได้เผำแคลไซน์ และเมืออุณหภูมิแคลไซน์เพิมขึ้น
เป็น 700 องศำเซลเซียส พบว่ำมีกำรก่อตัวเป็นเฟสบริสุทธิ์ของผงผลึก BZT มำกขึ้น จนกระทังอุณหภูมิในกำรเผำแคล
ไซน์เป็น 800 องศำเซลเซียส พบว่ำผงผลึก BZT มีเฟสบริสุทธิ์ทั้งหมด
จะเห็นว่ำ กำรสังเครำะห์ผงผลึก BZT ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลวนั้น ช่วยลดอุณหภูมิในกำรเผำแคลไซน์ได้ถึง
300 องศำเซลเซียส เมือเทียบกับกำรสังเครำะห์ผงผลึกชนิดเดียวกันด้วยวิ ธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม ทั้งนี้เป็นเพรำะ
เกลือผสมท่ำหน้ำทีเป็นฟลักซ์ (flux) โดยเกลือผสมทีใส่ในผงผสมนั้นมีจุดหลอมเหลวทีต่ำกว่ำผงผสม BZT มำก เมือ
ได้รับควำมร้อนท่ำให้เกลือเกิดกำรหลอมเหลว เกลือทีหลอมเหลวผสมอยู่กับผงผสม BZT เมือได้รับควำมร้อนเพิมขึ้นก็
ปลดปล่อยควำมร้อนให้แก่ผงผสม BZT ท่ำให้ผงผสมดังกล่ำวได้รับควำมร้อนทั้งจำกเกลือหลอมเหลว และทั้งจำก
ควำมร้อนทีได้จำกเตำเผำ ท่ำให้ควำมร้อนทีผงผสม BZT ได้รับมำกกว่ำควำมร้อนทีได้จำกกำรเผำแคลไซน์อย่ำงเดียว
จึงท่ำให้ได้ผงผลึก BZT ทีเตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลวสำมำรถช่วยลดอุณหภูมใิ นกำรเผำแคลไซน์ได้ เมือค่ำนวณหำ
ควำมบริสุทธิ์ของผงผลึก BZT ตำมสมกำรที (2) โดยวิธีของ Swart และ Shrout [6] จำกกำรเตรียมทั้งสองวิธี จะได้
ร้อยละควำมบริสุทธิ์ ดังตำรำงที 1
ตารางที่ 1 ร้อยละควำมบริสุทธิ์ของผงผลึก BZT ทีสังเครำะห์โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์ เทียบกับวิธีเกลือหลอมเหลว
อุณหภูมแิ คลไซน์
(องศำเซลเซียส)
600
700
800
900
1000
1100

ร้อยละควำมบริสุทธิ์ของผงผลึก BCT-NBT (%)
วิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม
วิธีเกลือหลอมเหลว
20.2
67.4
34.7
98.5
55.6
100
96.2
100
99.1
100
100
100

น่ำผงผลึก BZT ทีเตรียมได้ทั้ง 2 วิธี มำศึกษำลักษณะรูปร่ำง หรือโครงสร้ำงจุลภำคด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด (SEM) ได้ผลดังภำพที 2 เมือหำขนำดเฉลียของอนุภำคของผงผลึกทั้งสองวิธี จะได้ดังตำรำงที 2
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ตารางที่ 2 ขนำดอนุภำคเฉลียของผงผลึก BZT ทีสังเครำะห์โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์ เทียบกับวิธีเกลือหลอมเหลว
อุณหภูมแิ คลไซน์
(องศำเซลเซียส)
600
700
800
900
1000
1100

ขนำดอนุภำคเฉลียของผงผลึก BZT (ไมโครเมตร)
วิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม
วิธีเกลือหลอมเหลว
0.27 ± 0.09
0.25 ± 0.10
0.56 ± 0.07
0.26 ± 0.10
0.61 ± 0.08
0.27 ± 0.10
0.85 ± 0.06

จำกภำพที 2 เป็นภำพถ่ำยจำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด (SEM) ของผงผสม BZT ทียังไม่
เผำแคลไซน์ (Non calcined) และผงผลึก BZT ทีสังเครำะห์โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม (MO) แถวซ้ำยมือ เทียบกับ
กำรสังเครำะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลว (MS) แถวขวำมือ เผำแคลไซน์ทีอุณหภูมิ 600 ถึง 1100 องศำเซลเซียส จะเห็น
ว่ำภำพถ่ำยลักษณะของอนุภำคของผงผสม BZT ทียังไม่เผำแคลไซน์มลี ักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ส่ำหรับผงผลึก BZT
ทีสังเครำะห์โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์เผำแคลไซน์ทีอุณหภูมิ 600 ถึง 800 องศำเซลเซียส ยังมีลักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
ซึงสั งเกตเห็ นมีลั กษณะเป็ นก้ อ นกลมเล็ กผสมก้ อ นใหญ่ทีมีลัก ษณะเป็น แผ่น ซึ งมีรูปร่ ำ งไม่เหมือนกั นผสมกั น อยู่
เนืองจำกควำมร้อนทีใช้ในกำรเผำแคลไซน์นั้นยังสูงไม่เพียงพอทีจะท่ำให้ผงผสมนั้นเกิดปฏิกิริยำทีสมบูรณ์ เมือเพิม
อุณหภูมใิ นกำรแคลไซน์เป็น 900 ถึง 1100 องศำเซลเซียสขึ้นไป จะเห็นว่ำลักษณะของผงผลึกนั้นเริมมีควำมเป็นเนื้อ
เดียวกัน ลักษณะเป็นก้อนค่อนข้ำงกลม ขนำดของผงผลึก ณ อุณหภูมิดังกล่ ำวใกล้เคียงกัน อยู่ระหว่ำง 0.25-0.27
ไมโครเมตร ส่ำหรับผงผลึก BZT ทีสังเครำะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลว เผำแคลไซน์ทีอุณหภูมิ 600 และ 700 องศำ
เซลเซียส ยังมีลักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกันซึงสังเกตเห็นมีลักษณะเป็นก้อนกลมเล็กผสมก้อนใหญ่ทีมีลักษณะเป็นแผ่น
ซึงมีรูปร่ำงไม่เหมือนกันผสมกันอยู่ เมือเพิมอุณหภูมิในกำรแคลไซน์เป็น 800 องศำเซลเซียส ผงผลึกทีได้มีลักษณะ
เป็นเนื้อเดียวกัน ลักษณะเป็นก้อนค่อนข้ำงเหลียม ขนำดของผงผลึก ณ อุณหภูมิน้ีเป็น 0.27 ไมโครเมตร แต่เมือเพิม
อุณหภูมใิ นกำรเผำแคลไซน์ พบว่ำขนำดของผงผลึกใหญ่ขนึ้ เรือยๆ ตำมอุณหภูมิ ทั้งนีเ้ นืองจำกเกิดปฏิกิริยำทีสมบูรณ์
แล้วตัง้ แต่อุณหภูมกิ ำรเผำแคลไซน์ 800 องศำเซลเซียส เมืออุณหภูมิกำรเผำแคลไซน์สูงขึ้นผงผลึกจึงมีขนำดใหญ่ขึ้น
ดังตำรำงที 2 สอดคล้องกับข้อมูลทีได้ในกำรวิเครำะห์โดยกำรเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ์
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ภาพที่ 2 ภำพถ่ำยด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกรำดของผงผลึก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 เผำแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 6001100 องศำเซลเซียส นำน 3 ชัวโมง เมือสังเครำะห์ด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม (MO) (ด้ำนซ้ำย) เทียบ
กับกำรสังเครำะห์ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลว (MS) (ด้ำนขวำ) ตัวเลขทีอยู่ด้ำนหลัง MO และ MS คืออุณหภูมิ
ในกำรเผำแคลไซน์ในหน่วยองศำเซลเซียส
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ภาพที่ 2 ภำพถ่ำยด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกรำดของผงผลึก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 เผำแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 6001100 องศำเซลเซียส นำน 3 ชัวโมง เมือสังเครำะห์ด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม (MO) (ด้ำนซ้ำย) เทียบ
กับกำรสังเครำะห์ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลว (MS) (ด้ำนขวำ) ตัวเลขทีอยูด่ ้ำนหลัง MO และ MS คืออุณหภูมิ
ในกำรเผำแคลไซน์ในหน่วยองศำเซลเซียส (ต่อ)
จำกข้อมูล XRD ในภำพที 1 และข้อมูล SEM ในภำพที 2 พบว่ำผงผลึก BZT ทีสังเครำะห์โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์
แบบดั้งเดิม และวิธีเกลือหลอมเหลว สำมำรถหำอุณหภูมิทีเหมำะสมในกำรเผำแคลไซน์ผงผลึก BZT ได้เป็น 1100 และ
800 องศำเซลเซียส ตำมล่ำดับ ซึงกำรสังเครำะห์ผงผลึ กนี้โดยวิธีเกลือหลอมเหลวสำมำรถลดอุณหภูมิกำรเผำแคล
ไซน์ได้ถึง 300 องศำเซลเซียส และเมือเทียบกับผลกำรศึกษำของ Liang และคณะ [13] ทีได้ท่ำกำรแคลไซน์ผงผลึก
BZT ในสูตรเดียวกัน
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วิจารณ์และสรุปผล
สำมำรถลดอุณหภูมิในกำรสังเครำะห์ผงผลึก BZT ได้ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลว เมือเปรียบเทียบกับกำร
สังเครำะห์ด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิมถึง 300 องศำเซลเซียส และเมือเทียบกับกำรศึกษำของ Liang และคณะ
[4] ลดได้ถึง 450 องศำเซลเซียส ทั้งนีเ้ พรำะเกลือหลอมเหลวท่ำหน้ำทีเป็นฟลักซ์ โดยเกลือผสมทีใส่ในผงผสมนั้นมีจุ ด
หลอมเหลวทีต่ำกว่ำผงผสม BZT มำก เมือได้รับควำมร้อนท่ำให้เกลือเกิดกำรละลำยกลำยเป็นของเหลว และ
ปลดปล่อยควำมร้อนให้แก่ผงผสม BZT ท่ำให้ผงผสมดังกล่ำวได้รับควำมร้อนมำกกว่ำควำมร้อนทีได้จำกกำรเผำแคล
ไซน์ จึงท่ำให้ได้ผงผลึก BZT ทีเตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลวมีควำมบริ สุทธิ์ทีอุณหภูมิแคลไซน์ต่ำลง ซึงกำรศึกษำ
วิธีกำรสังเครำะห์ผงผลึกด้วยวิธีเกลือหลอมเหลวนี้สำมำรถเพิมอัตรำกำรท่ำปฏิกิริยำ ลดอุณหภูมิกำรเผำเพือท่ำ
ปฏิกิริยำ และท่ำให้ผงผลึกทีได้มคี วำมสม่ำเสมอ [7]
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การเตรียมและประสิทธิภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของฟิล์มบาง
ททาเนียม ดออก ด์ท่เี จือด้วยคอปเปอร์โดยวิธีการสปาร์ค
Preparation and Photocatalytic Efficiency of Copper Doped TiO2 Thin Film by
Sparking Method
พัฒนศักดิ์ ทิพย์รักษ์1 ส่ำเริง นรำแก้ว2 และปัทมำ อภิชัย1*
Pattanasuk Tipparak1, Samroeng Narakaew2 and Pattama Apichai1*
บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้ศึกษำผลของเวลำทีใช้ในกำรสปำร์ค ควำมหนำของฟิล์ม และอุณหภูมิทีใช้ส่ำหรับเผำอบอ่อนต่อ
ประสิทธิภำพของกำรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยำด้วยแสงของฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์บริสุทธิ์และแบบเจือธำตุคอป
เปอร์ส่ำหรับกำรย่อยสลำยของสีเมทิลีนบลู ตัวอย่ำงฟิล์มบำงทีดีจะมีควำมหนำเท่ำกับ 1.4 ไมโครเมตร และเจือธำตุ
คอปเปอร์ 1.5 เปอร์เซ็นต์โดยอะตอม ฟิล์มบำงถูกเตรียมจำกลวดโลหะไททำเนียมและลวดทองแดงทีมีรำคำถูก และ
เคลือบลงบนพืน้ ผิวกระจกด้วยวิธีกำรสปำร์คแบบสองหัว ภำยใต้บรรยำกำศกำรไหลของอำร์ก อน เป็นเวลำ 1 ชัวโมง
และเผำอบอ่อนทีอุณหภูมิ 500 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 1 ชัวโมง ผลรำมำนสเปกตรำได้จำกกำรวิเครำะห์กำรสันของ
โมเลกุลใช้ยนื ยันเฟสผสมระหว่ำงอนำเทสและรูไทล์เฉพำะในฟิลม์ บำงแบบเจือคอปเปอร์เท่ำนั้น ผลอัลตรำไวโอเลต-วิ
สิเบิลสเปกตรำยืนยันกำรลดลงของช่ องว่ำงของแถบพลังงำนประมำณ 0.08 อิเล็กตรอนโวลต์ เนืองจำกไททำเนียม
ไอออนถู ก แทนที ด้ ว ยคอปเปอร์ ไ อออนบำงส่ ว น ท่ ำ ให้ เ พิ มประสิ ท ธิ ภ ำพกำรย่ อ ยสลำยของสี เ มทิ ลี น บลู เมื อ
เปรียบเทียบกับฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์บริสุทธิ์ ท่ำกำรยืนยันธำตุองค์ประกอบทีพบในตัวอย่ำงฟิล์มจำก
เทคนิคกำรวัดกำรกระจำยตัวของรังสีเอ็กซ์ ส่วนควำมหนำของฟิลม์ สัมพันธ์กับเวลำทีใช้ในกำรสปำร์ค
คาสาคัญ: กำรเตรียม ตัวเร่งปฏิกิริยำด้วยแสง ไททำเนียมไดออกไซด์ วิธกี ำรสปำร์ค
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Abstract
The aim of this work was to characterize and evaluate the sparking times, the film thickness and the
annealed temperatures on the photocatalytic efficiency of pure and copper doped titanium dioxide (Cu doped
TiO2) thin films for the degradation of methylene blue dye. The best thin film sample of 1.4 µm thick and doped
with 1.5% atomic Cu. This obtained thin film was prepared from cheap Ti and Cu wires coated on the glass
surface using double head sparking method under argon atmosphere for one hour and the annealed sample at
500 °C for one hour. The Raman spectra measured the molecular vibration confirmed that only the obtained
Cu doped TiO2 thin films consisting of mixed anatase-rutile phases. Ultraviolet-visible spectra showed the band
gap of 1.5%Cu doped TiO2 thin film was reduced about 0.08 eV as compared to pure TiO2 thin film due to the
Cu2+ partially substituted Ti4+. In addition to enhance the decolorization efficiency (%) of methylene blue dye
removal. Energy dispersive X-ray spectroscopy investigated the elemental analysis of the samples. Finally,
the film thickness related with the sparking times.
Keywords: Preparation, Photocatalytic Efficiency, Cu Doped TiO2, Sparking Method

บทนา
กำรเร่งปฏิกิริยำด้วยแสงส่วนใหญ่จะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยำในรูปของผง (Powder) ซึงมีข้อเสียคืออนุภำคของตัวเร่ง
ปฏิกิริยำนี้จะขัดขวำงกำรเข้ำถึงของพลังงำนแสงทีจะท่ำปฏิกิริยำให้เกิดกำรปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมำ จึงท่ำให้
กำรกระตุ้นโดยพลังงำนแสงได้ไม่เต็มที อีกทัง้ ยำกต่อกำรน่ำกลับมำใช้ใหม่และยังต้องเพิมขั้นตอนในกำรก่ำจัดอนุภำค
แขวนลอยเหล่ำนีห้ ลังกำรบ่ำบัดอีกด้วย ข้อจ่ำกัดดังทีกล่ำวมำท่ำให้นักวิจัยจึงได้คิดตัวเร่งปฏิกิริยำในรูปของฟิล์มบำง
(Thin Films) โดยจะอยู่ในรูปแบบของกำรเคลือบลงบนพื้นผิวของแก้ว อะลูมิเนียม หรือพอลิเมอร์ โดยฟิล์มบำงของ
ไททำเนียมไดออกไซด์ทีเจือด้วยโลหะทรำนซิชันจะแสดงสมบัตกิ ำรดูดกลืนแสงในช่วงตำมองเห็นและเพิมประสิทธิภำพ
ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์อีกด้วย
กำรสังเครำะห์ฟิล์มบำงนั้นมีเทคนิคในกำรเตรียมได้หลำกหลำย เช่น โซลเจล (Sol-gel) [1] ไฮโดรเทอมอล
(Hydrotermal) [2] สปัตเตอร์ริง (Sputtering) [3] พลำสมำและล่ำไอออน (Plasma and Ion Beam Assisted) [4] เรเซอร์
(Laser) [5] และเทคนิคกำรสปำร์ค (Sparking) [6] โดยกำรวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคกำรสปำร์คเนืองจำกเป็นเทคนิคทีง่ำย
รำคำถูก และได้อนุภำคระดับนำโน [7] อีกด้วย กำรสังเครำะห์ไททำเนียมไดออกไซด์ทีเจือธำตุคอปเปอร์ โดยเผำที
อุณหภูมิ 500 องศำเซลเซียส [8-9] ท่ำให้คอปเปอร์ไอออน (Cu+2) สำมำรถแทนทีไอออนของไทเทเนียม (Ti+4) [10-12]
ซึงส่งผลให้คำ่ ของแถบช่องว่ำงพลังงำนลดลงตำมปริมำณของคอปเปอร์ทีเจือเข้ำไป [12] โดยไทเทเนียมไดออกไซด์ที
เจือด้วยคอปเปอร์มีอัตรำกำรย่อยสลำยสีเมทิลนี บลูดที ีสุด [13]
ในงำนวิจัยนี้จะท่ำกำรศึกษำกำรเตรียมฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์และไททำเนียมไดออกไซด์ทีเจือด้วย
คอปเปอร์ซึงเตรียมด้วยเทคนิคกำรสปำร์ค เพือดูผลของคอปเปอร์ทีเจือเข้ำไปต่อสมบัติทำงแสงและสมบัติ กำรเร่ง
ปฏิกิริยำเคมีด้วยแสงในกำรย่อยสลำยสีเมทิลนี บลู
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ฟิล์ ม ไททำเนีย มและไททำเนียมที เจื อด้ ว ยธำตุ ค อปเปอร์ ถูก เตรี ยมบนพื้นผิ ว กระจกขนำดกว้ำ งเท่ ำ กั บ
1 เซนติเมตร ยำวเท่ำกับ 1 เซนติเมตร และหมุนด้วยพัดลมไฟฟ้ำเพือเกลียให้อนุภำคทีตกลงมำกระจำยตัวไม่กระจุกอยู่
ทีใดทีหนึง โดยเครืองสปำร์คแบบสองหัว จะใช้ลวดไททำเนียม (ควำมบริสุทธิ์ 99.99%, เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.32
มิลลิเมตร) และลวดคอปเปอร์ (ควำมบริสุทธิ์ 99.99%, เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.5 มิลลิเมตร) ดังภำพที 1 ซึงจะตั้งให้
ปลำยลวดของแต่ละหัวห่ำงกัน 1 มิลลิเมตร และให้กระจกสไลด์ห่ำงจำกปลำยลวด 5 มิลลิเมตร อีกทั้งปรับให้แรงดัน
ของหัวสปำร์คหลักและหัวสปำร์ครองเท่ำกันคือ 3.2 โวลต์ โดยหัวสปำร์คหลักจะมีค่ำตัวเก็บประจุ 40 นำโนฟำรัด
ส่วนหัวสปำร์ครองจะมีค่ำตัวเก็บประจุ 0.5 นำโนฟำรัด และสปำร์คภำยใต้บรรยำกำศกำรไหลของอำร์กอน โดยมี
อัตรำกำรไหลเท่ำกับ 0.5 ลิตรต่อนำที ทีอุณหภูมิห้อง ท่ำกำรสปำร์คเป็นเวลำ 30, 60, 90 และ 120 นำที เพือหำ
เงือนไขทีเหมำะสมของเวลำกำรสปำร์คทีจะได้ควำมหนำของฟิล์มทีต้องกำร จำกนั้นเมือทรำบเงือนไขของเวลำใน
กำรสปำร์คแล้ว จึงน่ำฟิลม์ ทีสปำร์คได้ไปเผำทีอุณหภูมิ 400, 450 และ 500 องศำเซลเซียส เพือหำเงือนไขของฟิล์มที
จะท่ำให้ได้เฟสของไททำเนียมไดออกไซด์แบบผสมระหว่ำงเฟสอนำเทสและรูไทล์ แล้วจึงน่ำฟิล์มทีผ่ำนกระบวนกำร
ดังกล่ำวมำข้ำงต้นไปศึกษำและวิเครำะห์หำลักษณะเฉพำะด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกรำด (SEM) และวิเครำะห์
หำธำตุด้วยเทคนิคกำรวัดกำรกระจำยตัวของรังสีเอ็กซ์ (EDS) กำรสันของโมเลกุลด้วยเทคนิครำมำนสเปกโทรสโคปี
และวิเครำะห์กำรดูดกลืนรังสีด้วยเครืองอัลตรำไวโอเลตวิสซิเบิลสเปกโทรสโคปีของฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์ที
เจือด้วยคอปเปอร์

ภาพที่ 1 แผนภำพของเครืองสปำร์คแบบ 2 หัว ภำยใต้บรรยำกำศกำรไหลของอำร์กอน

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาลักษณะเฉพาะ
ในงำนวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบกำรทดลองโดยต้องหำเงือนไขของควำมหนำของฟิล์มสปำร์ค ซึงปัจจัยทีท่ำให้
ฟิล์มสปำร์คมีควำมหนำทีแตกต่ำงกัน คือ แรงดันไฟฟ้ำทีให้ ค่ำของตัวเก็บประจุในวงจร ควำมห่ำงของปลำยลวดในแต่
ละหัวและตัวอย่ำง อีกทั้งเวลำทีใช้ในกำรสปำร์ค
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โดยนักวิจัยได้ก่ำหนดตัวแปรควบคุมไว้ ได้แก่ ค่ำควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำทีให้ของหัวสปำร์คหลักและหัวสปำร์ค
รองเท่ำกัน คือ 3.2 กิโลโวลต์ ควำมห่ำงของปลำยลวดในแต่ละหัว คือ 1 มิลลิเมตร ควำมห่ำงของปลำยลวดกับแผ่น
กระจกสไลด์ 5 มิลลิเมตร จำกนั้นหำเงือนไขของควำมหนำของฟิล์ม โดยจะท่ำกำรสปำร์คฟิล์มไททำเนียมไดออกไซด์
ทีเวลำต่ำง ๆ กัน แสดงดังภำพที 2 พบว่ำ ทีเวลำ 30 นำที (ภำพที 2 (ก)) ฟิล์มทีได้มีลักษณะกำรก่อตัวของชั้นฟิล์มยัง
ไม่สมบูรณ์เป็นแผ่นทัวผิวกระจกสไลด์ ทีเวลำ 60 นำที (ภำพที 2 (ข)) ฟิล์มทีได้มีลักษณะกำรฟอร์มตัวเป็นแผ่ นฟิล์ม
ทัวทั้งแผ่นกระจกสไลด์ และทีเวลำ 90, 120 นำที (ภำพที 2 (ค-ง)) ฟิล์มทีได้มีลักษณะเกำะกันเป็นชั้นของฟิล์มทัวทั้ง
กระจกสไลด์และมีควำมหนำเกินกว่ำ 1 ไมโครเมตร

ภาพที่ 2 ภำพถ่ำยแสดงควำมหนำของฟิลม์ สปำร์คทีสปำร์คเป็นเวลำ (ก) 30 (ข) 60 (ค) 90 และ (ง) 120 นำที
ในงำนวิจัยนี้จึงเลือกเงือนไขของเวลำในกำรสปำร์คทีเวลำ 60 นำที ซึงควำมหนำของฟิล์มทีได้จะอยู่ในช่วง
900 – 1500 นำโนเมตร เนืองจำกลักษณะของฟิล์มทีได้มีควำมแน่นและก่อตัวกันเป็นชั้นฟิล์มทีสมบูรณ์มำกกว่ำใน
กรณีทีเวลำสั้นกว่ำ 60 นำที ซึงฟิล์มยังคงมีลักษณะของควำมพรุนและไม่ก่อตัวเป็นแผ่นฟิล์มทีสมบูรณ์อยู่ ในขณะที
กำรสปำร์คเป็นเวลำนำนกว่ำ 60 นำที ฟิลม์ ทีได้ก็จะมีควำมหนำมำกกว่ำ 2 ไมโครเมตร ซึงจะท่ำให้ประสิทธิภำพของ
กำรใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยำด้วยแสงลดลง ภำพถ่ำยแสดงภำคตัดขวำงของฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์ ภำพที 3(ก)
และไททำเนียมไดออกไซด์ทีเจือด้วยคอปเปอร์ ดัง ภำพที 3(ข) ทีสปำร์คเป็นเวลำ 60 นำที เมือทรำบเงือนไขของเวลำ
ในกำรสปำร์ค และปริมำณกำรเจือคอปเปอร์ของหัวสปำร์ครองของฟิล์มสปำร์คแล้วนั้น น่ำฟิล์มสปำร์คทีสปำร์คเป็น
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เวลำ 60 นำที มำท่ำกำรวิเครำะห์หำธำตุด้วยเทคนิคกำรวัดกำรกระจำยตัวของรังสีเอ็กซ์ ผลกำรทดลองแสดงดังใน
ภำพที 4 สำมำรถยืนยันกำรเจือของคอปเปอร์ในไททำเนียมไดออกไซด์ ภำพที 5 แสดงลักษณะฟิล์มมีลักษณะของ
อนุภำคของฟิลม์ จับกันเป็นก้อน โดยฟิลม์ สปำร์คทีเจือด้วยคอปเปอร์จะมีลักษณะอนุภำคทีเล็กกว่ำไททำเนียมบริสุทธิ์

(ก)

(ก)

(ค)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 3 แสดงภำพถ่ำยควำมหนำของฟิลม์ สปำร์คทีสปำร์คเป็นเวลำ 60 นำที ทีเงือนไข
(ก) Pure TiO2 (ข) 1.5%Cu-TiO2
(ข)

(ง)

ภาพที่ 4 ภำพถ่ำยสัณฐำนวิทยำของฟิล์มบำงทีสปำร์คเป็นเวลำ 60 นำที ทีเงือนไข (ก) Pure TiO2 (ข) 1.5%Cu-TiO2
และกำรวิเครำะห์หำธำตุด้วยเทคนิคกำรวัดกำรกระจำยตัวของรังสีเอ็กซ์ (ค) Pure TiO2 (ง) 1.5%Cu-TiO2
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ในกำรทดลองนี้จะน่ำฟิล์มทีผ่ำนกระบวนกำรสปำร์คเป็นเวลำ 60 นำที เผำทีอุณหภูมิ 400, 450 และ 500
องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 60 นำที วิเครำะห์กำรสันของโมเลกุลด้วยเทคนิครำมำนสเปกโทรสโคปี พบว่ำฟิล์มทีเผำที
อุณหภูมิ 400 และ 450 องศำเซลเซียส เกิดเฟสของไททำเนียมไดออกไซด์แบบอนำเทส แต่พีคของอนำเทสทีเกิดขึ้น
ยังไม่เด่นชัดเมือเทียบกับพีคของฟิล์มทีเผำทีอุณหภูมเิ ท่ำกับ 500 องศำเซลเซียส อีกทั้งเมือเผำทีอุณหภูมิเท่ำกับ 500
องศำเซลเซียส จะเกิดเฟสของไททำเนียมไดออกไซด์ผสมระหว่ำงอนำเทสและรูไทล์อีกด้วย แสดงดังภำพที 6
ดังนัน้ ในงำนวิจัยนี้จึงได้เงือนไขของกำรท่ำฟิล์มสปำร์ค คือ ท่ำกำรสปำร์คเป็นเวลำ 60 นำที โดยให้หัวสปำร์ค
หลักมีคำ่ ตัวเก็บประจุเท่ำกับ 40 นำโนฟำรัด และหัวสปำร์ครอง คือ 0.5 นำโนฟำรัด ซึงจะได้ปริมำณคอปเปอร์ทีเจือ
เท่ำกับ 1.5 เปอร์เซ็นต์อะตอมมิค หลังจำกนั้นน่ำฟิล์มสปำร์คไปเผำทีอุณหภูมิ 500 องศำเซลเซียส 60 นำที แล้วท่ำ
กำรวิเครำะห์กำรสันของโมเลกุลด้วยเทคนิครำมำนสเปกโทรสโคปี ได้ผลกำรทดลองดังแสดงในรูปที 7 ซึงจะได้พบว่ำ
ฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์บริสุทธิ์เกิดเฉพำะเฟสอนำเทส ส่วนเจือด้วยคอปเปอร์เกิดเฟสร่วมของไททำเนียมได
ออกไซด์แบบอนำเทสและรูไทล์ โดยพีคของอนำเทส คือ 148, 405, 519 และ 638 cm-1 และพีคของรูไทล์ คือ 448
และ 612 cm-1 ซึงสอดคล้องกับผลกำรทดลองของ W. Thongsuwan และคณะ [6] นอกจำกนี้ยังไม่พบเฟสของคอป
เปอร์หรือคอปเปอร์ออกไซด์เกิดขึ้น นันแสดงให้เห็นว่ำปริมำณคอปเปอร์ทีเจือเข้ำไปมีปริมำณน้อย จึงท่ำให้ไม่พบเฟส
ดังกล่ำว

ภาพที่ 5 แสดงภำพถ่ำยทำงสัณฐำนวิทยำของฟิล์มสปำร์คทีสปำร์คเป็นเวลำ 60 นำที
ทีเงือนไข (ก) Pure TiO2 (ข) 1.5%Cu-TiO2
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ภาพที่ 6 กำรวิเครำะห์กำรสันของโมเลกุลด้วยเทคนิครำมำนสเปกโทรสโคปีของฟิล์มทีสปำร์ค
เป็นเวลำ 60 นำที หลังกำรเผำทีอุณหภูมิ 400, 450 และ 500 องศำเซลเซียส

ภาพที่ 7 ผลกำรวิเครำะห์กำรสันของโมเลกุลด้วยเทคนิครำมำนสเปกโทรสโคปีของ
ฟิล์มสปำร์คทีสปำร์คเป็นเวลำ 60 นำที ทีเงือนไข pure TiO2 และ 1.5%Cu-TiO2
ผลการวิเคราะห์สมบัตทิ างแสง
ฟิล์มสปำร์คทีผ่ำนกระบวนกำรเผำทีอุณหภูมสิ ูงแล้ว น่ำมำวิเครำะห์สมบัตทิ ำงแสงด้วยเครืองอัลตรำไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำกภำพที 8 กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรดูดกลืนแสงและควำมยำวคลืนทีใช้
วิเครำะห์ฟิลม์ บำงไททำเนียมไดออกไซด์และไททำเนียมไดออกไซด์ทีเจือด้วยคอปเปอร์ พบว่ำฟิลม์ บำงทีเตรียมได้นั้นมี
กำรดูดกลืนแสงเลือนไปทำงควำมยำวคลืนทีสูงขึ้น ตรงกับกำรทดลองของ Zhou และคณะ [8] ซึงกำรเจือของ
คอปเปอร์ท่ำให้เกิดกำรเปลียนแปลงของช่องว่ำงของพลังงำนมีคำ่ ลดลง
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ส่ำหรับกำรค่ำนวณค่ำแถบช่องว่ำงของพลังงำน (Eg) ของฟิล์มไททำเนียมไดออกไซด์และทีเจือด้วยคอปเปอร์
แสดงดังภำพที 9 พบว่ำค่ำแถบช่องว่ำงพลังงำนมีค่ำลดลงเมือเจือคอปเปอร์ในไททำเนียมไดออกไซด์ คือ มีค่ำของ
ช่องว่ำงพลังงำนเท่ำกับ 3.33 และ 3.25 อิเล็กตรอนโวลต์ (eV) ทีเงือนไขของ Pure-TiO2, และ 1.5%Cu-TiO2
ตำมล่ำดับ ซึงผลกำรทดลองนี้ตรงกับงำนวิจัยของ Thimsen และคณะ [14] ทีรำยงำนไว้วำ่ ค่ำของแถบช่องว่ำงพลังงำน
ของไททำเนียมไดออกไซด์ในกำรทดลองมีค่ำประมำณ 3.31 eV และมีค่ำลดลงแหลือเพียง 2.51 eV เมือท่ำกำรเจือ
คอปเปอร์ในไททำเนียมไดออกไซด์ทีปริมำณ 15% นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับ Pham และคณะ [9] ทีได้กล่ำวไว้ว่ำ
คอปเปอร์ทีเจือในไททำเนียมไดออกไซด์ท่ำให้เกิดกำรแทนทีระหว่ำงไอออนของ Cu+2 และ Ti+4 ซึงส่งผลให้เกิดกำร
เปลียนแปลงของสมบัติกำรดูดกลืนแสงและท่ำให้ค่ำแถบช่องว่ำงพลังงำนเปลียนแปลงไป นันคือ ค่ำแถบช่องว่ำง
พลังงำนลดลงตำมปริมำณของคอปเปอร์ทีเจือเข้ำไป

ภาพที่ 8 แสดงกำรวิเครำะห์กำรดูดกลืนรังสีด้วยเครืองอัลตรำไวโอเลตวิสซิเบิลสเปกโทรสโคปีของ
ฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์และไททำเนียมไดออกไซด์ทีเจือด้วยคอปเปอร์

ภาพที่ 9 แสดงกรำฟระหว่ำง (αhν)2 และ hν ส่ำหรับฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์
และไททำเนียมไดออกไซด์ทีเจือด้วยคอปเปอร์
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ผลการวิเคราะห์สมบัตกิ ารเร่งปฏิกิรยิ าด้วยแสง
กำรทดสอบสมบั ติกำรเร่ งปฏิกิ ริยำด้ว ยแสงด้ ว ยเครืองอั ลตรำไวโอเลต-วิสิ เบิ ลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ นั้น
สำมำรถท่ำได้โดยกำรน่ำฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์และไททำเนียมไดออกไซด์ทีเจือด้วยคอปเปอร์ มำท่ำกำร
ทดลองกำรย่อยสลำยของสีเมทิลนี บลูทีควำมเข้มข้น 10-6 โมลำร์ ภำยในตูท้ ึบแสงทีใช้แหล่งก่ำเนิดรังสีอัลตรำไวโอเลต
โดยเก็บตัวอย่ำงทุก ๆ 1 ชัวโมง เป็นระยะเวลำทั้งหมด 6 ชัวโมง จำกนั้นน่ำตัวอย่ำงทีบรรจุอยู่ในคิวเวทไปทดสอบกำร
ย่ อ ยสลำยสี เ มทิ ลี น บลู ด้ ว ยกำรดู ส เปกตรั ม ของกรำฟกำรดู ด กลื น รั ง สี ด้ ว ยเครื องอั ล ตรำไวโอเลต -วิ สิ เ บิ ล
อัลตรำไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ซึงผลกำรทดลองนี้แสดงดังรูปที 10 (ก-ข) ซึงจำกรูปจะพบว่ำที
ต่ำแหน่งควำมยำวคลืน 664 นำโนเมตร เป็นต่ำแหน่งของพีคสูงสุดทีท่ำให้สีเมทิลีนบลูดูดกลืนแสง และเมือเวลำผ่ำน
ไป ต่ำแหน่งของพีคกำรดูดกลืนแสงจะลดลงเรือยๆ ซึงแปรผันตรงกับเวลำทีเพิมขึ้นนันเอง
กรำฟค่ำประสิทธิภำพในกำรย่อยสลำยของสีเมทิลีนบลูทีควำมเข้มข้น 10-6 โมลำร์ ด้วยฟิล์มบำงไททำเนียม
และไททำเนียมไดออกไซด์ทีเจือด้วยคอปเปอร์ ภำยใต้แสงยูวีเป็นเวลำ 6 ชัวโมง แสดงดังภำพที 11 พบว่ำเปอร์เซ็นต์
ประสิทธิภำพในกำรย่อยสลำยของสีเมทิลีนบลูของฟิล์มมีค่ำเท่ำกับ 14.89 และ 15.82 เปอร์เซ็นต์ ทีเงือนไข pureTiO2, และ 1.5%Cu-TiO2, ตำมล่ำดับ

(ก)

(ข)

ภาพที่ 10 แสดงกรำฟกำรดูดกลืนแสงยูววี สิ ซิเบิลสเปกตรัมในกำรย่อยสลำยเมทิลนี บลูทีย่อยสลำยเป็นเวลำ 6 ชัวโมง
โดยฟิลม์ บำง (ก) Pure TiO2 (ข) 1.5%Cu-TiO2
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ภาพที่ 11 แสดงกรำฟประสิทธิภำพกำรย่อยสลำยของเมทิลนี บลูทีควำมเข้มข้น 10-6 โมลำร์
ภำยใต้แสงยูวเี ป็นระยะเวลำ 6 ชัวโมง
สรุปผลการทดลอง
ฟิ ล์ ม บำงไททำเนี ย มไดออกไซด์ แ ละไททำเนี ย มไดออกไซด์ ทีเจื อ ด้ ว ยคอปเปอร์ ด้ ว ยเทคนิ ค กำรสปำร์ ค
โดยสปำร์คเป็นเวลำนำน 60 นำที ฟิล์มมีควำมหนำอยู่ในช่วง 900 – 1500 นำโนเมตร จำกนั้นวิเครำะห์หำธำตุด้วย
เทคนิคกำรวัดกำรกระจำยตัวของรังสีเอ็กซ์ ท่ำให้ทรำบปริมำณกำรเจือของคอปเปอร์คือ 1.5 เปอร์เซ็นต์อะตอมมิค
โดยกำรเผำทีอุณหภูมิ 500 องศำเซลเซียส เกิดเฟสผสมระหว่ำงอนำเทสและรูไทล์ ลักษณะทำงจุลภำคของฟิล์มจับ
กันเป็นก้อนและมีขนำดเล็กลงเมือท่ำกำรเจือคอปเปอร์ เมือเตรียมฟิล์มทีอุณหภูมิ 500 องศำเซลเซียส ท่ำให้เกิดเฟส
ผสมระหว่ำงอนำเทสและรูไทล์ และมีกำรดูดกลืนแสงเลือนไปทำงควำมยำวคลืนทีสูงขึ้นเมือเจือคอปเปอร์เข้ำไป และ
ยังส่งผลให้คำ่ ของแถบช่องว่ำงพลังงำน (Eg) มีค่ำลดลงอีกด้วย คือ จำก 3.33 eV ลดลงเหลือ 3.25 eV โดยเปอร์เซ็นต์
ประสิทธิภำพในกำรย่อยสลำยของเมทิลีนบลูของฟิล์มมีค่ำเท่ำกับ 14.91 และ 15.82 เปอร์เซ็นต์ ทีเงือนไข pure-TiO2
และ 1.5%Cu-TiO2 ตำมล่ำดับ เนืองมำจำกลักษณะโครงสร้ำงของฟิล์ม1.5%Cu-TiO2 มีขนำดเล็กกว่ำจึงมีพ้ืนทีในกำร
ท่ำปฏิกิริยำมำกกว่ำ pure-TiO2
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การคัดเลือกอ้อยลูกผสมทนแล้งโดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Tissue Culture Selection of Sugarcane hybrid for Drought Tolerance
ชุมพัณณี เหลืองประพฤทธิ์1 และสุมนำ เหลืองฐิติกำญจนำ2*
Chumpunnee Lueangpraphut1 and Sumana Leaungthitikanchana2*
บทคัดย่อ
จำกกำรคัดเลือกแคลลัสอ้อยลูกผสมทนแล้ง โดยใช้เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยือนั้น เมือน่ำแคลลัสอ้อย
ทั้งหมด 20 สำยพันธุ์ มำเพำะเลี้ยงบนอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัส ทีเติมสำรละลำย Polyethylene glycol (PEG) ควำม
เข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ เพำะเลี้ยงในทีมืด ทีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 45 วัน พบว่ำ กำรเจริญเติบโตของ
แคลลัสจะมีกำรเปลียนแปลงไป โดยอ้อยสำยพันธุ์ TRR-10 มีเปอร์เซ็นต์น่้ำหนักเของแคลลัสเพิมขึ้นมำกทีสุด เท่ำกับ
313.2% รองลงมำได้แก่ อ้อยสำยพันธุ์ TRR-94-2-200 (ขอนแก่น3) TRR-05 และสำยพันธุ์ TRR-03 (M3) มี
เปอร์เซ็นต์น้่ำหนักทีเพิมขึ้น เท่ำกับ 253.2% , 233.33% และ 225% ตำมล่ำดับ ในขณะทีอ้อยสำยพันธุ์ TRR-13(M3)
มีเปอร์เซ็นต์น่้ำหนักเของแคลลัสทีเพิมขึ้นน้อยทีสุดเท่ำกับ 22.72% เมือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมทีมีกำรเพำะเลี้ยง
แคลลัสในอำหำรทีไม่เติมสำรละลำย PEG หลังจำกนั้นน่ำแคลลัสทีผ่ำนกำรคัดเลือกในอำหำรทีเติม PEG 20
เปอร์เซ็นต์ มำชักน่ำให้เกิดต้นและรำก เป็นเวลำ 45 วัน พบว่ำ อ้อยสำยพันธุ์ TRR-13 มีค่ำเฉลียกำรเกิดจุดสีเขียวและ
ยอดมำกทีสุด เท่ำกับ 27.5 จุด รองลงมำคือสำยพันธุ์ TRR-94-2-200 (ขอนแก่น 3) และ TRR-14 (M4) มีค่ำเฉลีย
กำรเกิดจุดสีเขียวและยอดเท่ำกับ 19 และ 10.5 จุดตำมล่ำดับ
คาสาคัญ: อ้อย, ทนแล้ง, เพำะเลี้ยงเนื้อเยือ, โพลีเอทธิลนี ไกลคอล

Abstract
Selection on drought tolerant characteristic from callus of sugarcane by using tissue culture technique was
investigated. Twenty varieties of sugarcane callus were cultured on callus induction medium supplemented with 20%
polyethylene glycol (PEG). The cultures were kept in the dark at 25° C for 45 days. The results showed that TRR-10 had
the highest percentage of callus increased weight at 313.2%. The percentage of callus increased weight of TRR-05,
TRR-05 and TRR-03 (M3) were 253.2%, 233.33%, and 225%, respectively, while TRR-94-2-200 (Khon Kaen 3) 13 (M3) had the lowest callus weight gain of 22.72% when compared to control. Then, the selected callus was cultured
on regeneration medium for 45 days. The results showed that TRR-13 had the highest average green spot and shoots
was 27.5, followed by the TRR-94-2-200 (Khon Kaen 3) and TRR-14 (M4) were 19 and 10.5, respectively.
Keywords: sugarcane, drought tolerant, tissue culture, Polyethylene glycol (PEG)
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บทนา
อ้อย (sugarcane) เป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ำคัญ ใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตน้่ำตำลและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เพือบริโภค
ภำยในประเทศและเป็นสินค้ำส่งออกของประเทศ พื้นทีปลูกอ้อยส่วนใหญ่พบในทุกภำคของไทย ยกเว้นภำคใต้ ซึงในภำค
กลำงจังหวัดกำญจนบุรีเป็นจังหวัดทีมีพ้ืนทีปลูกอ้อยมำกทีสุดและเป็นพื้นทีทีมีศักยภำพเหมำะกับกำรปลูกอ้อย ปัจจุบัน
สภำวะแห้งแล้งนับเป็นปัญหำส่ำคัญในกำรปลูกอ้อย เนืองจำกเกิดควำมแปรปรวนของสภำพแวดล้อม ฝนไม่ตกตำม
ฤดูกำล ท่ำให้ปริมำณน้่ำฝนมีไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของอ้อยในแต่ระยะช่วงกำรเจริญเติบโตต่ำง ๆ กำรขำดน้่ำของ
พืชจะท่ำให้อำกำรของพืชเหียวเฉำ กำรเจริญเติบโตชะงัก อันเนืองมำจำกพืชปิดปำกใบเพือลดกำรสูญเสียน้่ำ ท่ำให้อัตรำ
กำรตรึงคำร์บอนไดออกไซด์ลดลง อัตรำกำรสังเครำะห์แสงลดลง ดังนั้นกำรจัดกำรน้่ำหรือกำรหำแหล่งน้่ำจึงเป็นสิง
ส่ำคัญ ในกำรเพิมผลผลิตของอ้อย กำรปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ทนต่อสภำวะแห้งแล้ง นับเป็นสิงส่ำคัญ แต่กำรปรับปรุงพันธุ์
อ้อยมีข้อจ่ำกัดคือ อ้อยเป็นพืชทีมีอำยุยำวท่ำให้ต้องใช้ระยะเวลำนำน นอกจำก นี้อ้อยลูกผสมทีได้จำกกำรผสมพันธุ์มี
จ่ำนวนมำก ท่ำให้กำรคัดเลือกและสภำพแรงต้องใช้ตน้ ทุนสูง
กำรปรับปรุงพันธุ์พืชได้มีกำรน่ำเทคนิคกำรเพำะเลีย้ งเนื้อเยือ มำใช้กันอย่ำงแพร่หลำยเพือใช้ในกำรคัดเลือก
พัน ธุ์พืชที ทนทำนต่อ สภำวะแวดล้อ มที ไม่เหมำะสมต่ำง ๆ เช่น กำรคัด เลือ กพืชทนเค็ ม กำรคัด เลือกพืชทนโรค
แมลง กำรคัดเลือกพืชทนสำรวัชพืช และกำรคัดเลือกพืชทนแล้งเป็นต้น (นพพร, 2546) กำรใช้เทคนิคเพำะเลี้ยง
เนื้อเยือพืชในกำรคัดเลือก จะช่วยให้กำรคัดเลือกมีลักษณะตำมทีต้องกำรได้ภำยในระยะเวลำอันสั้น กำรคัดเลือกพืช
ทนควำมแห้ ง แล้ ง สำมำรถท่ ำ ให้ ไ ด้ โ ดยกำรเพำะเลี้ ย งเซลล์ พื ช บนอำหำรที เติ ม สำร osmoticum บำงชนิ ด เช่ น
Polyethylene glycol (PEG) โดยสำรเหล่ำนีจ้ ะลด osmotic potential ในสำรละลำยทีอยูล่ ้อมรอบเซลล์ ท่ำให้เซลล์อยู่ใน
สภำวะขำดน้่ำซึงกำรคัดเลือกนี้จะท่ำให้เซลล์พันธุ์ทีไม่ทนแล้ง ไม่สำมำรถเจริญเติบโตต่อไปได้และตำยในทีสุด (นพพร,
2546) จำกนั้นจะคัดเลือกเซลล์ทีทนทำนต่อสภำวะขำดน้่ำ มำชักน่ำให้เป็นต้นพืชทีสมบูรณ์ แล้วน่ำต้นทีได้ไปทดสอบ
กำรทนแล้งอีกครัง้ หนึง เนืองจำกคัดเลือกในสภำพทีควบคุมปัจจัยต่ำงๆ ได้ จำกผลกำรศึกษำนี้จะน่ำข้อมูลทีได้ไปใช้
ในกำรคัดเลือกอ้อยทนแล้ง เพือน่ำไปปลูกทดสอบในสภำพแปลงปลูกของเกษตรกรต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การฟอกฆ่าเชื้อใบม้วนของยอดอ้อยให้เกิดเป็นแคลลัส
น่ำท่อนพันธุ์อ้อย 20 สำยพันธุ์ ซึงได้ท่ำกำรคัดเลือกเบื้องต้นจำก บ.ไทยเพิมพูนอุตสำหกรรม จ่ำกัด ได้แก่
พันธุ์ TRR-01, TRR07-M8, TRR-03, TRR-04, TRR-05, TRR-06(M9), TRR-07, TRR-08, TRR-09, TRR-10, TRR11(M1), TRR-12(M2), TRR-13(M3), TRR-14(M4), TRR-15(M5), TRR-16(M6), TRR-17(M7), TRR-Lk92-11, TRR94-2-200 (ขอนแก่น 3) และ TRR-LPSOO-148 มำฟอกฆ่ำเชื้อด้วยสำรละลำยไฮเตอร์ 20 เปอร์เซ็นต์ เติม tween
20 1-2 หยด เขย่ำ 20 นำที ล้ำงน้่ำกลันทีนึงฆ่ำเชื้อแล้ว 3 ครั้งๆ ละ 5 นำที จำกนั้นลอกกำบใบออกจนเหลือใบม้วน
ชัน้ ในสุด ตัดเป็นชิน้ เล็กๆ ยำวประมำณ 0.1- 0.3 เซนติเมตร น่ำมำเพำะเลีย้ งบนอำหำรสูตร MS ทีเติมฮอร์โมน 2,4-D
3 มิลลิกรัมต่อลิตร น้่ำตำล sucrose 20 กรัมต่อลิตร และน้่ำมะพร้ำวอ่อน 10 เปอร์เซ็นต์ เพือชักน่ำให้เกิดแคลลัส
เพำะเลีย้ งไว้ในทีมืด ทีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส
การคัดเลือกแคลลัสอ้อยที่ทนทานต่อ PEG
น่ำแคลลัสทีได้จำกขั้นตอนแรกมำตัดแบ่งให้มีขนำด 0.1-0.4 กรัม ชังน้่ำหนักแคลลัสก่อนย้ำยลงในอำหำร
เหลว สูตร MS ทีเติมฮอร์โมน 2,4–D 3 มิลลิกรัมต่อลิตร น้่ำตำล sucrose 20 กรัมต่อลิตร น้่ำมะพร้ำวอ่อน 10
เปอร์เซ็นต์ และ PEG 20 เปอร์เซ็นต์ (ธเนศ, 2547) เพำะเลี้ยงในทีมืด อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 45 วัน
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บันทึกผลและวิเครำะห์ผลกำรทดลอง โดยกำรชังน้่ำหนักแคลลัสก่อนและหลังกำรเพำะเลี้ยง 20 สำยพันธุ์ สำยพันธุ์
ละ 6 ซ้่ำ โดยใช้เครืองชังทศนิยม 4 ต่ำแหน่ง แล้วน่ำน้่ำหนักแคลลัสทีได้มำค่ำนวณหำเปอร์เซ็นต์ของน้่ำหนักทีเพิมขึ้น
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (แคลลัสอ้อยแต่ละสำยพันธุ์ซึงเพำะเลีย้ งบนอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัสทีไม่ได้เติม PEG)
การชักนาให้แคลลัสเป็นต้นและราก
น่ำแคลลัสทีผ่ำนกำรคัดเลือกในอำหำรทีเติม PEG มำเพำะเลี้ยงในอำหำรสูตรชักน่ำให้เกิดยอด ได้แก่อำหำร
สูตร MS ทีเติมน้่ำตำล sucrose เข้มข้น 20 กรัมต่อลิตร น้่ำมะพร้ำวอ่อน 10 เปอร์เซ็นต์ เพำะเลี้ยงนำนประมำณ 1-2
เดือน ในสภำพทีมีแสงสว่ำง 16 ชัวโมงต่อวัน อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส นำน 45 วัน บันทึกข้อมูลกำรเกิดจุดสีเขียว
ของแคลลัส โดยท่ำกำรบันทึกที 10 15 และ 30 วัน จำกนัน้ หำค่ำเฉลียกำรเกิดจุดสีเขียวของแคลลัส และเพำะเลี้ยงจน
ได้ต้นทีมีขนำด 2.5-3.5 เซนติเมตร จึงย้ำยลงอำหำรทีชักน่ำให้เกิดรำก half MS ทีมีธำตุอำหำรต่ำงๆ ลดลงครึงหนึง
ยกเว้นน้่ำตำล

ผลการศึกษา

น้่ำหนักทีเปลียนแปลงของแคลลัส (%)

จำกกำรเพำะเลีย้ งแคลลัสอ้อย ให้ทนต่อสภำพแวดล้อมทีขำดน้่ำ (แห้งแล้ง) โดยเติมสำรละลำย PEG เข้มข้น
20 เปอร์เซ็นต์ ลงไปในอำหำรเพำะเลี้ยง พบว่ำอ้อยแต่ละสำยพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์น่้ำหนักของแคลลัสทีเปลียนแปลงไป
โดยสำยพันธุ์ TRR-10 มีเปอร์เซ็นต์น่้ำหนักเพิมขึ้นมำกทีสุด เท่ำกับ 313.2 เปอร์เซ็นต์ รองลงมำได้แก่ อ้อยสำยพันธุ์
TRR-94-2-200 (ขอนแก่น3), TRR-05 และ TRR-03 มีเปอร์เซ็นต์น่้ำหนักของแคลลัสเพิมขึ้น 253.2, 233.33 และ
225 เปอร์เซ็นต์ ตำมล่ำดับ ในขณะทีอ้อยสำยพันธุ์ TRR-13 (M3) มีเปอร์เซ็นต์น่้ำหนักของแคลลัสทีเพิมขึ้นน้อยทีสุด
เท่ำกับ 22.72 เปอร์เซ็นต์ เมือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมทีมีกำรเพำะเลี้ยงแคลลัสในสูตรอำหำรทีไม่เติมสำรละลำย
PEG (ภำพที 1)

พันธุ์อ้อย

ภาพที่ 1 แสดงน้่ำหนักทีเปลียนแปลงของแคลลัส เมือเพำะเลี้ยงในอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัส ทีเติมสำรละลำย PEG
เข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์
จำกนั้นน่ำแคลลัสทีผ่ำนกำรคัดเลือกในอำหำรทีเติมสำรละลำย PEG 20% มำเพำะเลีย้ งบนอำหำรสูตรชักน่ำ
ต้นและรำก โดยเพำะเลี้ยงแคลลัสเป็นเวลำ 45 วัน จนเริมเกิดจุดสีเขียวและยอด โดยนับจ่ำนวนจุดสีเขียวและยอดที
เกิดขึ้น พบว่ำอ้อยสำยพันธุ์ TRR-13 มีอัตรำกำรเกิดจุดสีเขียวและยอดเฉลียมำกทีสุด เท่ำกับ 27.5 จุด รองลงมำ
ได้แก่ อ้อยสำยพันธุ์ TRR-94-2-200 (ขอนแก่น3) และ TRR-14(M4) เกิดจุดสีเขียวและยอดเฉลีย 19 และ 10.5 จุด
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ค่ำเฉลียกำรเกิดจุดสีเขียวและยอดของแคลลัส

ตำมล่ำดับ ในขณะทีสำยพันธุ์ TRR-01, TRR07-M8, TRR-03, TRR-05, TRR-08, TRR-09, TRR-10, TRR-11(M1)
และ TRR-17(M7) ไม่พบจุดสีเขียวและยอด นอกจำกนี้ในสำยพันธุ์ TRR-08, TRR-09, TRR-10 และ TRR-11(M1) เมือ
เพำะเลีย้ งเซลล์ตอ่ ไปอีกประมำณ 2 สัปดำห์ แคลลัสจะเปลียนเป็นสีด่ำหรือน้่ำตำลและแห้งตำยในทีสุด (รูปที 2)

พันธุ์อ้อย

ภาพที่ 2 แสดงค่ำเฉลียกำรเกิดจุดสีเขียวและยอดจำกแคลลัสอ้อยสำยพันธุ์ต่ำง ๆ ทีผ่ำนกำรคัดเลือกในอำหำรสูตร
ชักน่ำต้นทีเติม PEG 20% หลังจำกนั้นย้ำยแคลลัส มำเพำะเลี้ยงในอำหำรสูตรชักน่ำต้นและรำก

ภาพที่ 3 (ก และ ค) แคลลัสอ้อยชุดควบคุมทีเพำะเลีย้ งในอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัสทีไม่เติม PEG (ข และ ง)
แคลลัสทีเพำะเลีย้ งในอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัสทีเติม PEG 20%
เมือน่ำแคลลัสอ้อยทีผ่ำนกำรคัดเลือกในอำหำรทีเติม PEG ทั้ง 20 สำยพันธุ์ มำชักน่ำให้เกิดต้นและรำก พบว่ำ
สำยพันธุ์ทีมีแนวโน้มทนแล้ง ซึงเป็นพันธุ์ทีมีกำรเพิมขึ้นของน้่ำหนักแคลลัสทีสูง มีกำรเจริญเติบโตของแคลลัสตำมปกติ
เมือเพำะเลี้ยงในอำหำรทีเติมสำรละลำย PEG ได้แก่ TRR-10, TRR-94-2-200 (ขอนแก่น3), TRR-05 และ TRR-03 เป็น
ต้น พบว่ำมีเฉพำะสำยพันธุ์ TRR-94-2-200 (ขอนแก่น3) เท่ำนั้น ทีมีกำรเจริญเติบโตเป็นจุดสีเขียวและยอดได้ดี โดยมี
ค่ำเฉลียกำรเกิดจุดสีเขียวและยอดสูง เท่ำกับ 19 จุด/แคลลัส ในขณะทีสำยพันธุ์ TRR-10, TRR-05 และ TRR-03 ซึงมี
แนวโน้มทนแล้งนัน้ ไม่สำมำรถชักน่ำให้เกิดต้นและรำกได้และแคลลัสจะเปลียนเป็นสีด่ำแล้วแห้งตำยในทีสุด
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ภาพที่ 4 (จ และ ฉ) แคลลัสอ้อยทีผ่ำนกำรคัดเลือกในอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัสทีเติม PEG 20% แล้วน่ำมำเพำะเลี้ยง
บนอำหำรสูตรชักน่ำต้น และ (ช และ ซ) แคลลัสอ้อยชุดควบคุมทีเพำะเลีย้ งบนอำหำรสูตรชักน่ำต้น

วิจารณ์และสรุปผล
จำกกำรศึกษำสำยพันธุ์อ้อยลูกผสมทนแล้งทั้ง 20 สำยพันธุ์โดยเทคนิคกำรเพำะเลีย้ งเนื้อเยือพบว่ำ สำยพันธุ์
ทีมีแนวโน้มทนแล้งมี 4 สำยพันธุ์ ได้แก่ TRR-10, TRR-94-2-200 (ขอนแก่น 3), TRR-05 และ TRR-03 ซึงอ้อย
ลูกผสมทั้ง 4 สำยพันธุ์ นี้สำมำรถเจริญได้ดีเมือเพำะเลี้ยงในอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัส ทีเติมสำยละลำย PEG 20
เปอร์เซ็นต์ นำน 45 วัน เมือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมทีเพำะเลีย้ งในอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัสทีไม่เติม PEG ซึงกำรเติม
PEG ลงไปในสูตรอำหำรชักน่ำแคลลัสจะมีผลช่วยลด Osmotic potential ในสำยละลำยทีล้อมรอบเซลล์ ท่ำให้อยู่ใน
สภำวะขำดน้่ำ (Bressan et al.,1981) และเพือจ่ำลองสภำพแล้งในกำรเพำะเลีย้ งเนื้อเยือ ซึงถ้ำเป็นพืชสำยพันธุ์ทีไม่ทน
แล้งจะไม่สำมำรถเจริญเติบโตได้ในสภำพดังกล่ำวและแห้งตำย (จุ ดสีด่ำ) ในทีสุด ดังเช่นอ้อยสำยพันธุ์ TRR-13(M3)
ในกำรทดลองนี้ เมือเพำะเลีย้ งในสภำพอำหำรเหลวทีเติมสำยละลำย PEG 20 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะกำรเจริญเติบโตที
ไม่ดี ปริมำณเปอร์เซ็นต์น้่ำหนักทีเพิมขึ้นน้อยทีสุด แสดงว่ำสำยพันธุ์นมี้ แี นวโน้มทีไม่ทนต่อสภำวะแห้งแล้ง
ในกำรคัดเลือกอ้อยทนแล้งนี้ นอกจำกกำรทีแคลลัสเจริญได้ดีบนอำหำรคัดเลือกแล้ว ยังต้องสำมำรถชักน่ำ
ให้เกิดเป็นต้นใหม่ได้ดีอีกด้วย แต่จำกกำรทดลองพบว่ำสำยพันธุ์ TRR-10, TRR-05 และ TRR-03 ซึงมีแนวโน้มทนแล้ง
นัน้ เมือน่ำมำชักน่ำให้เกิดต้นและรำกไม่สำมำรถทีจะเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้และแคลลัสจะเปลียนเป็นสีด่ำแล้วแห้ง
ตำยในทีสุด เช่นเดียวกับแคลลัสอ้อยอีกหลำยๆ สำยพันธุ์ เช่น สำยพันธุ์ TRR-01, TRR07-M8, TRR-08, TRR-09,
TRR-11(M1) และ TRR-17(M7) เมือผ่ำนกำรคัดเลือกบนอำหำรทีเติม PEG เข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ ไม่สำมำรถทีจะเจริญ
กลับมำเป็นต้นใหม่ได้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ประภำ (2538) ซึงได้ท่ำกำรคัดเลือกพันธุ์ข้ำวทนทำนต่อสภำพแล้ง
โดยใช้สำรเคมี PEG พบว่ำหลังจำกกำรคัดเลือกแคลลัสบนอำหำรทีเติม PEG เข้มข้น 0-40 เปอร์เซ็นต์ แล้วย้ำยไป
เพำะเลี้ยงบนอำหำรสูตรพัฒนำไปเป็นต้น พบว่ำแคลลัสทีผ่ำนกำรคัดเลือกบนอำหำรทีเติม PEG 10 เปอร์เซ็นต์ มี
อัตรำกำรพัฒนำไปเป็นต้นต่ำเพียง 1.3 % เท่ำนั้น ส่วนแคลลัสทีเพำะเลี้ยงบนอำหำรทีเติม PEG ควำมเข้มข้นมำกกว่ำ
10 เปอร์เซ็นต์ ไม่สำมำรถพัฒนำไปเป็นต้นได้ ซึงกำรทีเซลล์ทีมีชีวิตรอดจำกกำรคัดเลือกไม่สำมำรถพัฒนำไปเป็นต้น
หรือเป็นต้นในอัตรำทีต่ำนั้น อำจมีสำเหตุมำจำกเซลล์ถูกเพำะเลี้ยงในอำหำรเป็นระยะเวลำนำนจนท่ำให้เกิดควำม
ผิดปกติของยีนและโครโมโซม โดยมีผลท่ำให้เซลล์สูญเสียควำมสำมำรถในกำรพัฒนำไปเป็นต้นได้ (Sama and Rao,
1991; ประภำ, 2538)
Proceeding พะเยาวิจยั 8
312

จำกกำรศึกษำในครั้งนี้ พบว่ำมีสำยพันธุ์อ้อยทีมีแนวโน้มทนแล้ง 4 สำยพันธุ์ ได้แก่ TRR-10, TRR-94-2200 (ขอนแก่น 3), TRR-05 และ TRR-03(M3) และเมือน่ำแคลลัสมำชักน่ำต้นและรำก พบว่ำ ทั้ง 4 สำยพันธุ์ทีมี
แนวโน้มทนแล้งนั้น มีเพียงสำยพันธุ์ TRR-94-2-200 (ขอนแก่น3) เท่ำนั้น ทีสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีบนอำหำรสูตร
ชักน่ำต้นและรำก มีค่ำเฉลียกำรเกิดจุดสีเขียวและยอดสูง คือ 19 จุด/แคลลัส ซึงผลทีได้ในกำรทดลองนี้เป็นข้อมูล
เบื้อ งต้น ทีจะน่ำ ไปสู่ก ำรคัด เลือ กในระดั บต้น ของอ้อย โดยใช้เทคนิค เพำะเลี้ย งเนื้อ เยือ และเป็ นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงพันธุ์อ้อยในอนำคตต่อไป
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ผลของน้ายางจากพืชในวงศ์ขนุน (Moraceae) ต่อการทางานของเอน ม์อะ มเลส
ในมอดแป้ง (Tribolium castaneum)
Effects of plant latex in Moraceae Family on α-amylase activity in the red
flour beetle, Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae)
ปวีณำ โพธิ์ทอง1* นัปกำร โรจน์รุจำนนท์1 อรทัย หวังสันติธรรม1 นุจิรำ ทำตัน1 จตุพร ตั้งจิตรวิทยำกูล1
และ คงศักดิ์ พร้อมเทพ1
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บทคัดย่อ
มอดแป้ง (Tribolium castaneum) เป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บทีส่ำคัญ ซึงกินอำหำรประเภทแป้งในระยะตัวอ่อน
และตัวเต็มวัย ดังนัน้ เอนไซม์ α-amylase จึงมีควำมส่ำคัญในกำรย่อยแป้งให้เป็นน้่ำตำล พืชส่วนใหญ่มีกำรสร้ำงสำร
ต่ำง ๆ ทีเกียวข้องกับกำรเจริญ และปกป้องตนเองจำกแมลงศัตรูพืช มีรำยงำนว่ำผลของสำรสกัดจำกน้่ำยำงหม่อน
(Morus alba) ขนุน (Artocarpus heterophyllus) และไทร (Ficus benjamina) มีคุณสมบัติยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์
trehalase มอดแป้ง ซึงพืชเหล่ำนี้จัดอยู่ในวงศ์ Moraceae มีลักษณะเด่นคือมียำงสีขำวขุ่นคล้ำยน้่ำนม ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึก ษำผลของสำรสกัด เมทำนอลของน้่ำยำงจำกพืชชนิด อืนในวงศ์ Moraceae จ่ ำนวน 10 ชนิด ได้ แก่ ไทรหิ น
ไทรย้อยใบแหลม ขนุน สำเก มะเดือปล้อง ปอกระสำ ข่อย หม่อน โพ และผักเลือด ต่อกำรท่ำงำนของ α-amylase ใน
มอดแป้ง พบว่ำมีสำรสกัดเมทำนอลของพืช 8 ชนิด ยับยั้งกำรท่ำงำนของ α-amylase ในมอดแป้ง ได้แก่ หม่อน ข่อย
ปอกระสำ มะเดือปล้อง สำเก โพ ผักเลือด และขนุน (46.65, 35.93, 28.78, 26.90, 24.78, 19.35, 4.28 และ
0.58% ตำมล่ำดับ) ซึงสำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงจำกหม่อนยับยั้ งกำรท่ำงำนของ α-amylase ได้ดีทีสุด ส่วนสำร
สกัดเมทำนอลของน้่ำยำงจำกไทรย้อยใบแหลม และไทรหินไม่สำมำรถยับยัง้ กำรท่ำงำนของ α-amylase ได้
คาสาคัญ: มอดแป้ง แอลฟำ-อะไมเลส น้่ำยำงพืช พืชวงศ์ขนุน
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Abstract
The Red flour beetle, Tribolium castaneum is an important stored product pest, which living and feed on
starch diet during larval and adult stages. α-Amylase is an important enzyme, which hydrolyze starch to sugars.
Plants produce various types of metabolite which related to their growth and some metabolites have defensive
role against phytophagous insects. Latices from Mulberry (Morus alba), Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) and
Weeping fig (Ficus benjamina) have been reported to exhibit inhibitory activity against trehalase in the red flour
beetle. These plants belong to Moraceae family which produce milky latex. Hence, we interested to examine the
effects of methanol extracts of latices from 10 plant species, including Artocarpus altilis, Artocarpus
heterophyllus, Broussonetia papyrifera, Ficus hispida, Ficus benjamina, Ficus curtipes, Ficus religiose, Ficus
virens, Morus alba and Streblus asper on α-amylase activity of the red flour beetle. Results showed that the
methanol extracts of 8 species including M. alba, S. asper, B. papyrifera, F. hispida, A. altilis, F. religiose, F.
virens and A. heterophyllus inhibited α-amylase activity with 46.65, 35.93, 28.78, 26.90, 24.78, 19.35, 4.28
and 0.58% inhibitory activity. Latex from M. alba had highest inhibitory activity. Whereas methanol extracts of
F. benjamina and F. curtipes had no inhibitory effect on α-amylase.
Keywords: The Red flour beetle, Tribolium castaneum, α-amylase, Latex extract, Family Moraceae

บทนา
มอดแป้ง (Tribolium castaneum) เป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บทีส่ำคัญ เนืองจำกสำมำรถแพร่ขยำยพันธุ์ได้ง่ำย
ท่ำให้ประชำกรเพิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว โดยเข้ำท่ำลำย สร้ำงควำมเสียหำยให้กับผลผลิตในโรงเก็บ ซึงควำมเสียหำยทีเกิด
จำกแมลงประมำณ 5-10% กำรแบ่งประเภทของแมลงศัตรูในโรงเก็บสำมำรถแบ่งได้หลำยประเภท หำกแบ่งตำม
ลักษณะกำรท่ำลำย มอดแป้งจัดเป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บประเภทกัดกิน หรือ แทะเล็มภำยนอก (External feeder)
โดยเข้ำท่ำลำยต่อจำกแมลงชนิดอืน จัดเป็น “secondary pest” [3] ท่ำให้ผลิตภัณฑ์ทีมันอำศัยกินอยูน่ นั้ เปลียนสี และมี
กลินเหม็น ซึงเกิดจำกของเสียทีขับถ่ำยออกมำ แม้จะน่ำแป้งไปท่ำอำหำรแล้วก็ยังมีกลินติดอยู่ [1]
แมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่จะบริโภคอำหำรประเภทแป้งในระยะตัวอ่อน และระยะตัวเต็มวัย คำร์โบไฮเดรตจึง
เป็นแหล่งพลังงำนส่ำคัญในกำรผลิตสำรอำหำรทีจ่ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอ ดังนั้นเอนไซม์
α-amylase (α-1,4-glucan-4-glucanohydrolases; E.C. 3.2.1.1) จึงเป็นเอนไซม์ส่ำคัญในกระบวนกำรย่อยสลำย
พันธะ α-D-(1,4)-glucan สำมำรถย่อยแป้งให้กลำยเป็นคำร์โบไฮเดรตขนำดเล็ก (oligosaccharides) ซึงสำมำรถ
hydrolyzed กลำยเป็นกลูโคสด้วยเอนไซม์ α-glucosidase ทีแมลงสำมำรถน่ำไปใช้เป็นแหล่งพลังงำนส่ำคัญต่อ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรด่ำรงชีวิต [8] พืชส่วนใหญ่ในธรรชำติมีกำรสร้ำงสำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะสำรทีมีฤทธิ์ใน
กำรยับยัง้ เอนไซม์ทีช่วยในกำรย่อยโปรตีน (secondary chemicals) เพือปกป้องตนเองจำกแมลงศัตรูพืชและเชื้อก่อโรค
ส่วนใหญ่พบในเมล็ดและล่ำต้นใต้ดินของพืชตระกูลข้ำวและถัว [10][11] ซึงกำรสร้ำงสำรต่ำง ๆ มำกกว่ำ 200,000
ชนิ ด บำงชนิ ด ไม่ ใ ช่ ส ำรที ช่ ว ยในกำรพั ฒ นำส่ ว นต่ ำ ง ๆ และกำรเจริ ญ เติ บ โต สำรกลุ่ ม นี้ เรี ย กว่ ำ “secondary
metabolites” ซึงส่งผลกระทบทำงลบให้แก่แมลงศัตรูพืช โดยเฉพำะบริเวณรำกทีเป็นอวัยวะส่ำคัญของพืชจึงมี
กำรสร้ำงสำรชนิดนีเ้ ป็นจ่ำนวนมำก เนืองจำกถูกคุกคำมจำกแมลงศัตรูทีอำศัยอยู่ในดิน ในพืชตระกูลไม้ทีมียำงขำวจะ
สร้ำงสำรอินทรีย์ทุติยภูมิทีเรียกว่ำ “cardenolides” เมือถูกเข้ำท่ำลำยจำกแมลงศัตรู [7] สำรทีมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
α-amylase ทีได้จำกส่วนต่ำง ๆ ของพืชจึงสำมำรถช่วยควบคุมจ่ำนวนของแมลงศัตรูพืชได้ ในปัจจุบันสำมำรถจ่ำแนก
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ได้เป็น 6 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ lactin-like, knottin-like, cereal-type, kunitz-like, 𝛾 –purothionin-like และ
thaumatin-like [13]
ด้วยเหตุน้ีจึงมีผู้ทีน่ำสำรสกัดจำกพืชมำทดสอบกับแมลงศัตรูพืชเป็นจ่ำนวนมำก รวมถึงกำรศึกษำผลของ
สำรสกั ด จำกน้่ ำ ยำงของพื ช (plant latex) ซึ งสำมำรถพบได้ ใ นพื ช หลำยวงศ์ (family) เช่ น Euphorbiaceae,
Asclepiadaceae, Moraceae และ Apocynaceae น้่ำยำงมักประกอบไปด้วย hydrolytic enzyme หลำยชนิด รวมทั้ง
wax, resin และ lipid like substances นอกจำกนี้น่้ำยำงของต้นขนุน (Artocarpus heterophyllus) มีกลุ่มโปรตีนทีมี
คุณสมบัติเป็น protease และ protease inhibitor เช่น โปรตีนในกลุ่ม serine protease inhibitor [2] และยังมีผู้สนใจ
ศึกษำน่ำน้่ำยำงจำกต้น Morus alba, A. heterophyllus และ Ficus benjamina มำท่ำกำรทดสอบผลกำรยับยั้งกำร
ท่ำงำนของเอนไซม์ทรีฮำเลสของมอดแป้ง (T. castaneum) พบว่ำน้่ำยำงของพืชทั้ง 3 ชนิดสำมำรถลดประสิทธิภำพ
กำรท่ำงำนของเอนไซม์ทรีฮำเลสได้ [12] และยังพบว่ำสำรสกัดจำกใบมะละกอและละหุ่งสำมำรถยับยัง้ กำรท่ำงำนของ
เอนไซม์ α-amylase ในสภำพ in vitro ได้ [13]
กำรวิจัยในครัง้ นี้จึงมีควำมสนใจทีจะศึกษำผลของน้่ำยำงจำกพืชในวงศ์ขนุน (Moraceae) ต่อกำรท่ำงำนของ
เอนไซม์ α-amylase ในมอดแป้ ง ซึ งพืช ในวงศ์น้ีเ ป็ น พืช เศรษฐกิ จ และสำมำรถพบได้ ง่ ำ ย โดยเฉพำะในบริ เวณ
มหำวิทยำลัย พะเยำ ทีพบว่ำ มีพืชในวงศ์น้ีบริเวณต่ำง ๆ กระจำยอยู่ทัวไป ทั้ง หมด 4 สกุ ล 16 ชนิด ได้แ ก่ สกุ ล
Artocarpus, Broussonetia, Ficus และ Streblus [4]

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การเพาะเลี้ยงมอดแป้ง
เตรียมอำหำรส่ำหรับมอดแป้ง (T. castaneum) น่ำแป้งสำลีทีผ่ำนกำรอบด้วยตู้อบลมร้อน (Hot air oven)
อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลำ 48 ชัวโมง มำผสมยีสต์ในอัตรำส่วน 5% (w/w) จำกนั้นน่ำมอดแป้งมำเลี้ยงจนถึงระยะตัว
เต็มวัย แล้วท่ำกำรคัดเลือกเอำตัวเต็มวัยมำเลีย้ งต่อเพือให้ได้มอดแป้งรุ่นที 2 ไปท่ำกำรทดลองต่อไป
2. การเกบและสกัดน้ายางจากพืช
เก็บน้่ำยำงจำกพืชในวงศ์ Moraceae 10 ชนิด ได้แก่ สำเก (Artocarpus altilis) ขนุน (A. heterophyllus) ปอกระสำ
(Broussonetia papyrifera) มะเดือปล้อง (Ficus hispida) ไทรย้อยใบแหลม (F. benjamina) ไทรหิน (Ficus curtipes) โพ (Ficus
religiosa) ผักเลือด (Ficus virens) หม่อน (M. alba) และข่อย (Streblus asper) โดยเก็บจำกส่วนยอดอ่อน และก้ำนใบ ในช่วง
เดือนกันยำยน-มีนำคม 2561 ภำยในจังหวัดพะเยำ ใส่ใน Microcentrifuge tube ขนำด 1.5 ml ปริมำตร 0.5 ml จำกนั้นเติม
Absolute Methanol 0.5 ml (อัตรำส่วนน้่ำยำง : Absolute Methanol, 1 : 1) ผสมให้เข้ำกัน น่ำไปบ่มทีอุณหภูมิ 4 °C เป็น
เวลำ 48 ชัวโมง จำกนั้นน่ำมำปั่นเหวียงทีควำมเร็วรอบ 10,000 rpm อุณหภูมิ 4 °C เป็นเวลำ 15 นำที ดูดส่วนของเหลว
เหนือตะกอน (supernatant) ใส่ใน Microcentrifuge tube หลอดใหม่ และน่ำสำรละลำยดังกล่ำวไประเหย ทีอุณหภูมิ 50 °C
จนกว่ำของเหลวจะระเหยจนหมด แล้วน่ำไปเก็บไว้ทีอุณหภูมิ -20 °C
3. การสกัดเอน ม์ α-amylase จากมอดแป้ง
คัดเลือกมอดแป้งระยะตัวเต็มวัยทีมีสภำพสมบูรณ์แข็งแรง จ่ำนวน 200 ตัว ท่ำให้ตัวอย่ำงแมลงสลบบน
น้่ำแข็ง จำกนั้นเติม Phosphate buffer (PB) ควำมเข้มข้น 20 mM pH 6.0 บดให้ละเอียดด้วยโกร่งทีวำงบนน้่ำแข็ง แล้ว
กรองชิน้ ส่วนของแมลงออกด้วยกระชอนตำถี น่ำของเหลวทีได้ใส่ Microcentrifuge tube ขนำด 1.5 ml น่ำไปปั่นเหวียง
ที ควำมเร็ ว รอบ 10,000 rpm อุ ณ หภู มิ 4 °C เป็ น เวลำ 15 นำที จำกนั้น ดู ด ส่ ว นของเหลวเหนือ ตะกอน ใส่ ใ น
Microcentrifuge tube หลอดใหม่น่ำเอนไซม์ทีได้มำเจือจำงโดยเติม Phosphate buffer ต่อ Enzyme ในอัตรำส่วน 9:1
น่ำไปเก็บทีอุณหภูมิ -20 °C
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4. การทดสอบการยับยั้งการทางานของเอน ม์ α-amylase
ทดสอบประสิทธิภำพกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ในมอดแป้งของสำรสกัดเมทำนอลจำก
น้่ำยำงของพืชในวงศ์ Moraceae ทั้ง 10 ชนิด 4 ควำมเข้มข้น ได้แก่ 5, 10, 15 และ 20 µl ในสภำวะ in vitro โดยละลำย
สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืช (latex extract) ทีเตรียมไว้โดยเติม Phosphate buffer ควำมเข้มข้น 20 mM
pH 6.0 ปริมำตร 0.5 ml (ปริมำตรน้่ำยำง) ผสมให้เข้ำกันด้วยเครือง vortex mixer จำกนั้นดูดสำรละลำยของสำรสกัด
เมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืช ปริมำตร 5, 10, 15 และ 20 µl ใส่ในหลอด Microcentrifuge tube ขนำด 1.5 ml เติม
เอนไซม์ α-amylase ทีสกัดจำกมอดแป้ง ปริมำตร 5 µl จำกนั้นปรับปริมำตรโดยกำรเติม PB ให้ได้ปริมำตร 105 µl
ส่ำหรับหลอดควบคุม เติมเอนไซม์ α-amylase ปริมำตร 5 µl และ PB ปริมำตร 100 µl เท่ำนั้น น่ำไปบ่มทีอุณหภูมิ
37 °C เป็นเวลำ 15 นำที จำกนั้นเติมสำรละลำยแป้ง ควำมเข้มข้น 0.2% ปริมำตร 100 µl น่ำไปบ่มทีอุณหภูมิ 37 °C
เป็นเวลำ 60 นำที เติม Hydrochloric acid (HCl) ควำมเข้มข้น 1 M ปริมำตร 20 µl เพือหยุดปฏิกิริยำภำยในหลอด
ทดลอง เติม I2/Kl ปริมำตร 100 µl และน้่ำกลัน ปริมำตร 695 µl จำกนั้นเตรียม Blank โดยเติม PB ปริมำตร 900 µl
HCl ปริมำตร 20 µl และ I2/Kl ปริมำตร 100 µl จำกนั้นน่ำสำรละลำยทีเตรียมทั้งหมดไปวัดค่ำกำรดูดกลืนแสง
ควำมยำวคลืน 580 nm ด้ ว ยเครือง Spectrophotometer น่ ำ ค่ ำ ที วั ด ได้ ม ำเปรี ย บเที ย บกั บกรำฟมำตรฐำน
(Standard curve) เพือค่ำนวณหำปริมำณแป้งทีถูกเอนไซม์ α-amylase ย่อยไป
5. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของกำรยับยั้งเอนไซม์ α-amylase ในพืชแต่ละชนิด โดยกำรเทียบค่ำกำรดูดกลืน
แสงกับกรำฟมำตรฐำน (standard curve)

ผลการศึกษา
1. ผลการเกบและสกัดน้ายางจากพืช
กำรเก็บน้่ำยำงจำกยอดอ่อน และก้ำนใบของพืชวงศ์ Moraceae ท่ำกำรเก็บในช่วงเดือนกันยำยน-มีนำคม
2561 ภำยในจังหวั ดพะเยำ ซึงพบแพร่ กระจำยอยู่ทัวไป แต่บริเวณทีท่ำ กำรเก็ บพืชมำกทีสุด คือ บริเวณภำยใน
มหำวิ ทยำลั ย พะเยำ ได้ แ ก่ ไทรย้ อ ยใบแหลมเก็ บ ตั ว อย่ ำ งบริ เ วณหน้ ำ ตึ ก วิ ทยำศำสตร์ และหน้ ำ ตึ ก อธิ ก ำรบดี
(หมำยเลข 1, 2) ไทรหินและผักเลือดเก็บตัวอย่ำงบริเวณรอบ ๆ หอประชุมพญำง่ำเมือง (หมำยเลข 3) ขนุนเก็บ
ตั ว อย่ำ งบริ เ วณรอบตึ ก เภสั ช ศำสตร์ (หมำยเลข 4) ปอกระสำเก็ บ ตั ว อย่ ำ งบริ เวณทำงลงมหำวิท ยำลั ย พะเยำ
(หมำยเลข 5) (ภำพ 1) โพ หม่อน และข่อย เก็บตัวอย่ำงพืช บริเวณอ่ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ ส่วนสำเก มะเดือปล้อง
ได้รับควำมอนุเครำะห์ให้เข้ำไปเก็บตัวอย่ำงน้่ำยำงภำยในอุดมเนิสเซอรี พะเยำ จำกกำรเก็บตัวอย่ำงพบว่ำ ลักษณะน้่ำ
ยำงของพืชแต่ละชนิดมีควำมแตกต่ำงกัน เช่น สี ควำมหนืดและปริมำณของน้่ำยำงแต่ละชนิด ท่ำให้กำรเก็บน้่ำยำงมี
ควำมยำกง่ำยแตกต่ำงกัน ซึงพืชทีสำมำรถเก็บน้่ำยำงได้ง่ำยทีสุด ได้แก่ ปอกระสำ ลักษณะน้่ำยำงมีปริมำณมำกและ
ควำมหนืดน้อยกว่ำพืชชนิดอืน ๆ รองลงมำ ได้แก่ โพ ผักเลือด หม่อน ขนุน สำเก มะเดือปล้อง ข่อย ไทรหิน และไทร
ย้อยใบแหลม ตำมล่ำดับ
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ภาพที่ 1 พื้นทีเก็บตัวอย่ำงพืชภำยในมหำวิทยำลัยพะเยำ (1) บริเวณหน้ำตึกอธิกำรบดี (2) บริเวณหน้ำตึก
วิทยำศำสตร์ (3) บริเวณรอบหอประชุมพญำง่ำเมือง (4) บริเวณรอบตึกเภสัชศำสตร์ (5) บริเวณทำงลงมหำวิทยำลัย
พะเยำ ก่อนถึงโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ
(ทีมำ: http://www.up.ac.th/LIVE2017/Map.aspx)
พืชในวงศ์ Moraceae ครอบคลุมทั้งหมด 37 genera 1,070-1,100 species โดยพบในธรรมชำติ 11 genera
เป็นพืชเฉพำะถินทั้งหมด 139 species พบในประเทศไทย 12 species ส่วนใหญ่อยู่ในทีลุ่มป่ำไม่ผลัดใบ (evergreen
forest) [5] ทั้งนี้พืชวงศ์ Moraceae ทีน่ำมำศึกษำในครั้งนี้ มีจ่ำนวน 10 ชนิด 5 สกุล ได้แก่ สกุล Ficus จ่ำนวน 5 ชนิด
คือ ไทรย้อยใบแหลม (F. benjamina) ไทรหิน (F. curtipes) ผักเลือด (F. virens) มะเดือปล้อง (F. hispida) และโพ
(F. religiosa) สกุล Artocarpus จ่ำนวน 2 ชนิด คือ สำเก (A. altilis) และขนุน (A. heterophyllus) สกุล Broussonetia
จ่ำนวน 1 ชนิด คือ ปอกระสำ (B. papyrifera) สกุล streblus จ่ำนวน 1 ชนิด คือ ข่อย (S. asper) และสกุล Morus
จ่ำนวน 1 ชนิด คือ หม่อน (M. alba) ตำรำง 1
ตารางที่ 1 แสดงชือพืชวงศ์ Moraceae จ่ำนวน 10 ชนิด ทีน่ำมำศึกษำ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ ทย
ไทรย้อยใบเเหลม
ไทรหิน
ผักเลือด
มะเดือปล้อง
โพ
สำเก
ขนุน
ปอกระสำ
ข่อย
หม่อน

ชื่อสกุล
Ficus
Ficus
Ficus
Ficus
Ficus
Artocarpus
Artocarpus
Broussonetia
Streblus
Morus

ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus benjamina
Ficus curtipes
Ficus virens
Ficus hispida
Ficus religiosa
Artocarpus altilis
Artocarpus heterophyllus
Broussonetia papyrifera
Streblus asper
Morus alba
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2. ผลการทดสอบการยับยั้งการทางานของเอน ม์ α-amylase
จำกกำรศึกษำผลของกำรยับยัง้ กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ในระยะตัวเต็มวัยมอดแป้งของสำรสกัด
เมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชวงศ์ Moraceae ทั้ง 10 ชนิด พบว่ำสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชในวงศ์ Moraceae
ทีมีผลยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase เมือเทียบกลุ่มควบคุม สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชทีมีผล
ยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ทั้ง 4 ปริมำตร ได้แก่ หม่อน ข่อย มะเดือปล้อง ปอกระสำ สำเก และผัก
เลือด ซึงมีค่ำกำรยับยั้งมำกทีสุดทีปริมำตร 5 µl และ 10 µl เท่ำกับ 50.30, 39.50, 34.80, 34.00, 28.90, และ
8.90% ตำมล่ำดับ (ภำพ 2) โดยปริมำตร 10 µl สำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงหม่อน มีผลกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของ
เอนไซม์ α-amylase ได้ม ำกทีสุ ด คื อ 50.30% รองลงมำ ได้ แก่ สำรสกัด เมทำนอลของน้่ำ ยำงข่ อ ย 39.50%
ปอกระสำ 34.00% และผักเลือด 8.90% (ภำพ 3B)

ภาพที่ 2 ผลกำรยับยัง้ กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase มำกทีสุด ในระยะตัวเต็มวัยมอดแป้ง (Tribolium
castaneum) ของสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชวงศ์ Moraceae ตัวเลขทีแสดงบนแท่งกรำฟแสดงปริมำตรของ
สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชทีใช้ในกำรท่ำปฏิกิริยำ
ส่วนทีปริมำตร 5 µl สำรสกัดเมทำนอลของมะเดือปล้องมีผลกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase
ได้มำกทีสุด คือ 34.80% รองลงมำ ได้แก่ สำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงสำเก 28.90% ในขณะทีสำรสกัดเมทำนอล
จำก น้่ำยำงของพืช 2 ชนิด มีผลกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase เพียงบำงปริมำตร ได้แก่ โพ มีผล
กำรยับยัง้ กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ทีปริมำตร 5, 10 และ 15 µl ซึงมีค่ำกำรยับยั้งมำกทีสุดทีปริมำตร 5 µl
เท่ำกับ 38.60% (ภำพ 3A, 3B และ 3C) และขนุนมีผลกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ทีปริมำตร 5 µl
มีค่ำกำรยับยั้งเท่ำกับ 2.30% (ภำพ 3A) ส่วนสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของไทรย้อยใบแหลม และไทรหินทั้ง
4 ปริมำตร ไม่สำมำรถยับยัง้ กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ได้ (ภำพที 3)
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ภาพที่ 3 กำรยับยัง้ กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ในระยะตัวเต็มวัยมอดแป้ง (Tribolium castaneum)
ของสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชวงศ์ Moraceae ทั้ง 10 ชนิด ทีควำมเข้มข้นต่ำง ๆ (A) สำรสกัดเมทำนอลจำก
น้่ำยำงของพืช ปริมำตร 5 µl (B) สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืช ปริมำตร 10 µl (C) สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำ
ยำงของพืช ปริมำตร 15 µl (D) สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืช ปริมำตร 20 µl
* แสดงสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชทีไม่มคี วำมสำมำรถในกำรยับยัง้ กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase
จำกค่ำกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ของสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชทั้ง 10 ชนิด
ในแต่ละปริมำตร เพือยืนยันประสิทธิภำพกำรยับยัง้ กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ของสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำ
ยำงของพืชจึงค่ำนวณหำค่ำเฉลียกำรยับยัง้ กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ทั้ง 4 ปริมำตร เปรียบเทียบในกลุ่มพืช
สกุลเดียวกัน และต่ำงสกุล พบว่ำสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืช ในแต่ละสกุลทีมีผลกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของ
เอนไซม์ α-amylase มำกกว่ำ 20% พบในสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชทั้ง 5 สกุล ซึงสำรสกัดเมทำนอลจำก
น้่ำยำงของหม่อน (M. alba) มีประสิทธิภำพกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase มำกถึง 46.65% รองลงมำ
ได้แก่ สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของข่อย (S. asper) ประสิทธิภำพกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase
35.93% ส่วนสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของปอกระสำ (B. papyrifera) มะเดือปล้อง (F. hispida) และสำเก
(A. altilis) มีประสิทธิภำพกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase น้อยกว่ำสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของ
ข่อ ยประมำณ 10% และพบว่ำ สำรสกั ดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชที มีผ ลกำรยั บยั้ง กำรท่ำ งำนของเอนไซม์
α-amylase น้อยกว่ำ 20% ได้แก่ สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของโพ (F. religiosa) ผักเลือด (F. virens) และขนุน
(A. heterophyllus) มีประสิทธิภำพกำรยับยัง้ กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase เท่ำกับ 19.35% 4.28% และ 0.58%
ตำมล่ำดับ ส่วนสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของไทรย้อยใบแหลม และไทรหิน ไม่มปี ระสิทธิกำรยับยัง้ กำรท่ำงำนของ
เอนไซม์ α-amylase (ภำพที 4)
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ภาพ 4 ค่ำเฉลียกำรยับยัง้ กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ของพืช 10 ชนิด ทั้ง 4 ปริมำตร

วิจารณ์และสรุปผล
จำกกำรศึกษำผลของสำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงจำกพืชในวงศ์ Moraceae จ่ำนวน 10 ชนิด ต่อกำรท่ำงำน
ของเอนไซม์ α-amylase ในมอดแป้ง (T. castaneum) พบว่ำสำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงจำกพืชทีมีผลกำรยับยั้งกำร
ท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ในมอดแป้ง มีทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ หม่อน ข่อย ปอกระสำ มะเดือปล้อง สำเก โพ
ผักเลือด และขนุน (46.65, 35.93, 28.78, 26.90, 24.78, 19.35, 4.28 และ 0.58% ตำมล่ำดับ) ซึงสำรสกัด
เมทำนอลของน้่ำยำงจำกหม่อนมีประสิทธิภำพกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ได้ดีทีสุด โดยสำมำรถ
ยับยัง้ ได้ถงึ 46.65% ส่วนสำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงจำกไทรย้อยใบแหลม และไทรหิน ไม่สำมำรถยับยัง้ กำรท่ำงำน
ของเอนไซม์ α-amylase ได้ สอดคล้ อ งกั บผลของสำรสกั ด เมทำนอลของน้่ ำ ยำงพืช ทั้ ง 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ ขนุ น
(A. heterophyllus) สำเก (A. altilis) พลู (Piper betle) และอบเชยเทศ (Cinnamomum zeylanicum) ต่อกำรท่ำงำนของ
เอนไซม์ α–amylase ในข้ำวสำลี โดยใช้ค่ำดูดกลืนแสงทีควำมยำวคลืน 540 นำโนเมตร พบว่ำสำรสกัดเมทำนอลของ
น้่ำ ยำงพืช ทั้ ง 4 ชนิ ด มี ค่ ำ ในกำรยั บยั้ ง กำรท่ ำ งำนของเอนไซม์ α–amylase ที 50% เท่ ำ กั บ 70.58±9.66,
118.88±11.14, 84.63 ±13.09 และ 130.55± 10.5 µg/ml ตำมล่ำดับ และนอกจำกนี้ สำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงพืช
ทั้ง 4 ชนิดนี้ ยังสำมำรถยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α–glucosidase จำกยีสต์ได้ด้วย โดยใช้ค่ำดูดกลืนแสงทีควำม
ยำวคลืน 410 นำโนเมตร พบว่ำสำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงพืชทั้ง 4 ชนิด มีค่ำในกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์
α–glucosidase ที 50% เท่ำกับ 76.90±9.55, 129.85±10.29, 96.56±12.93 และ 140.01±10.08 µg/ml ตำมล่ำดับ
[9] นอกจำกนี้สำรสกัดจำกน้่ำยำงของหม่อน (M. alba) มีควำมเป็นพิษต่อตัวอ่อนของหนอนไหมอีรี (Samia ricini) โดย
มีผลยับยั้งกำรท่ำงำนของ sucrase ซึงสำรทีออกฤทธิ์ยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ sucrase นั้นคือสำรประกอบ
1,4-dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol (D-AB1) และ 1-deoxynojirimycin (DNJ) จัดอยู่ในสำรประกอบประเภท
sugar-mimic alkaloids ทีมีโครงสร้ำงคล้ำยน้่ำตำล [6] ดังนั้นพืชชนิดอืนในวงศ์เดียวกันนี้อำจมีกำรสร้ำงสำรประกอบ
ประเภท alkaloids ทีมีโครงสร้ำงคล้ำยกัน ซึงในอนำคตควรมีกำรทดสอบองค์ประกอบหรือตรวจสอบว่ำในน้่ำยำงของ
พืชกลุม่ นี้มีสำรประกอบจ่ำพวก d-AB1 และ DNJ หรือไม่ หำกพบว่ำมีสำรประกอบชนิดนี้จริงสำมำรถสันนิษฐำนได้ว่ำ
สำรในกลุ่ม sugar-mimic alkaloids อำจเป็นสำร secondary metabolites ทีสำมำรถพบในพืชประจ่ำวงศ์น้ี
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การสกัดเพคตินจากเปลือกสับปะรดด้วยกรดร่วมกับ มโครเวฟเพื่อประยุกต์ใช้เป็น
สารเคลือบผิวที่บริโภค ด้
Extraction of pectin from pineapple peel using acid and microwave-assisted
extraction for application of edible coating
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กำรสกัดเพคตินจำกเปลือกสับปะรดด้วยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟช่วยในกำรสกัด เพือใช้ในกำรยืดอำยุ
หลั งกำรเก็ บเกี ยวของเห็ ดฟำง พบว่ ำ เพคติ นที สกั ดโดยใช้ กรดไฮโดรคลอริ กร่ วมกั บไมโครเวฟก่ ำลั ง 450 วั ต ต์
เป็นเวลำ 5 นำที มีค่ำเท่ำกับ 2.75±0.16 เปอร์เซ็นต์ กำรเกิดระดับเอสเทอร์ 83.51± 1.69 เปอร์เซ็นต์ ปริมำณกรด
กำแลคทูโรนิก 12.99±0.48 เปอร์เซ็นต์ ค่ำควำมชื้น 21.00 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมำณเถ้ำ 4.30 เปอร์เซ็นต์ ซึงมีคุณสมบัติ
ทำงเพคตินใกล้เคียงเพคตินกำรค้ำมำกกว่ำกรรมวิธีอืนๆ หลังจำกนั้นน่ำเพคตินทีสกัดได้มำประยุกต์ใช้เป็นสำรเคลือบผิวที
บริ โภคได้ เพื อยืดอำยุ กำรเก็ บรั กษำของเห็ ดฟำง โดยกำรพ่นสำรละลำยเพคติ น ที ควำมเข้ มข้ น 0.25 ,0.50 และ 1.0
เปอร์เซ็นต์ เก็บรักษำไว้ทีอุณหภูมิ 13 องศำเซลเซียส พบว่ำสำรละลำยเพคตินทีควำมเข้มข้น 0.25 เปอร์เซ็นต์ สำมำรถยืด
อำยุกำรเก็บรักษำเห็ดฟำงได้ดีกว่ำชุดควบคุม (ไม่ได้เคลือบ) และสำมำรถลดกำรเกิดโรค กำรสูญเสียน้่ำหนัก รวมถึงชะลอ
กำรเกิดสีน้่ำตำลได้ดีกว่ำชุดกำรทดลองอืนอย่ำงมีนัยส่ำคัญ
คาสาคัญ: กำรสกัด เพคติน เปลือกสับปะรด สำรเคลือบผิวทีบริโภคได้
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Abstract
Pectin extraction from pineapple peels extraction with hydrochloric acid (HCl) combined microwaveassisted (MAE) were investigated of extending storage life of straw mushroom. It was shown that 2.75±0.16%
pectin extraction when using HCl combined with MAE of 450-watt power for 5 mins, degree of esterification
83.51± 1.69%, galacturonic acid 12.99±0.48%, moisture 21.00% and ash 4.30% which was most similar
property to commercial pectin compared to other treatments. Then, the extracted pectin was applied for edible
coating in extending storage life for straw mushroom by spraying with different concentrations of 0.25, 0.50 and
1.00 % and storage at 13 °C. It was found that pectin solution at 0.25% concentration could extend the storage
life better the mushroom without coating. It also was better reduced disease incidence, weight loss, and it
delayed the browning significantly different which other treatments.
Keywords: extraction, pectin, pineapple peel, edible coating

บทนา
สับปะรด (Ananas comosus) เป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ำคัญของประเทศไทย มีตน้ ก่ำเนิดมำจำกทวีปอเมริกำใต้ มี
ควำม ทนทำนต่อสภำพแวดล้อมต่ำงๆได้ดี แหล่งปลูกทีส่ำคัญ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี หรืออุตรดิษฐ์
ล่ำปำง พิษณุโลก เป็นต้น ส่ำหรับพันธุ์ทีนิยมปลูกในประเทศไทย ก็มีหลำยสำยพันธุ์ เช่น พันธุ์ปัตตำเวีย พันธุ์อินทร
ชิต พันธุ์ภูเก็ต พันธุ์นำงแล เป็นต้น สับปะรดเป็นไม้ผลเขตร้อนทีจัดอยู่ในวงศ์ Bromeliaceae สับปะรดสร้ำงรำยได้ให้
ประเทศประมำณปีละ 23,000-25,000 ล้ำนบำท โดยมีผลิตภัณฑ์ส่งออกทีส่ำคัญ ได้แก่ สับปะรดกระป๋องและน้่ำ
สับปะรด โดยไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องเป็นอันดับหนึงของโลกและอุตสำหกรรมสับปะรดยังมีส่วน
ส่ำคัญในกำรเสริม สร้ำงรำยได้ให้ภ ำคกำรเกษตร แต่ปัจจุ บันมีผ ลผลิต คงเหลือเป็ นจ่ำนวนมำกส่งผล ต่อเนืองให้
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้รับควำมเดือดร้อนจำกรำคำตกต่ำ (ประจิน,2560) จำกภำวะสับปะรดล้นตลำดปัญหำที
พบหลังจำกกำรเก็บเกียวสับปะรดแล้วน่ำไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ พบว่ำ เปลือกจะเป็นส่วนทีไม่ได้น่ำไปใช้ประโยชน์
และไม่มกี ระบวนกำรก่ำจัดทีมีประสิทธิภำพอำจจะส่งผลกระทบในเชิงลบกับสิงแวดล้อมกลำยเป็นขยะทำงกำรเกษ ตร
คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหำทีเกิดขึ้นจึงมีแนวคิดทีจะน่ำวัสดุทำงกำรเกษตรจำกเปลือกสับ ปะรดมำสกัดเพคติน
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ในเปลือกของผักแล ะผลไม้จะมีเพคตินสะสมอยู่ในปริมำณมำก โดยเพคตินเป็นสำรประกอบ
Polysaccharide ที พบตำมธรรมชำติ เป็ น โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนของผนั ง เซลล์ พืช ชั้น สู ง สำมำรถผสมกั บน้่ ำ และ
สำรประกอบอืน ๆ บำงอย่ำง และท่ำหน้ำทีเป็น thickener, gelling agent, stabilizer, emulsifier และ cation-binding
agent เป็นต้น (ฉัตรชัย และคณะ, 2548) คณะผู้วิจัยมีควำมสนใจทีจะใช้เปลือกสับปะรดเป็นวัตถุดิบในกำรสกัดเพ
คติน 3 วิธี คือ กำรสกัดน้่ำกลัน กำรสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริ ก และกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับเทคนิคสกัดด้วย
ไมโครเวฟ (Microwave-assisted extraction, MAE) ซึงมีประสิทธิภำพในกำรสกัดและไมโครเวฟช่วยลดเวลำในกำร
สกัด (Kalapathy and Proctor, 2001; Tongkham et. al, 2017) อีกทั้งเพคตินสำมำรถใช้เป็นสำรเคลือบผิวทียอมรับว่ำ
เป็นสำรเคลือบผิวบริโภคได้ (Edible Coating Film) น่ำไปเคลือบผิวผักและผลไม้เพือชะลอกำรคำยน้่ำ เพือยืดอำยุ
ผลผลิตหลังเก็บเกียว ลดกำรสูญเสียน้่ำ ช่วยรักษำคุณภำพ ให้คงอยู่เป็นกำรป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เข้ำท่ำลำยเพือให้
สำมำรถยืดอำยุกำรเก็บได้นำนขึน้
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ดังนั้นงำนวิจัยนี้มุ่งเน้นกำรสกัดเพคตินจำกเปลือกสับปะรดด้วยกำรใช้กรดร่วมกับเทคนิคกำรใช้ไมโครเวฟ
เพือเป็นแนวทำงกำรเพิมมูลค่ำของวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรและอำจเป็นทำงเลือกในกำรลดต้นทุนกำรน่ำเข้ำเพ
คตินทีมีรำคำสูงจำกต่ำงประเทศอีกทั้งยังเป็นกำรประยุกต์ใช้เพคติ นทีสกัดได้เป็นสำรเคลือบผิวทีบริโภคได้ เพือเป็น
แนวทำงในกำรใช้สำรเคลือบผิวในอนำคตต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การเตรียมตัวอย่าง (ธำนุวัฒน์และคณะ, 2556) น่ำเปลือกสับปะรดสดมำล้ำงท่ำควำมสะอำดจำกนั้นหัน
เป็นชิน้ เล็ก ๆ น่ำไปบดด้วยเครืองปั่นแล้วน่ำเปลือกทีบดใส่บีกเกอร์เติมเอทำนอลในอัตรำส่วน 1:1 แล้วน่ำไปต้มโดยใช้
อ่ำงควบคุมอุณหภูมิทีอุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 นำที จำกนั้นบีบเอำเอทำนอลออกล้ำงเปลือกด้วย
น้่ำเปล่ำ และบีบเอำน้่ำออก น่ำไปอบโดยตู้อบลมร้อนทีอุณหภูมิ 65 องศำเซลเซียส จนแห้งบดละเอียดด้วยเครื องปั่น
อเนกประสงค์ น่ำไปใช้ในขัน้ ตอนกำรสกัด
2. ขั้นตอนการสกัดเพคตินด้วยกรด ฮโดรคลอริก (ดัดแปลงจำกธำนุวัฒน์และคณะ, 2556) น่ำผงเปลือก
สับปะรดส่ ว นที เตรี ย มไว้ใส่ ล งบี ก เกอร์ บี กเกอร์ ล ะ 40 กรัม เติม กรดไฮโดรคลอริ กที ควำมเข้ ม ข้น 0.05 โมลำร์
อัตรำส่วนของเปลือกบดแห้งต่อ กรดไฮโดรคลอริกเท่ำกับ 1:12 โดยน้่ำหนักต่อปริมำตร (w/v) แล้วน่ำไปสกัดในอ่ำง
ควบคุมอุณหภูมิทีอุณหภูมิ 95 องศำเซลเซียส ระยะเวลำ 60 นำที จำกนั้นกรองผ่ำนผ้ำขำวบำง 1 ชั้น แล้วน่ำเปลือก
ทีกรองได้ไปเติมกรดไฮโดรคลอริกทีควำมเข้มข้น 0.05 โมลำร์ อัตรำส่วนของเปลือกต่อกรดไฮโดรคลอริกเท่ำกับ 1:12
โดยน้่ำหนักต่อปริมำตร (w/v) แล้วน่ำไปสกัดอีกครั้ง จำกนั้นน่ำไปกรองผ่ำนผ้ำขำวบำง 1 ชั้นน่ำสำรละลำยทีได้จำก
กำรกรองครั้งที 1 รวมกับกำรกรองครั้งที 2 เพือท่ำกำรตกตะกอนเพคติน โดยเติมเอทำนอลทีควำมเข้มข้น 95% ใน
อัตรำส่วนสำรละลำยต่อเอทำนอล 1:1 โดยปริมำตร (v/v) ใช้แท่งแก้วคนผสมแรง ๆ ให้เข้ำกันทิ้งไว้ทีอุณหภูมิห้องเป็น
เวลำ 15 ชัวโมง แล้วกรองแยกเอำตะกอนเพคตินด้วยกำรปั่นเหวียงด้วยควำมเร็วรอบที 6,500 รอบต่อนำที ใช้
ระยะเวลำ 5 นำที พร้อมทั้งล้ำงตะกอนเพคตินทีได้ดว้ ยเอทำนอล 95% จ่ำนวน 3 ครั้ง แล้วล้ำงตะกอนเพคตินด้วยอะ
ซิโตนทีควำมเข้มข้น 50% จ่ำนวน 3 ครั้ง แล้วน่ำตะกอนเพคตินทีได้อบโดยตู้อบลมร้อนให้แห้งทีอุณหภูมิ 60 องศำ
เซลเซียสแล้วบดให้เป็นผง
3. ขั้นตอนการสกัดเพคตินด้วยน้ากลั่น (ธำนุวัฒน์และคณะ,2556) น่ำเปลือกสับปะรดส่วนทีบดแห้งที
เตรียมไว้ ใส่บีกเกอร์ บีกเกอร์ละ 40 กรัม จำกนั้นเติมน้่ำกลัน อัตรำส่วนของเปลือกบดแห้งต่อน้่ำกลันเท่ำกับ 1:12
โดยน้่ำหนักต่อปริมำตร น่ำไปสกัดในอ่ำงควบคุมอุณหภูมิที 95 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 60 นำที กรองผ่ำนผ้ำขำว
บำง 1 ชั้น แล้ ว น่ำ เปลือกทีกรองได้ไ ปเติมน้่ำกลั น อั ตรำส่ว นของเปลือ กต่อ น้่ำ กลัน เท่ ำกั บ 1:12 โดยน้่ำหนั กต่อ
ปริมำตร (w/v) แล้วน่ำไปสกัดอีกครั้งแยกเอำตะกอนเพคตินด้วย Buchner funnel พร้อมทั้งล้ำงตะกอน เพคตินทีได้
ด้วยเอทำนอลทีควำมเข้มข้น 95% จ่ำนวน 3 ครั้ง ล้ำงตะกอนเพคตินด้วยอะซิโตนทีควำมเข้มข้น 50% จ่ำนวน 3 ครั้ง
น่ำตะกอนเพคตินทีได้อบให้แห้งโดยใช้ตอู้ บควำมร้อนทีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส แล้วบดให้เป็นผง
4. ขั้นตอนการสกัดเพคตินโดยใช้กรด ฮโดรคลอริกร่วมกับ มโครเวฟ (ดัดแปลงจำก Nudthapong et
al., 2017) น่ำเปลือกสับปะรดทีเตรียมไว้ใส่ลงบีกเกอร์ บีกเกอร์ละ 40 กรัม เติมกรดไฮโดรคลอริกทีควำมเข้มข้น 0.05
โมลำร์ อัตรำส่วนของเปลือกบดแห้งต่อกรดไฮโดรคลอริกเท่ำกับ 1:12 โดยน้่ำหนักต่อปริมำตร แล้วน่ำไปต้มในอ่ำง
ควบคุมอุณหภูมิ ทีอุณหภูมิ 95 องศำเซลเซียส ใช้เวลำ 60 นำที จำกนั้นกรองผ่ำนผ้ำขำวบำง 1 ชั้น น่ำเปลือกทีกรอง
ได้ไปเติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.05 โมลำร์ อัตรำส่วนของเปลือกต่อกรดไฮโดรคลอริกเท่ำกับ 1:12 โดยน้่ำหนักต่อ
ปริมำตรน่ำเปลือกทีกรอง ได้ไปเติมกรดไฮโดรคลอริกทีควำมเข้มข้น 0.05 โมลำร์ อัตรำส่วนของเปลือกต่อกรดไฮโดร
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คลอริกเท่ำกับ 1:12 โดยน้่ำหนักต่อปริ มำตร (w/v) แล้วน่ำไปสกัดด้วยไมโครเวฟ โดยกำรสกัด 6 กรรมวิธี ซึงแต่ละ
กรรมวิธีจะท่ำทั้งหมด 3 ซ้่ำดังต่อไปนี้
กรรมวิธีที 1 กำรสกัดด้วยน้่ำกลัน (ชุดควบคุม)
กรรมวิธีที 2 กำรสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก
กรรมวิธีที 3 กำรสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ 450 วัตต์ เป็นเวลำ 5 นำที
กรรมวิธีที 4 กำรสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ 450 วัตต์ เป็นเวลำ 10 นำที
กรรมวิธีที 5 กำรสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ 600 วัตต์ เป็นเวลำ 5 นำที
กรรมวิธีที 6 กำรสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ 600 วัตต์ เป็นเวลำ 10 นำที
จำกนั้นน่ำสำรละลำยทีได้มำกรองผ่ำนผ้ำขำวบำง 1 ชั้น แล้วน่ำสำรละลำยทีได้จำกำรกรองครั้งที 1 รวมกับ
กำรกรองครั้งที 2 เพือท่ำกำรตกตะกอนเพคติน โดยเติมเอทำนอลทีควำมเข้มข้น 95% ในอัตรำส่วนสำรละลำยต่อเอ
ทำนอล 1:1 โดยปริมำตร (v/v) ใช้แท่งแก้วคนผสมแรงๆ ให้เข้ำกันไว้แล้วทีอุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 15 ชัวโมงกรองแยก
เอำตะกอนเพคตินด้วยกำรปั่นเหวียงด้วยควำมเร็วรอบที 6,500 รอบต่อนำที เป็นระยะเวลำ 5 นำที จำกนั้นน่ำตะกอน
เพคตินทีได้อบให้แห้งทีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียสแล้วบดให้เป็นผง
5. บันทึกผลการทดลอง
การหาปริมาณเพคตินที่สกัด ด้ เก็บข้อมูลจำกปริมำณเพคตินทีสกัดได้โดยกำรชังน้่ำหนักจำกนั้นน่ำไป
เปรียบเทียบกับปริมำณวัตถุดิบทีใช้ในกำรค่ำนวณเปรียบเทียบออกมำเป็นค่ำร้อยละผลผลิต (% yield) จำกสมกำรใน
กำรค่ำนวณ
น้่ำหนักเพคตินทีได้
ร้อยละผลผลิต =
น้่ำหนักวัสดุดบิ ทีใช้ 100

การวิเคราะห์หาระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชั่น (degree of esterification, DE) (ธำนุวัฒน์และคณะ,2556)
ชังน้่ำหนักเพคตินผงทัง้ ทีได้จำกกำรสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกและเพคตินผงจำกกำรสกัดด้วยน้่ำกลันใส่ลงในขวดรูป
ชมพู่ ขนำด 500 มิลลิลิตร ขวดละ 0.5 กรัม จำกนั้นเติมเอทำนอลลงในขวดรูปชมพู่ ขวดละ 2 มิลลิลิตร ละลำยด้วย
น้่ำทีปรำศจำกแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ ขวดละ 100 มิลลิลิตร คนให้เข้ำกันแล้วหยดฟีนอล์ฟทำลีนลงในขวดรูปชมพู่
ขวดละ 5 หยด และน่ำไปไทเทรตด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีควำมเข้มข้น 0.5 โมลำร์ แล้วบันทึกปริมำตร
ของสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นปริมำตรที 1 เติมสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีควำมเข้มข้น 0.5 โมลำร์
ปริมำตร 10 มิลลิลิตร เขย่ำแรงๆตั้งทิ้งไว้ 15 นำที แล้วเติมสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริกทีควำมเข้มข้น 0.5 โมลำร์
ปริมำตร 10 มิลลิลิตร เขย่ำจนสีชมพูหำยไปจำกนั้นน่ำไปหยดฟีนอล์ฟทำลีนลงในขวดรูปชมพู่ ขวดละ 5 หยด น่ำไป
ไทเทรตด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีควำมเข้มข้น 0.5 โมลำร์แล้วบันทึกปริมำตรของสำรละลำยโซเดียมไฮดร
อกไซด์เป็นปริมำตรที 2 แล้วค่ำนวณหำค่ำ Degree of esterification (DE) จำกสูตร
%DE

=

NaOH volume2
NaOH_volume1 + NaOH_volume2

Proceeding พะเยาวิจยั 8
326

X 100

การวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น (Moisture) (ปรินทร,2551) โดยวิธีกำรวิเครำะห์ตำมมำตรฐำน ASTM
D3173-95 โดยเริมจำกอุ่นเตำเผำให้ร้อนทีอุณหภูมิ 150 องศำเซลเซียส อบถ้วยกระเบือ้ งทีอุณหภูมิ 150 องศำ
เซลเซียสเป็นเวลำ 3 ชัวโมง ปล่อยทิง้ ไว้ให้เย็นในโถดูดควำมชื้น แล้วชังเพคตินตัวอย่ำงหนักประมำณ 1.0 กรัม ใส่ใน
ถ้วยกระเบือ้ งและน่ำไปอบสำรจนกระทังน้่ำหนักคงที ค่ำนวณปริมำณควำมชื้นในถ่ำนตัวอย่ำง โดยใช้สูตร
ร้อยละควำมชื้น =

(น้่ำหนักตัวอย่ำงก่อนอบ – น้่ำหนักตัวอย่ำงหลังอบ) 100
น้่ำหนักตัวอย่ำงก่อนอบ

การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า (Ash) (ปรินทร, 2551) โดยวิธีกำรวิเครำะห์ตำมมำตรฐำน ASTM D3173-95
โดยเผำถ้วยกระเบื้องพร้อมฝำทีอุณหภูมิ 650 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชัวโมง ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดควำมชื้น
แล้วชังเพคตินหนัก 1.0 กรัม ใส่ในถ้วยกระเบือ้ ง หรือ ใช้สำรตัวอย่ำงทีผ่ำนกำรหำควำมชื้นแล้วเผำเพคตินทีอุณหภูมิ 650
องศำเซลเซียส จนกระทังน้่ำหนักคงที (เปิดฝำถ้วยกระเบือ้ งขณะเผำ) ค่ำนวณปริมำณเถ้ำในสำรตัวอย่ำงโดยใช้สูตร

ร้ อ ยละเถ้ ำ

น้่ำหนักเพคตินหลังเผำ
น้่ำหนักเพคตินเริมต้น

=
100

การวิเคราะห์หาปริมาณกรดแลทูโรนิก (Galacturonic_acid,GA) (Rangana,1997)
ชังเพคติน 0.01 กรัม น่ำมำละลำยด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีควำมเข้มข้น 0.05 นอร์มอล (N)
ลงในบีกเกอร์ 100 มิลลิลติ ร จำกนั้นตั้งทิ้งไว้ 25 นำที ปิเปตสำรละลำย 2 มิลลิตรเจือจำงด้วยน้่ำกลัน 100 มิลลิลิตร
ปิเปตสำรละลำยทีเตรีย มไว้ 2 มิลลิลิ ตร ใส่ ในหลอดทดลองและเติมคำร์บำซอลที ควำมเข้ม ข้น 0.1% จ่ำ นวน
1 มิลลิลิตร หลังจำกนั้นเติมกรดก่ำมะถันที ควำมเข้ม ข้ น 98% ปริมำตร 12 มิลลิ ลิตร เขย่ำให้เข้ำกั นตั้งทิ้งไว้ที
อุณหภูมหิ ้องเวลำ 25 นำที น่ำไปวัดค่ำดูดกลืนแสงทีควำมยำวคลืน 525 นำโนเมตร แล้วเปรียบเทียบปริมำณกรดกำ
แลคทูโรนิคกับกรำฟมำตรฐำน
6. การเคลือบผิวดวยเพคตินที่สกัด ด้ตอคุณภาพหลังการเกบเกี่ยวของเหดฟาง (ดัดแปลงจำกวำสนำ
และคณะ,2553) น่ำเพคตินทีสกัดได้จำกกรรมวิธีสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ 450 วัตต์ เป็นเวลำ 5
นำที น่ำมำเคลือบเห็ดฟำงเพือยืดอำยุกำรเก็บรักษำ ด้วยวิธีพ่น (spray) สำรละลำยเพคติน จำกนั้นท่ำกำรเตรียม
สำรละลำยเพคตินทีใช้น่ำ้ กลันเป็นตัวท่ำละลำยโดยน้่ำหนักต่อปริมำตร (w/v) ผสมกันแล้วน่ำไปใส่กระบอกฉีดน้ำ่ เพือ
จะน่ำไปพ่นท่ำกำรเคลือบเห็ดฟำงท่ำกำรทดลองโดยแต่ละกรรมวิธีท่ำกำรทดลองครัง้ ละ 3 ซ้ำ่ ๆละ 6 ดอก ซึงจะพ่น
สำรละลำยให้ทัวๆเห็ดฟำง โดยพ่นทีละผล แล้วบรรจุในถำดโฟมหุม้ ด้วยพลำสติกพอลีไวนิลคลอไรด์แบ่งกำรทดลอง 5
กรรมวิธี โดยท่ำกรรมวิธีละ 3 ซ้่ำ ซ้ำ่ ละ 6 ดอก กรรมวิธีต่ำงๆ มีดังนี้
กรรมวิธี 1 ไม่เคลือบ (ชุดควบคุม)
กรรมวิธี 2 สำรละลำยเพคตินทำงกำรค้ำ 0.50%
กรรมวิธี 3 สำรละลำยเพคตินทีควำมเข้มข้น 0.25%
กรรมวิธี 4 สำรละลำยเพคตินทีควำมเข้มข้น 0.50%
กรรมวิธี 5 สำรละลำยเพคตินทีควำมเข้มข้น 1.0%
หลังจำกนัน้ น่ำไปเก็บรักษำไว้ทีตู้เย็นทีอุณหภูมิ 13 ± 2 องศำเซลเซียส และบันทึกผลกำรทดลองทุกวัน
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บันทึกผลการทดลอง
เปอร์เ นต์การสูญเสียน้าหนัก (% weight loss) โดยกำรชังน้่ำหนักเริมต้นและน้่ำหนักในวันทีตรวจวัด
ของเห็ดฟำงแล้วน่ำมำค่ำนวณหำเปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียน้่ำหนักสดดังนี้
เปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียน้่ำหนัก =

(น้่ำหนักเริมต้น – น้่ำหนักในวันทีวัด)
น้่ำหนักเริมต้น

100

การเกิดสีนาตาลของสี
้
ผิวของเหดโดยการประเมินจากสายตา
บันทึกเปอร์เซ็นต์พนื้ ทีเกิดสีน่ำ้ ตำลของสีผิวของเห็ดฟำง (ดังภำพที 1 ) โดยก่ำหนดคะแนน 1- 5 ดังนี้
คะแนน 1 = สีผิวไม่เปลียนแปลงเป็นสีน่ำ้ ตำลและเริมเปลียนเป็นสีน่ำ้ ตำลไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีผลทัง้ หมด
คะแนน 2 = สีผิวเปลียนแปลงเป็นสีน่ำ้ ตำล 20 - 40 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีผลทัง้ หมด
คะแนน 3 = สีผิวเปลียนแปลงเป็นสีน่ำ้ ตำล 41 - 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีผลทัง้ หมด
คะแนน 4 = สีผิวเปลียนแปลงเป็นสีน่ำ้ ตำล 61 - 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีผลทัง้ หมด
คะแนน 5 = สีผิวเปลียนแปลงเป็นสีน่ำ้ ตำล 81 - 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีผลทัง้ หมด
แล้วน่ำมำค่ำนวณหำคะแนนเฉลียกำรเกิดสีน่ำ้ ตำล ดังนี้
คะแนนเฉลียกำรเกิดสีน่ำ้ ตำล =

คะแนน 1

คะแนน 2

ผลรวมของระดับคะแนนของทุกผล
จ่ำนวนผล

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ภาพที่ 1 แสดงระดับคะแนนของกำรเกิดสีน่ำ้ ตำลของสีผิวของเห็ดฟำงโดยกำรประเมินจำกสำยตำ
เปอร์เ นต์การเกิดโรค (Molding) โดยพิจำรณำจำกปรำกฏให้เห็นของเชื้อรำทีผลในแต่กรรมวิธีทุกวัน
โดยบันทึกคะแนน 1- 5 ดังนี้
คะแนน 1 = ไม่ปรำกฎให้เห็ดเชื้อรำจนถึงเห็นเชื้อรำทีผลเห็ดฟำงไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีเปลือกทั้งหมด
คะแนน 2 = เห็ดเชื้อรำทีผลของเห็ดฟำง 20 - 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีเปลือกทั้งหมด
คะแนน 3 = เห็ดเชื้อรำทีผลของเห็ดฟำง 41 - 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีเปลือกทั้งหมด
คะแนน 4 = เห็ดเชื้อรำทีผลของเห็ดฟำง 61 - 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีเปลือกทั้งหมด
คะแนน 5 = เห็ดเชื้อรำทีผลของเห็ดฟำง 81 - 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีเปลือกทั้งหมด
แล้วน่ำมำค่ำนวณหำคะแนนเฉลียกำรเกิดโรค ดังนี้
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คะแนนเฉลียกำรเกิดโรค =

ผลรวมของระดับคะแนนของทุกผล
จ่ำนวนผล

สภาพของผลเหดฟาง
ประเมินจำกสำยตำโดยดูสภำพของเห็ดฟำงทีปรำกฏให้เห็นในแต่กรรมวิธีทุกวัน โดยบันทึกคะแนน 1- 5 ดังนี้
คะแนน 1 = สภำพดีมำก (ผลสด ไม่มกี ำรเปลียนแปลง)
คะแนน 2 = สภำพดี (ผลเริมมีสนี ่ำ้ ตำล 20-40 % แต่ไม่มเี ชื้อรำ)
คะแนน 3 = สภำพปำนกลำง (ผลมีสนี ่ำ้ ตำล 41 -60% ไม่มเี ชื้อรำ)
คะแนน 4 =สภำพพอใช้ (ผลมีสีน้่ำตำล 61-80% ผลมีรำขึ้นเล็กน้อย)
คะแนน 5 = หมดสภำพ (มีรำขึน้ ผลมีสีน้่ำตำลทั้งหมด)

ผลการศึกษา
1. ผลการสกัดเพคตินจากเปลือกสับปะรด
ปริมำณเพคตินทีสกัดได้ในทุกกรรมวิธีมีคำ่ อยู่ระหว่ำง 0.64±0.08 - 2.75±0.16 % เมือเปรียบเทียบปริมำณ
เพคตินทีสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ พบว่ำ เพคตินด้วยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟทีก่ำลัง
450 วัตต์ เวลำ 5 นำที มีปริมำณเพคตินสูงทีสุด คือ 2.75±0.16 % รองลงมำคือเพคตินทีสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก
ร่วมกับไมโครเวฟทีก่ำลัง 450 วัตต์ เวลำ 10 นำที มีปริมำณเพคตินคือ 2.64±0.06 % ซึงเพคตินทีสกัดได้จำกกรด
ไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟทีก่ำลัง 450 วัตต์ เวลำ 5 นำที เหมำะสมในกำรผลิตเพคตินให้ได้ในปริมำณมำกและใช้
ระยะเวลำน้อยในกำรสกัดเพคติน (ตำรำงที 1)
เพคตินทีสกัดได้นั้นจะมีปริมำณเมทอกซิ ล อยู่ระหว่ำง 69.74 - 86.80 % พบว่ำ เพคตินทีสกัดได้จำกกรด
ไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟทีก่ำลัง 600 วัตต์ เวลำ 5 นำที มีปริมำณเมทอกซิลต่ำทีสุดคือ 69.74±6.47% และเพ
คตินทีได้จำกกำรสกัดโดยใช้น่ำ้ กลัน (ชุดควบคุม) มีปริมำณเมทอกซิลสูงทีสุดคือ 86.80±0.99% ซึงมีปริมำณเมทอก
ซิลใกล้เคียงกับปริมำณเมทอกซิลจำกเพคตินกำรค้ำมำกทีสุด (86.91 ± 1.36%) รองลงมำคือ เพคตินทีสกัดได้จำก
กรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟทีก่ำลัง 450 วัตต์ ระยะเวลำ 5 นำที มีปริมำณเมทอกซิล คือ 83.51± 1.69%
ทั้งนี้เมือพิจำรณำปริมำณเมทอกซิลทีได้ น่ำไปวิเครำะห์หำค่ำสถิติแล้วพบว่ำ เพคตินทีสกัดได้จำกกรรมวิธีต่ำง ๆ นั้น
มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส่ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) เพคตินทีได้จัดเป็นเพคตินทีมีปริมำณเมทอกซิลสูงทุกกรรมวิธี
และไม่มคี วำมแตกต่ำงจำกวิธีกำรสกัดดั้งเดิมอีกด้วย
เพคตินทีสกัดได้จะมีค่ำควำมชืน้ อยูร่ ะหว่ำง 8.90 - 24.20% โดยเพคตินทีสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับ
ไมโครเวฟทีก่ำลัง 600 วัตต์ เวลำ 5 นำที มีควำมชืน้ มำกทีสุดมำกถึง 24.20 % และเพคตินทีสกัดด้วยน้่ำกลันร่วมกับ
ไมโครเวฟ มีควำมชื้นทีต่ำสุด ต่ำถึง 8.90 % และเมือน่ำไปเปรียบเทียบค่ำควำมชืนกับ เพคตินกำรค้ำพบว่ำ มีค่ำ
ใกล้เคียงกับเพคตินกำรค้ำมำกทีสุด (9.10%)
กำรวิเครำะห์หำปริมำณ (%Ash) ของเพคตินทีสกัดได้นั้น พบว่ำเพคตินทีสกัดได้จำกไฮโดรคลอริกร่วมกับ
ไมโครเวฟทีก่ำลัง 450 วัตต์ ระยะเวลำ 5 นำที และ 10 นำที เพคตินทีสกัดได้จำกกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ
ทีก่ำลัง 600 วัตต์ ระยะเวลำ 5 นำทีและ 10 นำที มีปริมำณเถ้ำคือ 4.30% 6.74% 5.41% และ4.19% ตำมล่ำดับ
ซึงมีปริมำณมำกกว่ำเพคตินทำงกำรค้ำ (2.58%)
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ปริ มำณกรดกำแลคทูโ รนิก ของเพคติน ทีสกั ดได้ พบว่ำ เพคตินที สกัด ได้ จ ำกกรดไฮโดรคลอริก ร่ วมกั บ
ไมโครเวฟทีก่ำลัง 450 วัตต์ ระยะเวลำ 5 และ 10 นำที และเพคตินทีสกัดได้จำกกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ
ทีก่ำลัง 600 วัตต์ ระยะเวลำ 5 นำทีและ 10 นำที มีปริมำณกรดกำแลคทูโรนิกคือ 12.99±0.48% 13.03±0.20%
10.32±0.67% และ 12.59±0.48% ตำมล่ำดับ เมือน่ำไปเปรียบเทียบกับเพคตินกำรค้ำ (37.83±12.87%) พบว่ำมีค่ำ
น้อยกว่ำและแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส่ำคัญทำงสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัตขิ องเพคตินจำกสับปะรดสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ

Characteristic
Extraction
เพคตินกำรค้ำ
น้่ำกลัน (ชุดควบคุม)

(HCl)
HCl +450 w 5 min
HCl +450 w 10 min
HCl +600 w 5 min
HCl +600 w 10 min
กรดไฮโดรคลอริก

% yield
-

0.64±0.08b
2.46±0.14a
2.75±0.16a
2.64±0.06a
2.54±0.18a
2.40±0.20a

% DE
86.91±1.36a
86.80±0.99a
85.65±2.03a
83.53±1.69a
72.07±4.35bc
69.74±6.47c
82.15±0.54b

%Moisture
9.10
8.90
14.10
21.00
21.40
24.20
18.80

%Ash
2.58
2.40
2.56
4.30
6.74
5.41
4.19

% GA
37.83±12.87a
17.26±3.36b
12.99±0.48b
13.03±0.20b
10.32±0.67b
12.59±0.48b
12.94±0.43b

*คำเฉลียในคอลัมนตำมดวยอักษรทีตำงกันมีควำมแตกตำงกันทำงสถิติ จำกกำรวิเครำะหแบบ Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT) ทีระดับควำมเชือมัน 95 %

2. การเคลือบผิวด้วยเพคตินจากเปลือกสับปะรดต่อคุณภาพหลังการเกบเกี่ยวของเหดฟาง
ผลของเห็ ด ฟำงทุ ก กรรมวิธีมีแ นวโน้ม ของเปอเซ็ น ต์ก ำรสู ญ เสีย น้่ำ หนั ก เพิมขึ้น เมือเก็ บรั ก ษำเป็ น ระยะ
เวลำนำนขึ้ น กำรใช้ เ พคติ น เคลื อ บผิ ว มี แ นวโน้ ม ในกำรช่ ว ยลดกำรสู ญ เสี ย น้่ ำ หนั ก ระหว่ ำ งกำรเก็ บ รั ก ษำ เมื อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม(ไม่เคลือบ) เห็ดฟำงทีเคลือบด้วยเพคตินกำรค้ำทีควำมเข้มข้น 0.50% มีกำรสูญเสียน้่ำหนัก
7.45±3.82 % ซึงสูงกว่ำกำรใช้เพคตินทีสกัดได้ทีควำมเข้มข้น 0.25% พบว่ำกำรเคลือบผิวทีควำมเข้มข้น 0.25%
สำมำรถช่วยลดกำรสูญเสียน้่ำหนักของเห็ดฟำงหลังกำรเก็บเกียวได้ (ภำพที 2)
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Weight loss (%)

ชุดควบคุม
เพคตินการค้า 0.50%
เพคตินสับปะรด 0.25%
เพคตินสับปะรด 0.50%
เพคตินสับปะรด 1%
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storage life (days)

ภาพที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียน้่ำหนักของเห็ดฟำงทีผ่ำนกำรเคลือบด้วยเพคตินจำกเปลือกสับปะรดทีควำม
เข้มข้นต่ำง ๆ และเพคตินทำงกำรค้ำ แล้วน่ำไปเก็บรักษำทีอุณหภูมิ 13 ± 2 องศำเซลเซียส เป็นระยะเวลำ 3 วัน
กำรเกิดสีน่้ำตำลของของเห็ดฟำง พบว่ำ กำรเกิดสีน่้ำตำลทีเปลือกผลเพิมขึ้น เมือเก็บรักษำนำนขึ้นในทุก
กรรมวิธี แต่กำรเคลือบผิวดวยสำรละลำยเพคตินมีแนวโนมชวยลดกำรเกิดสีน่้ำตำล โดยเฉพำะกำรเคลือบผิวดวย
สำรละลำย เพคตินทีควำมเขมขน 0.25 % มีแนวโนมชวยชะลอกำรเกิดสีน่้ำตำลไดดีทีสุด โดยมีคะแนนกำรเกิดสี
น้่ำตำล ในวันที 3 ของกำรเก็บรักษำ มีคำเท่ำกับ 3 คะแนน (มีกำรเกิดสีน่้ำตำล 41 – 60% ของพื้นทีผลทั้งหมด) ซึงมี
ควำมแตกตำงอยำงมีนัยส่ำคัญทำงสถิติ ( P<0.05) เมือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ไมเคลือบผิว) มีค่ำเท่ำกับ 5
คะแนน (มีกำรเกิดสีน่้ำตำล 80 - 100% ของพื้นทีผิวทั้งหมด) คือ ผลเป็ นสีน่้ำตำลทั้งหมดและผลของเห็ดฟำงที
เคลือบผิวดวยเพคตินกำรค้ำ 0.50% มีคะแนนกำรเกิดสีน่ำ้ ตำล 3 คะแนน (มีกำรเกิดสีน่ำ้ ตำล 41 – 60% ของพืน้ ทีผล
ทั้งหมด) ดังนัน้ กำรเคลือบเพคตินทีควำมเข้มข้นที 0.25% สำมำรถช่วยลดกำรเกิดสีน่้ำตำลของเห็ดฟำงเทียบเท่ำกับ
กำรเคลือบผิวด้วยเพคตินกำรค้ำ 0.50%
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ชุดควบคุม

เพคตินกำรค้ำ 0.50%

เพคตินสับปะรด 0.25%

เพคตินสับปะรด 0.50%

เพคตินสับปะรด 1%

ภาพที่ 3 แสดงกำรเกิดสีน่้ำตำลของเห็ดฟำงทีผ่ำนกำรเคลือบด้วยเพคตินจำกเปลือกสับปะรดและเพคตินกำรค้ำ
เมือเก็บรักษำเป็นระยะเวลำ 3 วัน เก็บไว้ทีอุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส
ผลของเห็ดฟำงทีน่ำไปเก็บรักษำทีอุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส เป็นระยะเวลำ 3 วัน ไม่พบกำรเกิดโรคของ
เห็ดฟำงตลอดเวลำกำรเก็บรักษำ แต่เห็ดฟำงมีสภำพผลลดลงตำมระยะเวลำเก็บรักษำ กำรเคลือบผิวดวยเพคตินจำก
เปลืแกสับปะรดมีแนวโนมในกำรชะลอกำรสูญเสียคุณภำพและลดกำรเกิดสีน่้ำตำลได้ดีโดยเฉพำะกำรเคลือบผิวดวย
เพคตินทีควำมเข้มข้น 0.25%มีคะแนนสภำพผลดีกวำทีระดับควำมเขมขนอืนๆ โดยมีคะแนนสภำพผลเทำกับ 3 สภำพ
ปำนกลำง (ผลมีสีน่้ำตำล 41-60% ไม่มีเชื้อรำ) มีสภำพผลใกล้เคียงกับเพคตินกำรค้ำ 0.50 % ซึงพบว่ำเห็ดฟำงที
ไม่ได้เคลือบผิวมีสภำพผล เท่ำกับ 4 (ผลมีสีน่้ำตำล 61- 80% ไม่มีเชื้อรำ) ทั้งนี้เป็นผลทีเกิดจำกกำรเน่ำเสียและผิว
เปลียนแปลงเป็นสีน่ำ้ ตำลอย่ำงรวดเร็วท่ำใหสภำพของผลไมเปนทียอมรับของผ ูบริโภค ผลของเห็ดฟำงทีเก็บรักษำไว
ทีอุณหภูมิ 13 องศำเซลเซียส มีอำยุกำรเก็บรักษำอยู่ประมำณ 2-3 วัน โดยพบวำเห็ดฟำงในบำงกรรมวิธีมีกำรเกิด
เน่ำเสียและผิวเปลียนเปนสีน่ำ้ ตำลอยำงรวดเร็วซึงท่ำใหสภำพของผลไม่เป็นทียอมรับของผ ูบริโภค โดยเฉพำะผลของ
เห็ดฟำงทีเคลือบผิวดวยเพคตินทีระดับควำมเขมขน 0.50% และ 1.0 % และชุดควบคุม มีอำยุรักษำนำน 3 วัน ไม่
สำมำรถเก็บรักษำต่อได้ ในขณะทีเห็ดฟำงทีเคลือบผิวดวยเพคตินทีระดับควำมเขมขน 0.25% มีสภำพของผลกำร
เปลียนแปลงใกล้เคียงกับผลของเห็ดฟำงทีเคลือบผิวดวยเพคตินกำรค้ำ0.50% (ภำพที 4)
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ภาพที่ 4 แสดงเห็ดฟำงทีผ่ำนกำรเคลือบด้วยเพคติน (A:ชุดควบคุม, B:เพคตินกำรค้ำ 0.50%, C: เพคติน 0.25%,
D:เพคติน 0.50%, E:เพคติน 1.00%) แล้วน่ำไปเก็บรักษำทีอุณหภูมิ 13 องศำเซลเซียส เป็นระยะเวลำ 3 วัน

วิจารณ์และสรุปผล
เพคตินสับปะรดทีสกัดโดยกรรมวิธีกำรสกัดเพคติน ทั้ง 3 กรรมวิธี ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงนัยส่ำคัญ แต่ถ้ำหำก
ใช้เวลำนำนในกำรสกัดเพคตินก็จะท่ำให้เกิดกำรเปลียนแปลงทีส่งผลต่อคุณสมบัติทำงเคมีและคุณสมบัติทำงกำยภำพ
(Koubala et al., 2008) จำกกำรศึกษำกำรสกัดด้วยกำรใช้กรดไฮโดรคลอริกร่วมไมโครเวฟ ให้ผลผลิตมำกทีสุดและ
ใช้เวลำเพียงเล็กน้อย เป็นเพรำะไมโครเวฟประกอบด้วยสนำมไฟฟ้ำและสนำมแม่เหล็กทีสำมำรถสันสะเทือนโมเลกุลของ
ขั้วและสำมำรถท่ำอิออนโมเลกุลท่ำให้เกิดควำมร้อนได้เร็ว (Chan et al., 2011)และสำมำรถท่ำให้เกิดอุณหภูมิสูงจะถึง
ภำยในไม่กีนำทีทีส่ำคัญยังช่วยให้ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ โดยในกำรศึกษำได้ใช้ระยะเวลำในกำรสกัด 5 นำที และ 10 นำที
ใช้ก่ำลังไฟฟ้ำ 450 วัตต์และ 600 วัตต์ ในกำรสกัดเพคตินสับปะรด (Nudthapong,2017) พบว่ำ กำรสกัดเพคตินที
ก่ำลังไฟฟ้ำ 450 วัตต์ ใช้ระยะเวลำ 5 นำที ให้ผลกำรทดลองออกมำดีกว่ำกรรมวิธีอืน ๆ อย่ำงมีนัยส่ำคัญ เมือน่ำเพคติน
ทีสกัดได้ไปประยุกต์เป็นสำรเคลือบผิวเพือรักษำอำยุหลังกำรเก็บเกียวของเห็ดฟำง พบว่ำ เพคตินควำมเข้มข้น 0.25 %
มีแนวโนมชวยชะลอกำรสูญเสียน้่ำหนักไดดีกวำกรรมวิธีอืนๆ ทั้งนี้เนืองจำกกำรเคลือบผิวดวยเพคตินเปนกำรเก็บรักษำ
ผลิตผลแบบดัดแปลงสภำพบรรยำกำศ ท่ำให้กำรสูญเสียน้่ำและกำรแลกเปลียนกำชมีนอยลงชวยชะลอ กำรเสือมสภำพ
กำรเปลียนแปลงทำงชีวเคมี ท่ำใหอัตรำกำรกำรหำยใจและกำรสังเครำะหเอทิลีนชำลง (Kader,1985) และยังสำมำรถชวย
ลดกำรเกิดสีน้่ำตำลได เนืองจำกกำรเคลือบผิวเปนกำรเก็บรักษำภำยใตสภำพดัดแปลงบรรยำกำศและเพคตินมีคุณสมบัติ
ที สำมำรถขึ้นรู ป เปนฟลมและเคลือบผิ วผลผลิ ตไดท่ ำใหสำมำรถปกคลุ มและปดชองเปดตำงๆบนผิ วผลิ ตผลได
(El-GHaouth A.E,1998) นอกจำกนี้ยังพบวำ กำรเกิดสีน่้ำตำลบนเปลือกจะมีควำมสัมพันธกับกำรสูญเสียน้่ำหนักของ
ผลิตผลโดยทีกำรเคลือบผิวดวยเพคตินทีระดับควำมเขมขน 0.25 %ชะลอกำรสูญเสียน้่ำหนักของเห็ดฟำงไดดีทีสุดและ
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มีกำรเกิดสีน่้ำตำลทีเปลือกผลน้อยทีสุดซึงสอดคลองกับกำรศึกษำของ (Zhang et al.,1997) ทีรำยงำนวำกำรสูญเสีย
น้่ำหนักของผลผลิตสำมำรถบงบอกถึงกำรเกิดสีน้่ำตำลในผลผลิตหลำยชนิดเชน เงำะ สมและลิน้ จี เปนตน
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ผลของการสกัดเพคตินจากเปลือกและ ังข้าวโพดเหลือทิ้งด้วยกรดบางชนิด เพื่อยืด
อายุการเกบรักษามันฝรั่งแท่ง
Effect of various acidic pectin extractions from corn husk and corncob waste
for prolonging storage life of potato core
วิทวัส ค่ำลือ1* สุทธิดำ วงศำลำ1 วีรนุช คฤหำนนท์2 พรอนันต์ บุญก่อน1 และ อังคณำ เชื้อเจ็ดตน1
Wittawat Kamlue1* Suttida Wongsala 1 Weeranuch Karuehanon2 Pornanan boonkorn1 and Angkhana
Chuajedton1
บทคัดย่อ
ผลของกำรสกัดเพคตินจำกเปลือกและซังข้ำวโพดด้วยกรด 3 ชนิด คือ กรดไฮโดรคลอริก กรดซิตริก และ
กรดแอซีติก โดยสกัดที pH 2 ในทุกชุดกำรทดลอง พบว่ำปริมำณเพคตินทีสกัดได้มีค่ำสูงสุดเมือสกัดด้วยกรดแอซีติก
ทั้งเปลือกและซังข้ำวโพด (0.68±0.04 % และ 0.60±0.09% ตำมล่ำดับ) เมือเปรียบเทียบกับทุกชุดกำรทดลอง และมี
คุณสมบัติทำงเคมีทีใกล้เคียงกับเพคตินทำงกำรค้ำ หลังจำกนั้นน่ำเพคตินทีสกัดได้มำเป็นสำรเคลือบผิวเพือยืดอำยุ
กำรเก็บรักษำมันฝรังแท่งโดยเคลือบผิวมันฝรังด้วยกำรจุ่มในสำรละลำยเพคตินทีสกัดด้วยกรดแอซีติกทีควำมเข้มข้น
0.25, 0.50 และ 1.0 % โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ไม่เคลือบ) เป็นเวลำ 30 วินำที แลวเก็บรักษำไวทีอุณหภูมิ
13±2 องศำเซลเซียส พบว่ำกำรจุ่มเพคตินทีควำมเขมขน 0.25 % สำมำรถชะลอกำรเกิดสีน่้ำตำลของมันฝรังแท่งได้ดี
ทีสุด และพบกำรเกิดโรคน้อย สำมำรถเก็บรักษำได้นำน 10 วัน เมือเทียบกับชุดชุดควบคุม (5 วัน)
คาสาคัญ: เปลือกข้ำวโพด ซังข้ำวโพด กำรสกัด เพคติน สำรเคลือผิวทีบริโภคได้
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Abstract
Effect of some acids (hydrochloric acid, citric acid and acetic acid) pectin extractions from corn husk and
corncob at pH 2 for prolonging shelf life of potato core was studied. Results showed that the amount of pectin
was highest in the extraction from corn husk and corncorb using acetic acid (0.68±0.04 % and 0.60±0.09%,
respectively), compared to other treatments. The chemical characteristics of the extracted pectin were similar to
commercial pectin. Then, the extracted pectin was applied as edible coating for prolongings storage life for
potato core by dipping in pectin solution with different concentrations of 0.25, 0.50 and 1.00 % compared to
control (no coating) for 30 seconds and stored at 13±2 °C. It was found that pectin solution at concentration of
0.25% gave the best result for delayed browning and less disease incidence, and can extend the storage life up
to 10 days when compared with control (5 days).
Keywords: corn husk, corncob, extraction, pectin, edible coating

บทนา
เปลือกและซังข้ำวโพดเลีย้ งสัตว์เป็นวัสดุเหลือทิ้งเป็นปริมำณมำกทีได้หลังจำกกำรกะเทำะเอำเมล็ดข้ำวโพด
เพือน่ำไปใช้เป็นอำหำรสัตว์ ไทยมีพนื้ ทีปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จ่ำนวน 7.03 ล้ำนไร่ ผลผลิตจ่ำนวน 4.62 ล้ำนตัน และ
มีต้นทุนกำรผลิต 6.81 บำท/กิโลกรัม ควำมต้องกำรใช้ในประเทศเพิมขึ้นอย่ำงต่อเนืองปี 2559/60 ต้องกำรใช้ 7.41
ล้ำนตัน ขณะทีผลผลิต 4.62 ล้ำนตัน ซึงสูงกว่ำผลผลิต ดังนั้นจึงต้องมีกำรน่ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ(ส่ำนักนโยบำยและ
แผน,2560) โดยจังหวัดล่ำปำงมีพนื้ ทีปลูกข้ำวโพดเลีย้ งสัตว์จ่ำนวน 197,276 ไร่ เกษตรกรจ่ำนวน 14,725 รำย มีพ้ืนที
เพำะปลูกมีเอกสำรสิทธิ์จ่ำนวน 53,864 ไร่ พื้นทีปลูกไม่มีเอกสำรสิทธิ์ จ่ำนวน 143,412 ไร่(สุรพล,2560) กำรปลูก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที ในภำคเหนือก่อให้เกิดชีวมวลทีต้องก่ำจัดทิ้งนับล้ำนตันด้วยวิธีกำรเผำในช่วงฤดูแล้ง
ก่อให้เกิดมลภำวะทำงอำกำศอยู่(วรรเนตรและคณะ, 2557) คณะผู้วิจัยมีแนวทำงกำรแก้ไขกำรจัดกำรวัสดุเหลือทิ้ง
ทำงกำรเกษตร
จำกกำรศึกษำ ธำนุวัฒน์ และคณะ(2556) พบว่ำในเปลือกของผักและผลไม้ มีเพคติน(Pectin) สะสมอยู่ใน
ปริมำณมำกโดยเพคตินเป็นสำรประกอบ Polysaccharide ทีพบตำมธรรมชำติ สำมำรถผสมกับน้่ำและท่ำหน้ำทีเป็น
สำรให้ ควำมข้ น หนืด สำรท่ ำ ให้ เกิด เจล เป็ นต้น เพคติน ถูก น่ ำมำใช้ใ นอุ ต สำหกรรมอำหำรและเครืองดืมมำเป็ น
เวลำนำนเนืองจำกคุณสมบัติทีหลำกหลำยของเพคติน เช่น กำรใช้ประโยชน์ของเพคตินในผลิ ตภัณฑ์แยม เยลลี
กำรผสมในผลไม้กวน กำรลดกำรสูญเสียน้่ำในอำหำรแช่แข็ง กำรใช้ในโยเกิร์ตเพือป้องกันกำรลอยตัวหรือกำรกระจำย
ตัวของชิน้ ผลไม้ทีเติมลงไป อีกทัง้ เพคตินสำมำรถใช้เป็นสำรเคลือบผิวทียอมรับว่ำเป็นสำรเคลือบผิวบริโ ภคได้ (Edible
Coating Film) น่ำไปเคลือบผิวผักและผลไม้เพือชะลอกำรคำยน้่ำ เพือยืดอำยุผลผลิตหลังเก็บเกียว ลดกำรสูญเสียน้่ำ
ช่ว ยรั ก ษำคุ ณ ภำพ ให้ ค งอยู่เ ป็ น กำรป้ อ งกั น เชื้อ จุ ลิ น ทรี ย์เ ข้ ำ ท่ ำ ลำยเพื อให้ ส ำมำรถยื ด อำยุ ก ำรเก็ บ ได้ น ำนขึ้ น
ประเทศไทยต้องน่ำเข้ำเพคตินจำกต่ำงประเทศเพือใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรและยำรวมทั้งใช้ผลิตอำหำรประเภทเจล
เยลลี และอำหำรเสริ ม ประเภทต่ำ ง ๆ เนืองจำกไทยยั ง ไม่มีโ รงงำนที สำมำรถผลิ ต เพคติน เองได้ ต้อ งน่ ำ เข้ ำ จำก
ต่ำ งประเทศเป็ น หลั ก โดยเพคติน ในทำงกำรค้ ำ ส่ ว นใหญ่ จ ะผลิ ต ได้ จ ำกผลไม้ต ระกู ล ส้ ม และกำกของแอปเปิ้ ล
(ชินำนำฏและคณะ,2556) ปัจจุบันมีรำยงำนกำรศึกษำกำรสกัดเพคตินจำกเปลือกผลไม้หรือพืชต่ำง ๆ ได้แก่
เปลือกส้มโอ เปลือกพืชตระกูลส้มเครือหมำน้อย ฝรังกำกผลส้ม เศษผักกำดขำวเหลือทิ้งและเปลือกตำลดิบเป็นต้น
กำรสกัดเพคตินจำกเนื้อเยือพืชสำมำรถท่ำได้โดยกำรใช้กรดเพือไฮโดรไลซีส (hydrolysis) ซึงกำรสกัดด้วยกรดนี้ท่ำให้
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เพคตินทีอยูใ่ นรูปทีไม่ละลำยน้่ำ (insoluble pectin) ถูกไฮโดรไลซ์เป็นเพคตินในรูปทีละลำยน้่ำ(soluble pectin) กำรสกัด
เพคตินนั้นจะมีปัจจัยต่ำง ๆ ทีเข้ำมำเกียวข้องได้แก่ ชนิดและควำมเข้มข้นของกรดทีใช้ในกำรสกัด นอกจำกนั้นปัจจัย
อืน ๆ ทีมีผลต่อปริมำณและคุณภำพของเพคตินทีสกัดได้เช่น อัตรำส่วนพืชต่อปริมำตรของสำรสกัด อุณหภูมิและเวลำ
ในกำรสกัด เป็นต้น (ดุลย์จิรำและคณะ,2561) คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหำทีเกิดขึ้น จึงมีแนวคิดทีจะน่ำวัสดุ
เหลื อ ทิ้ ง กำรเกษตรจำกเปลื อ กและซั ง ข้ ำ วโพดมำใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในกำรสกั ด เพคติ น ด้ ว ยกรดชนิ ด ต่ ำ ง ๆ เช่ น
กรดไฮโดคอลริก กรดซิตริก และกรดแอซิตกิ เพือเพิมมูลค่ำให้กับวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร และอำจเป็นทำงเลือก
ในกำรลดต้นทุนกำรน่ำเข้ำ เพคตินทีมีรำคำสูงจำกต่ำงประเทศอีกทั้งยังเป็นกำรลดหรือใช้ของเสียเหลือทิง้ มำท่ำให้เกิด
ประโยชน์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การเตรียมตัวอย่างเพื่อสกัดเพคติน
คัดเปลือกและซังข้ำวโพดแห้งทีไม่มเี ชื้อรำ น่ำเปลือกข้ำวโพดทีคัดแล้วมำตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน่ำไปบดให้
ละเอียด เก็บไว้ในภำชนะทีปิดมิดชิด(ชินำนำฏและคณะ,2556)
การเตรียมน้าพืชในการสกัด
ชังน้่ำหนักเปลือกและซังข้ำวโพดทีบดละเอียดอย่ำงละ 100 กรัม น่ำไปต้มในน้่ำกลัน 500 มิลลิลิตร ต้มจน
เดือดนำน 5 นำที น่ำไปกรองขณะร้อนด้วยผ้ำขำวบำง จะได้น้่ำพืชออกมำ ท่ำกำรวัดค่ำพีเอช (pH) น้่ำพืชด้วยเครืองวัด
กรดด่ำง-อุณหภูมิ (pH Meter) แล้วบันทึกผล
กำรสกัดเพคตินจำกเปลือกและซังข้ำวโพด ด้วยกรดไฮโดรคลอริก กรดซิตริก กรดแอซีติก และชุดควบคุม
(น้่ำกลัน) โดยวำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) น่ำน้่ำพืชทีได้วัดปริมำตร
และปรับค่ำพีเอช (pH) เท่ำกับ 2 ด้วยกรดชนิดต่ำง ๆ หลังจำกนั้นน่ำน้่ำพืชมำทดลองทั้งหมด 8 กรรมวิธี ซึงแต่ละ
กรรมวิธีจะท่ำทั้งหมด 3 ซ้่ำดังต่อไปนี้ เปลือกข้ำวโพดสกัดด้วยน้่ำกลัน(ชุดควบคุม) ซังข้ำวโพดสกัดด้วยน้่ำกลัน
(ชุดควบคุม) เปลือกข้ำวโพดสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก เปลือกข้ำวโพดสกัดด้วยกรดซิตริก เปลือกข้ำวโพดสกัด ด้วย
กรดแอซีติก ซังข้ำวโพดสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก ซังข้ำวโพดสกัดด้วยกรดซิตริก ซังข้ำวโพดสกัดด้วยกรดแอซีติก
น่ำน้่ำพืชทีปรับพีเอช (pH) แล้วต้มด้วยเตำควำมร้อนทีอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียสให้เหลือปริมำตร 200 มิลลิลิตร
เติมเอทำนอลในอัตรำส่วน 1:1 ตัง้ ไวทีอุณหภูมิหองเปนเวลำ 12 ชัวโมง จะได้ตะกอนเพคตินออกมำกรองน้่ำพืชโดยใช้
กระดำษกรองเบอร์ 1 ด้วยเครืองสุญญำกำศ และล้ำงตะกอนเพคตินด้วยเอทำนอลเย็น 2 ครั้ง ๆ ละ 40 มิลลิลิตร
น่ำตะกอนเพคตินทีได้ไปท่ำให้แห้งโดยกำรอบในตู้อบลมร้อนทีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส(ชินำนำฏและคณะ,2556)
บันทึกผลการทดลอง
ปริมาณเพคตินทีส่ กัด ด้
เป็นกำรเก็บข้อมูลจำกปริมำณเพคตินทีสกัดได้ โดยกำรชังน้่ำหนัก จำกนั้นน่ำไปเปรียบเทียบกับปริมำณ
วัตถุดบิ ทีใช้ท่ำกำรค่ำนวณเปรียบเทียบออกมำเป็นค่ำร้อยละผลผลิต (% yield)
สมกำรในกำรค่ำนวณ
น้่ำหนักเพคตินทีได้
100
ร้อยละผลผลิต (% yield) =
น้่ำหนักวัตถุดบิ ทีใช้
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การวิเคราะห์หาระดับการเกิดเอสเทอร์ (ศิวะเทพและคณะ,2557)
กำรวิเครำะห์หำระดับระดับกำรเกิดเอสเทอร์ฟิเคชัน (degree of esterification, DE) ชังเพคติน 0.5 กรัม เติม
เอทำนอล 2 มิลลิลิตร ละลำยด้วยน้่ำปรำศจำกคำร์บอนไดออกไซด์ 100 มิลลิลิตร คนให้เข้ำกัน หยดฟีนอล์ฟทำลีน
5 หยด ไทเทรตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.5 โมลำร์ บันทึกผลครั้งที1 เติมสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์
เข้มข้น 0.5 โมลำร์ ปริมำตร 10 มิลลิลิตร เขย่ำทิ้งไว้ 15 นำที จำกนั้นเติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.5 โมลำร์
ปริมำตร 20 มิลลิลิตร เขย่ำจนสีชมพูหำยไป เติมฟีนอล์ฟทำลีน 5 หยด ไทเทรตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น
0.5 โมลำร์ จนสีชมพูเริมปรำกฏ บันทึกผลครั้งที 2 น่ำมำหำค่ำระดับกำรเกิดเอสเทอร์ฟิเคชัน(DE) จำกสูตร
NaOH volume2 (ml)
%DE =
×100
NaOH volume1 + NaOH volume2 (ml)
การวิเคราะห์หาปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค
กำรวิเครำะห์หำปริมำณกรดกำแลคทูโรนิคโดยวิธีของ Rangana (1977) โดยกำรชังเพกติน 0.01 กรัม น่ำมำ
ละลำยด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ควำมเข้มข้น 0.05 นอร์มอล(N) ในบีกเกอร์ 100 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้
25 นำที ปิเปตสำรละลำย 2 มิลลิลิตรเจือจำงด้วยน้่ำกลัน 100 มิลลิลิตร ปิเปตสำรละลำยทีเตรียมไว้ 2 มิลลิลิตร
ใส่ในหลอดทดลองและเติมคำร์บำซอล (carbazole) ควำมเข้มข้น 0.1% จ่ำนวน 1 มิลลิลิตร หลังจำกนั้น เติมกรด
ก่ำมะถันเข้มข้น 98% ปริมำตร 12 มิลลิลิตร เขย่ำให้เข้ำกันตั้งทิ้งไว้ทีอุณหภูมิห้อง 25 นำทีน่ำไปวัดค่ำดูดกลืนแสง
โดยใช้เครืองวัดค่ำดูดกลืนแสง ทีควำมยำวคลืน 525 นำโนเมตร แล้วเปรียบเทียบปริมำณกรดกำแลคทูโรนิคกับกรำฟ
มำตรฐำน
การวิเคราะห์ปริมาณความชืน้ (ปรินทร,2551)
วิธีวิเครำะห์หำปริมำณควำมชื้นของเพคตินตัวอย่ำง โดยวิธีกำรวิเครำะห์ตำมมำตรฐำน ASTM D3173-95
มีวิธีกำรวิเครำะห์ โดยอุ่นเตำเผำให้ร้อนทีอุณหภูมิ 150 องศำเซลเซียส อบถ้วยกระเบื้องพร้อมฝำทีอุณหภูมิ 150
องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชัวโมง ปล่อยทิง้ ไว้ให้เย็นในโถดูดควำมชื้น ชังเพคตินหนัก 1.0 กรัม ใส่ในถ้วยกระเบื้องอบ
สำรจนกระทังน้่ำหนักคงที ค่ำนวณปริมำณควำมชื้นในเพคตินตัวอย่ำง โดยใช้สูตร
(น้่ำหนักตัวอย่ำงก่อนอบ – น้่ำหนักตัวอย่ำงหลังอบ)
ร้อยละควำมชืน้ =

น้่ำหนักตัวอย่ำงก่อนอบ

100

การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า (ปรินทร,2551)
วิเครำะห์หำปริมำณเถ้ำในเพคตินตัวอย่ำง โดยวิธีกำรวิเครำะห์ตำมมำตรฐำน ASTM D3173-95) โดยเผำ
ถ้วยกระเบื้องพร้อมฝำทีอุณหภูมิ 650 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชัวโมง ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดควำมชื้นชัง
เพคตินหนัก 1.0 กรัม ใส่ในถ้วยกระเบื้อง หรือ ใช้สำรตัวอย่ำงที ผ่ำนกำรหำควำมชื้นแล้วเผำเพคตินทีอุณหภูมิ 650
องศำเซลเซียส จนกระทังน้่ำหนักคงที (เปิดฝำถ้วยกระเบือ้ งขณะเผำ) ค่ำนวณปริมำณเถ้ำในสำรตัวอย่ำงโดยใช้สูตร
ร้อยละเถ้ำ =
น้่ำหนักเพคตินหลังเผำ
100
น้่ำหนักเพคตินเริมต้น
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2. ผลของเพคตินทีส่ กัด ด้มาประยุกต์ใช้เป็นสารเคลือบผิวในการยืดอายุการเกบรักษามันฝรั่งแท่ง
น่ำมันฝรังสำยพันธุ์สปันตำ (Spunta) คัดผลมันฝรังทีมีขนำดใกล้เคียงกัน ไม่มรี อยแผลหรือต่ำหนิจำกโรคและ
แมลง ตัดหัวท้ำยมันฝรังออกแล้วใช้ Cork borer เส้นผ่ำศูนย์กลำง 11 มิลลิเมตร เจำะผลมันฝรังหลังจำกนั้น น่ำไปจุ่ม
ในสำรละลำยเพคตินทีสกัดได้ในกรรมวิธีต่ำง ๆ แต่ละชุดกรรมวิธีทดลองมี 3 ซ้่ำ ๆ ละ 5 แท่ง ได้แก ชุดควบคุม
(ไม่เคลือบ), เพคตินกำรค้ำทีควำมเข้มข้น 0.50%, เพคตินทีสกัดได้ทีควำมเข้มข้น 0.25%, 0.50% และ 1.0% เป็น
เวลำ 30 วินำที น่ำแท่งมันฝรังมำจัดใสถำด หุ้มด้วยพลำสติกใส PVC เก็บไวทีอุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ
10 วัน บันทึกผลกำรทดลอง
บันทึกผลการทดลอง
กำรเกิดสีน่ำ้ ตำลของแท่งมันฝรังโดยประเมินด้วยสำยตำ บันทึกเปอร์เซ็นต์พนื้ ทีเกิดสีน่ำ้ ตำลของแท่งมันฝรัง
โดยก่ำหนดคะแนน 1-5 ดังนี้
คะแนน 1 = สีผิวของแท่งมันฝรังไม่เปลียนเป็นสีน่ำ้ ตำล หรือเริมเปลียนเป็นสีน่ำ้ ตำลไม่เกิน 20
เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีทั้งหมด
คะแนน 2 = สีผิวของแท่งมันฝรังเป็นสีน่ำ้ ตำล 21-40 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นทีผิวทั้งหมด
คะแนน 3 = สีผิวของแท่งมันฝรังเป็นสีน่ำ้ ตำล 41-60 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นทีผิวทั้งหมด
คะแนน 4 = สีผิวของแท่งมันฝรังเป็นสีน่ำ้ ตำล 61-80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นทีผิวทั้งหมด
คะแนน 5 = สีผิวของแท่งมันฝรังเป็นสีน่ำ้ ตำล 81-100 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นทีผิวทั้งหมด
คะแนนเฉลียกำรเกิดสีน่ำ้ ตำล = ผลรวมระดับคะแนนของทุกแท่ง
จ่ำนวนแท่ง

ภาพที่ 1 แสดงเกณฑ์ประเมินคะแนนกำรเกิดน้่ำตำลของแท่งมันฝรัง
การเกิดโรค (disease incidence) โดยพิจำรณำจำกกำรปรำกฎให้เห็นของเชื้อรำทีผิวมันฝรังทุกอันในแต่ละ
กรรมวิธีทุกวันบันทึกระดับคะแนน 1-5 ดังนี้
คะแนน 1 = ไม่ปรำกฏให้เห็นเชื้อรำจนถึงเห็นเชื้อรำทีแท่งมันฝรังไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีผิว
ทั้งหมด
คะแนน 2 = เห็นเชื้อรำทีแท่งมันฝรังเป็น 21-40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีผิวทั้งหมด
คะแนน 3 = เห็นเชื้อรำทีแท่งมันฝรังเป็น 41-60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีผิวทั้งหมด
คะแนน 4 = เห็นเชื้อรำทีแท่งมันฝรังเป็น 61-80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีผิวทั้งหมด
คะแนน 5 = เห็นเชื้อรำทีแท่งมันฝรังเป็น 81-100 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีผิวทั้งหมด
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คะแนนเฉลียของกำรเกิดโรค =

ผลรวมระดับคะแนนของทุกแท่ง
จ่ำนวนแท่ง
เปอร์เ นต์การสูญเสียน้าหนักแท่งมันฝรั่ง (%weight loss)
วัดโดยกำรชังน้่ำหนักในวันทีตรวจวัดของแท่งมันฝรัง แล้วน่ำมำค่ำนวณหำเปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียน้่ำหนัก
ดังนี้
เปอร์เซ็นกำรสูญเสียน้่ำหนัก =

น้่ำหนักเริมต้น - น้่ำหนักในวันทีวัดผล
น้่ำหนักเริมต้น

×100

สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมส่ำเร็จ รูปในกำรวิเครำะห์ สถิติเปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงค่ ำเฉลี ยด้วยวิธี Duncan’s New
Multiple Range Test (DMRT)

ผลการศึกษาและวิจารณ์
1. การตรวจสอบคุณสมบัติของเพคตินที่สกัด ด้เปรียบเทียบกับเพคตินการคา
กำรสกัดเพคตินจำกเปลือกและซังข้ำวโพดด้วยกรดไฮโดรคลอริก กรดซิตริก กรดแอซีตกิ และชุดควบคุม(น้่ำ
กลั น) พบว่ำ เพคติน ที สกั ด ด้ ว ยกรดแอซี ติก ของเปลือกและซัง ข้ ำ วโพดมีปริม ำณร อยละผลผลิ ต มำกที สุ ด โดยที
ซังข้ำวโพดมีปริมำณรอยละผลผลิต เท่ำกับ 0.60 เปลือกข้ำวโพดมีปริมำณรอยละผลผลิต เท่ำกับ 0.68 สูงกว่ำ
เพคตินทีสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก กรดซิตริก และชุดควบคุม(น้่ำกลัน) อย่ำงมีนัยส่ำคัญ (P≤0.05) เนืองจำกขนำด
โมเลกุลของกรดแอซีติกมีขนำดเล็ก และสำมำรถปรับให้มีค่ำ pH ทีเหมำะสม และชนิดของกรดนั้นมีผลต่อกำรสกัด
เพคตินจำกเปลือกและซังข้ำวโพด(ดังตำรำงที 1)
จำกกำรตรวจสอบคุณสมบัติของเพคตินทีสกัดได้เปรียบเทียบกับเพคตินกำรคำ ไดแก เพคตินระดับ industrial
grade โดยดูตำมขอก่ำหนดมำตรฐำนของเพคติน ตำมที The Joint / WHO Expert Committee on Food Additive (JECFA) ได้
ก่ำหนดไว้ พบวำ เพคตินทีสกัดไดมีน่้ำหนักแหง (% yield) ปริมำณเมทอกซิล (% methoxyl) ปริมำณควำมชื้น (%
moisture) และปริมำณเถ้ำ (%ash) ใกลเคียงกับเพคตินระดับ industrial grade ยกเว้น ปริมำณกรดกำแลคทูโรนิค (%
galacturonic acid) แต่ก็แสดงใหเห็นวำ เพคตินทีสกัดได้มีคุณสมบัตติ ำง ๆ อยูในชวงทียอมรับได
ตารางที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์คุณสมบัติทำงเคมีของเพคตินทีสกัดจำกเปลือกข้ำวโพดและซังข้ำวโพดด้วยกรดชนิดต่ำง ๆ
เพคตินทาง
Control
Hydrochloric
Characteristic
Citric acid
Acetic acid
การค้า
(น้ากลั่น)
acid
เปลือกข้าวโพด
0.52±0.07b
0.62±0.13ab
0.48±0.07b
0.68±0.04a
Yield(% w/w)
95.02±3.95ab
96.40±0.12a 95.32±0.82ab
DE(%) 90.19±4.89b 97.03±1.21a
9.10ns
8.40ns
8.70ns
11.10ns
9.50ns
Moisture(% wb)
2.40a
10.30b
8.50b
7.80b
8.10b
Ash(% wb)
21.74±2.19ab
16.18±5.59a 21.25±0.40ab
GA(% w/w) 37.82±12.86b 9.34±2.05a
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ตารางที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์คุณสมบัตทิ ำงเคมีของเพคตินทีสกัดจำกเปลือกข้ำวโพดและซังข้ำวโพดด้วยกรดชนิดต่ำง ๆ (ต่อ)
เพคตินทาง
Control
Hydrochloric
Characteristic
Citric acid
Acetic acid
การค้า
(น้ากลั่น)
acid
ังข้าวโพด
0.50±0.05ab
0.50±0.07b
0.34±0.01c
0.60±0.09a
Yield(% w/w)
87.83±0.10b
95.27±0.91a
DE(%) 90.19±4.89ab 91.30±0.50ab 91.75±0.73ab
9.10ns
7.70ns
7.60ns
9.40ns
8.20ns
Moisture(% wb)
4.80ns
2.40ns
4.80ns
4.5ns
4.10ns
Ash(% wb)
18.98±2.80bc
13.11±1.66bc 22.49±0.80b
GA(% w/w) 37.82±12.86a 10.09±1.53c
หมายเหตุ : ค่ำเฉลียทีก่ำกับด้วยตัวอักษรในแนวนอนทีต่ำงกันแสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญทำงสถิติ (P≤0.05) จำกำร
วิเครำะห์แบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)

ผลกำรวิเครำะห์คุณสมบัติทำงเคมีของเพคตินจำกเปลือกและซังข้ำวโพดทีสกัดด้วยกรดชนิดต่ำง ๆ พบว่ำ
ปริมำณร้อยละผลผลิต (%Yield) และคุณสมบัติทำงเคมีทีสกัดได้ดังตำรำงที 1 เพคตินจำกเปลือกข้ำวโพดทีสกัดด้วย
ชุดควบคุม(น้่ำกลัน) กรดไฮโดรคลอริก กรดซิตริก และกรดแอซีติก มี ค่ำเท่ำกับ 0.68±0.04 0.62±0.13, 0.52±0.07
และ 0.48±0.07 ตำมล่ำ ดั บ ส่ ว นเพคติน จำกซั งข้ ำ วโพดทีสกั ดด้ ว ยน้่ำ กลัน กรดไฮโดรคลอริ ก กรดซิต ริ ก และ
กรดแอซีติก มีค่ำเท่ำกับ 0.60±0.09 0.50±0.05, 0.50±0.07 และ 0.34±0.01 ตำมล่ำดับ แสดงให้เห็นว่ำกรดชนิด
ต่ำง ๆ ทีน่ำมำสกัดมีผลต่อปริมำณเพคตินทีสกัดได้อย่ำงมีนัยส่ำคัญทำงสถิติ (P≤0.05)
ส่วนคุณสมบัติทำงเคมีของเพคตินทีได้จำกกำรสกัดด้วยกรดชนิดต่ำง ๆ ซึงประกอบด้วยคุณสมบัติส่ำคัญ
ได้แก่ ระดับกำรเกิดเอสเทอร์ (DE), ปริมำณควำมชื้น (moisture), เถ้ำ (%ash) และปริมำณกรดกำแลคทูโรนิค (GA)
(ดังตำรำงที 1)
ซึ งจำกกำรวิ เ ครำะห์ ร ะดั บ กำรเกิ ด เอสเทอร์ ข องเพคติ น สกั ด จำกเปลื อ กและซั ง ข้ ำ วโพดด้ ว ยน้่ ำ กลั น
กรดไฮโดรคลอริ ก กรดซิ ต ริ ก กรดแอซี ติก และเพคติน ทำงกำรค้ ำ มีค่ ำ เท่ ำ กั บ 97.03±1.21, 96.40±0.12,
95.32±0.82, 95.02±3.95 และ 90.19±4.89 ตำมล่ำดับ ส่วนเพคตินสกัดจำกซังข้ำวโพด มีค่ำเท่ำกับ 95.27±0.91,
91.75±0.73, 91.30±0.50, 90.19±4.89 และ 87.83±0.10 ตำมล่ำดับ โดยกรดชนิดต่ำง ๆ ทีน่ำมำสกัดมีผลต่อกำร
เกิดเอสเทอร์ของเพคตินทีสกัดได้อย่ำงมีนัยส่ำคัญทำงสถิติ (P≤0.05) และจำกค่ำระดับกำรเกิดเอสเทอร์ทีสูงกว่ำ
50% เพคตินจำกเปลือกและซังข้ำวโพดจึงจัดอยู่ในกลุ่มของเพคตินหมู่เมทอกซิลสูง (high methoxyl pectin) มีค่ำ
Degree of esterification มำกกว่ำ 50% หรือมีปริมำณ methoxyl มำกกว่ำ 7%(ดุลจิรำและคณะ,2561) สอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยของ (ธนำวรรณและขวัญจิตต์ ,2559) ซึ งสกัดเพคตินจำกกะหล่ำ ปลีได้เพคตินชนิด ทีมีระดับกำรเกิ ด
เอสเทอร์ 51.65-59.14% จึงจัดเป็นเพคตินประเภททีมีหมู่เมทอกซิลสูงเช่นเดียวกัน
นอกจำกปริมำณผลผลิตแล้ว กำรสกัดเพคตินต้องค่ำนึงถึงควำมบริสุทธิ์ของเพคตินทีสกัดได้ สิงทีบ่งบอก
ควำมบริสุทธิ์ของเพคติน คือ ปริมำณกรดกำแลคทูโรนิคในเพคติน เพคตินทีได้จำกกำรสกัดด้วยกรดชนิดต่ำง ๆ ได้แก่
ชุดควบคุม(น้่ำกลัน) กรดไฮโดรคลอกริก กรดซิตริก กรดแอซีติก และเพคตินทำงกำรค้ำ มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมี
นัยส่ำคัญทำงสถิติ (P≤0.05) โดยเพคตินจำกเปลือกข้ำวโพด มีปริมำณกรดกำแลคทูโรนิค เท่ำกับ 37.82±12.86,
21.74±2.19, 21.25±0.40, 16.18±5.59 และ 9.34±2.05 ตำมล่ำดับ ส่วนเพคตินจำกซังข้ำวโพด มีค่ำเท่ำกั บ
37.82±12.86, 22.49±0.80, 18.98±2.80, 13.11±1.66 และ 10.09±1.53 ตำมล่ำดับ
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ปริ ม ำณควำมชื้น และเถ้ ำ ของเพคติน ที ได้ จ ำกกำรสกั ด ด้ ว ยกรดชนิด ต่ำ ง ๆ ได้ แ ก่ ชุด ควบคุ ม (น้่ำ กลั น)
กรดไฮโดรคลอกริก กรดซิตริก กรดแอซีติก และเพคตินทำงกำรค้ำ มีปริมำณแตกต่ำงกันอย่ำงมี นัยส่ำคัญทำงสถิติ
(P≤0.05) โดยควำมชื้นของเพคตินสกัดจำกเปลือกข้ำวโพดมีค่ำแตกต่ำงกันอยู่ เล็กน้อยอยู่ที 11.10, 9.50, 9.10, 8.70
และ 8.40 ตำมล่ำดับ ส่วนเพคตินสกัดจำกซังข้ำวโพดมีค่ำ 9.40, 8.20, 7.70, 7.70 และ 7.60 ตำมล่ำดับ
ส่วนเถ้ำของเพคตินทีได้จำกกำรสกัดด้วยกรดชนิดต่ำง ๆ ได้แก่ ชุดควบคุม(น้่ำกลัน) กรดไฮโดรคลอริก
กรดซิตริก กรดแอซีตกิ และเพคตินทำงกำรค้ำ มีปริมำณแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญทำงสถิติ (P≤0.05) โดยเถ้ำของ
เพคตินสกัดจำกเปลือกข้ำวโพดมีค่ำแตกต่ำงกันอยู่เล็กน้อยอยู่ที 10.30, 8.50, 8.10, 7.80 และ 2.40 ตำมล่ำดับ
ส่วนเพคตินสกัดจำกซังข้ำวโพดมีค่ำเท่ำกับ 4.80, 4.80 4.80 4.50 และ 4.10 ตำมล่ำดับ
2. การยืดอายุการเกบรักษามันฝรั่ง การเกิดสีน้าตาลของแท่งมันฝรั่ง ด้วยการเคลือบสารละลายเพ
คตินที่สกัด ด้
กำรให้คะแนนกำรเกิดสีน่ำ้ ตำลของสีผิวแท่งมันฝรังโดยกำรประเมินด้วยสำยตำ (ภำพที 2) ทีผ่ำนกำรเคลือบ
ผิ ว ด้ ว ยเพคติน ทำงกำรค้ ำ ควำมเข้ ม ข้ น 0.50% ชุ ด ควบคุ ม (ไม่ เคลื อ บ) และเพคติ น ที สกั ด จำกซั ง ข้ ำ วโพดด้ ว ย
กรดแอชีติกควำมเข้มข้น 0.25%, 0.50% และ 1.0% เก็บไว้ทีอุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 วัน มีควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (P≤0.05) โดยตั้งเกณฑ์กำรให้คะแนน 1 ถึง 5 (ดังภำพที 2)
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ภาพที่ 2 แสดงกำรเกิดสีน่้ำตำลของผิวแท่งมันฝรังทีผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยเพคตินจำกซังข้ำวโพดควำม
เข้มข้น 0.25%, 0.50% และ 1.0% และเพคตินทำงกำรค้ำ เก็บไว้ทีอุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 วัน
หมายเหตุ : คะแนน 1 = สีผิวของแท่งมันฝรังไม่เปลียนเป็นสีน่้ำตำล หรือเริ มเปลียนเป็นสีน่้ำตำลไม่เกิน 20
เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีทั้งหมด
คะแนน 2 = สีผิวของแท่งมันฝรังเป็นสีน่ำ้ ตำล 21-40 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นทีผิวทั้งหมด
คะแนน 3 = สีผิวของแท่งมันฝรังเป็นสีน่ำ้ ตำล 41-60 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นทีผิวทั้งหมด
คะแนน 4 = สีผิวของแท่งมันฝรังเป็นสีน่ำ้ ตำล 61-80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นทีผิวทั้งหมด
คะแนน 5 = สีผิวของแท่งมันฝรังเป็นสีน่ำ้ ตำล 81-100 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นทีผิวทั้งหมด
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ผลกำรให้คะแนนกำรเกิดสีน่้ำตำลของสีผิวแท่งมันฝรังทีผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยเพคตินทำงกำรค้ำควำม
เข้มข้น 0.50% ชุดควบคุม(ไม่เคลือบ) และเพคตินทีสกัดได้ควำมเข้มข้น 0.25%, 0.50% และ 1.0% เก็บไว้ทีอุณหภูมิ
13±2 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 วัน พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (P≤0.05) โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน
1 ถึง 5 จำกกำรเกิดสีนำ้ ตำลน้อยไปมำก เมือเทียบผลคะแนนเฉลียในวันที 10 พบว่ำ กำรเกิดสีน่้ำตำลของผิวแท่งมัน
ฝรังทีเคลือบผิวด้วยเพคตินควำมเข้มข้น 0.25% ดีทีสุด คะแนนเฉลีย 2.40±0.29 รองลงมำคือ เพคตินทำงกำรค้ำ
ควำมเข้มข้น 0.50% คะแนนเฉลีย 3.66±0.41 ส่วนเพคตินที 0.50% และ 1.0% คะแนนเฉลีย 4.66±0.11 และ
4.73±0.13 ตำมล่ำดับ มีค่ำใกล้เคียงกับแท่งมันฝรังของชุดควบคุม(ไม่เคลือบ) ทีมีคะแนนเฉลีย 4.60±0.20 จึงจัดเป็น
กลุ่มทีมีกำรเกิดสีน่ำ้ ตำลของผิวแท่งมันฝรังมำกทีสุด (ดังภำพที 2)
การเกิดโรค (disease incidence)
กำรเกิดโรคหลังของแท่งมันฝรังทีผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยเพคตินทำงกำรค้ำควำมเข้มข้น 0.50% ชุดควบคุม
(ไม่เคลือบ) กับเพคตินทีควำมเข้มข้น 0.25%, 0.50% และ 1.0% เก็บไว้ทีอุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10
วัน พบว่ำเชื้อรำปรำกฏจนเริมสังเกตได้ตั้งแต่วันที 7 ได้ แก่ ชุดควบคุม(ไม่เคลือบ) และเพคตินทีควำมเข้มข้น 0.50%
ส่วนเพคตินทำงกำรค้ำควำมเข้มข้น 0.50% และเพคตินทีควำมเข้มข้น 1.0% มีเชื้อรำปรำกฏจนเริมสังเกตได้ตั้งแต่วันที
8 และ 9 ตำมล่ำดับ ส่วนวันที 10 วัน พบว่ำ คะแนนกำรเกิดโรคของแท่งมันฝรังทีผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยกำรจุ่ม
เพคตินทำงกำรค้ำควำมเข้มข้น 0.50% ชุดควบคุม(ไม่เคลือบ) และเพคตินจำกซังข้ำวโพดควำมเข้มข้น 0.50% และ
1.0% มีคะแนนกำรเกิดโรคเท่ำกับ 1.33±0.13, 2.00±0.11, 1.87±0.29 และ 1.60±0.11 คะแนน ตำมล่ำดับ ในขณะที
แท่งมันฝรังทีผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยเพคตินทีเข้มข้น 0.25% ไม่ปรำกฏเชือ้ รำทีสังเกตได้ (ดังภำพที 3)
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ภาพที่ 3 กำรเกิดโรคหลังจำกแท่งมันฝรังผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยกำรจุ่มเพคตินควำมเข้มข้น 0.25%, 0.50%
และ 1.0% เก็บไว้ทีอุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียสเป็น เวลำ 10 วัน
หมายเหตุ คะแนน 1 = ไม่ปรำกฏให้เห็นเชื้อรำจนถึงเห็นเชื้อรำทีแท่งมันฝรังไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีผิวทั้งหมด
คะแนน 2 = เห็นเชื้อรำทีแท่งมันฝรังเป็น 21-40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีผิวทั้งหมด
คะแนน 3 = เห็นเชื้อรำทีแท่งมันฝรังเป็น 41-60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีผิวทั้งหมด
คะแนน 4 = เห็นเชื้อรำทีแท่งมันฝรังเป็น 61-80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีผิวทั้งหมด
คะแนน 5 = เห็นเชื้อรำทีแท่งมันฝรังเป็น 81-100 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีผิวทั้งหมด
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เปอร์เ นต์การสูญเสียน้าหนักแท่งมันฝรั่ง (%weight loss)
กำรสูญเสียน้่ำหนักของแท่งมันฝรังทีผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยกำรจุ่มเพคตินทำงกำรค้ำควำมเข้มข้น 0.50%
ชุดควบคุม(ไม่เคลือบ) และเพคตินทีควำมเข้มข้น 0.25%, 0.50% และ 1.0% เก็บไว้ทีอุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส
เป็นเวลำ 10 วัน พบว่ำแท่งมันฝรังมีเปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียน้่ำหนักเพิมขึ้นตลอดระยะเวลำกำรเก็บรักษำ และมีควำม
แตกต่ำงทำงสถิติอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (P≤0.05) โดยเพคตินทำงกำรค้ำควำมเข้มข้น 0.50% มีกำรสูญเสียน้่ำหนักน้อย
ทีสุด เท่ำกับ 16.43±1.42% ซึงมีกำรสูญเสียน้่ำหนักใกล้เคียงกับเพคตินทีควำมเข้มข้น 0.25% เท่ำกับ 16.94±0.69%
ส่วนเพคตินทีควำมเข้มข้น 1.0% มีกำรสูญเสียน้่ำหนักมำกทีสุด เท่ำกับ 21.90±0.86% (ดังภำพที 4)
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ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียน้่ำหนักของมันฝรังแท่งทีผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยเพคตินจำกซังข้ำวโพดควำม
เข้มข้น 0.25%, 0.50% และ 1.0% เก็บไว้ทีอุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 วัน

สรุปผล
กำรสกัดเพคตินจำกเปลือกและซังข้ำวโพดด้วยกรดแอซีติกทีค่ำ pH เท่ำกับ 2 จะได้ปริมำณเพคตินมำกทีสุด
ซึงมีควำมเหมำะสมในกำรสกัดเพคตินกว่ำกรดชนิด และกรรมวิธีทีดีทีสุดในกำรยื ดอำยุกำรเก็บรักษำแท่งมันฝรังคือ
กำรเคลือ บแท่ ง มั น ฝรั งด้ ว ยเพคติน ที สกั ด ได้ จ ำกซั ง ข้ ำ วโพดควำมเข มข้ น 0.25% และไม่ พ บกำรเกิ ด โรคตลอด
ระยะเวลำของกำรเก็บรักษำ งำนวิจัยนี้จึงเป็นแนวทำงเบื้องต้นในกำรสกัดเพคตินทีเหมำะสม เพือให้ได้เพคตินทีมี
ลักษณะทำงกำยภำพทีดีและมีปริมำณทีสูง อีกทั้งสำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำผักและผลไม้ได้

ข้อเสนอแนะ
กำรท่ำวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษำวิธีกำรท่ำเพคตินให้บริสุทธิ์เพือทีจะน่ำไปประยุกต์ใช้ในด้ำน อุตสำหกรรม
ต่ำง ๆ ได้หลำกหลำยมำกยิงขึ้น
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การประเมินและการเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเ ลล์เชื้อเพลิงชนิด
ป้อนแอลกอฮอลล์โดยตรงและเ ลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
Life Cycle Assessment and Comparison of Direct Alcohol Fuel Cell with Proton
Exchange Membrane Fuel Cell
ปวีนำ ประไพนัยนำ1* พิรำภำ พิศโสระ1 และบัญญ์ชนิต วิไลสวัสดิ์1
Paweena Prapainainar1*, Pirapa Pissora1 and Bunchanit Wilaisawat1
บทคัดย่อ
ในปั จ จุ บั น มี ค วำมต้ อ งกำรใช้ พ ลั ง งำนเพิ มขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ำรแสวงหำพลั ง งำนรู ปแบบใหม่ ใ นกำรผลิ ต
กระแสไฟฟ้ำ เซลล์เชื้อเพลิงจึงเป็นอีกทำงเลือกหนึงทีสำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ หำกยังต้องศึกษำผลกระทบทีมีต่อ
สิงแวดล้อม งำนวิจัยนี้จึงศึกษำกำรจัดท่ำบัญชีรำยกำร รวมถึงขั้นตอนกำรประเมินผลกระทบต่อสิงแวดล้อมของเซลล์
เชื้อเพลิง หรือ Life Cycle Assessment (LCA) ในทำงทฤษฎีและด้วยโปรแกรม SimaPro7.1 แล้วจึงน่ำควำมรู้ไปใช้งำนใน
กำรจั ด ท่ ำ บั ญ ชี ร ำยกำรและเปรี ย บเที ย บผลกระทบต่ อ สิ งแวดล้ อ มของเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง ชนิ ด ป้ อ นแอลกอฮอล์
(เมทำนอล, เอทำนอล) โดยตรง และเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลียนโปรตอนโดยใช้ก๊ำซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง
บนพื้นฐำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ 1 กิโลวัตต์-ชัวโมง ทีสภำพกำรด่ำเนินงำนจริงซึงได้จำกกำรส่ำรวจเอกสำร โดย
พิจำรณำถึงกำรผลิตเชื้อเพลิง กำรป้อนเชื้อเพลิง กำรใช้ตัวเร่งปฏิกิริยำ ซึงใช้เมมเบรนแนฟิออนเช่นเดียวกัน พบว่ำกำร
ผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทำนอล เอทำนอล และไฮโดรเจนมีค่ำผลกระทบเฉลียเป็น 0.86531,
1.27903, 0.24837 pt ตำมล่ำดับ นันคือกำรใช้เชื้อเพลิงเอทำนอลส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมมำกทีสุด รองลงมำคือ
กำรใช้เมทำนอลเป็นเชื้อเพลิง ส่วนกำรใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงจะส่งผลต่อสิงแวดล้อมน้อยทีสุด
คาสาคัญ: กำรประเมินวัฏจั กรชีวิต, เซลล์เชื้อเพลิงเมทำนอลโดยตรง, เซลล์เชื้อเพลิงเอทำนอลโดยตรง, เซลล์
เชื้อเพลิงเมมเบรนแลกเปลียนโปรตอน, เมมเบรนแนฟิออน
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Abstract
Nowadays, the energy consumption is increasing every year. Therefore an alternative fuel is an option
for alternative energy production. However, it is necessary to study the effects on the environment. Thus, this
project was divided into two parts: the first part was the inventory data collection, includes LCA in theory and
application using SimaPro7.1. The second part was the knowledge to use in comparing the environmental impact
assessment of direct alcohol (methanol, ethanol) fuel cell and proton exchange membrane fuel cells, which uses
the hydrogen as fuel. The assumption was each type of fuel cell produced power of 1 kWh. The Nafion
membrane was used for all types and the operating condition such as active area of MEA etc were gathered. As
a result, electrical power from each fuel cells were rated in term of impact point which were 0.86531, 1.27903,
0.24837 pt respectively. Therefore, using the direct ethanol fuel cell affects the environment the most, followed
by the direct methanol fuel cell. The hydrogen fuel cell was found the most environmental friendly among all.
Keywords: Life Cycle Assessment, Direct methanol fuel cell, Direct ethanol fuel cell, Proton exchange
membrane fuel cells, Nafion membrane

บทนา
ในปั จจุ บันนี้ควำมต้องกำรด้ำ นพลั งงำนเพิมมำกขึ้น เรือยๆ แหล่ง พลัง งำนหลั กของโลกคือพลัง งำนจำก
ฟอสซิ ล ซึ งมี อ งค์ ป ระกอบหลั ก เป็ น อะตอมคำร์ บ อนและอะตอมไฮโดรเจน เมื อเผำไหม้ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์ และก๊ำซเรือนกระจกอืนๆ ส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของสิงมีชีวิตและสิงแวดล้อมเป็นอย่ำง
มำก กลุ่มนักวิชำกำรได้มีกำรประมำณกำรว่ำควำมต้องกำรพลังงำนทีเพิมขึ้นในปั จจุบันจะท่ำให้มีเชื้อเพลิงฟอสซิล
จ่ำพวกน้่ำมันใช้ได้อีกเพียง 40-60 ปี จำกปริมำณน้่ำมันส่ำรอง ก๊ำซธรรมชำติจะมีใช้ได้อีก 100 ปี และถ่ำนหินจะมี
ใช้ได้อีก 300 ปี [1]
เซลล์เชื้อเพลิงเป็นพลังงำนทำงเลือกและพลังงำนสะอำดทีเหมำะสมในกำรใช้งำนในหลำยรูปแบบ โดยเซลล์
เชื้อเพลิงจะผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยอำศัยปฏิกิริยำไฟฟ้ำเคมี ซึงมีข้อดีคือ สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้อย่ำงต่อเนือง
เมือมีกำรให้เชื้อเพลิงและตัวออกซิไดซ์ในเซลล์อย่ำงต่อเนือง เซลล์เชื้อเพลิงจะไม่เกิดกำรเผำไหม้ท่ำให้ไม่เกิดมลภำวะ
ต่อสิงแวดล้อม เนืองจำกเซลล์เชื้อเพลิงไม่ปล่อยมลพิษสู่สิงแวดล้อมนี้เอง มีนักวิจัยได้ศกึ ษำเปรียบเทียบผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อมของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดต่ำงๆเทียบกับเซลล์เชื้อเพลิงจำกฟอสซิล เช่น กำรศึกษำเซลล์เชื้อเพลิงเมทำนอล
[2-5] เอทำนอล [6] และไฮโดรเจน [7-9] เทียบกับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดอืน
นอกจำกนี้ประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงำน กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ได้จัดท่ำแผน
ยุทธศำสตร์ดำ้ นพลังงำนไฮโดรเจนและเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงว่ำ พลังงำนไฮโดรเจนเป็นพลังงำนทำงเลือกทีสะอำด
ซึงสำมำรถผลิตได้จำกทรัพยำกรธรรมชำติทีมีอยู่ภำยในประเทศ ซึงวำงเป้ำไว้ว่ำปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะ
สำมำรถพัฒนำเซลล์เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ำให้ใช้ได้อย่ำงปลอดภัยทัวประเทศ โดยเริมมีกำรพัฒนำกำรใช้เซลล์เชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนในรถยนต์สำมล้อ กำรผลิตและกำรจัดเก็บไฮโดรเจน เป็นต้น โดยงำนวิจัยนี้ศึกษำและประเมินผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อมของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนเมทำนอล เอทำนอล และไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง กำรประเมินผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อมตลอดจนวัฏจักรชีวิตของเซลล์เชื้อเพลิงหรือ Life Cycle Assessment (LCA) โดยใช้โปรแกรม SimaPro7.1
ตำมวิธี EDIP 2003 V1.0 เพือท่ำกำรเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิงแวดล้อมของเซลล์เชื้อเพลิงทั้ง 3 ชนิด ทีสภำวะกำร
ด่ำเนินงำนจริง บนพืน้ ฐำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ 1 กิโลวัตต์ชัวโมง
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กำรประเมินผลกระทบต่อสิงแวดล้อมตำมหลัก ISO 14040 มี 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนการกาหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา
เป้าหมายของการศึกษา
เพือเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิงแวดล้อมของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนเมทำนอลโดยตรง ป้อนเอทำนอล
โดยตรง และชนิดเมมเบรนแลกเปลียนโปรตอนโดยใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง ทีสภำพกำรด่ำเนินงำนจริงทีได้จำก
งำนวิจัยต่ำง ๆ
ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของกำรประเมินเริมตั้งแต่กำรผลิตเชื้อเพลิง โดยเมทำนอลผลิตด้วยวิธีกำรสังเครำะห์จำก Syn Gas
เอทำนอลผลิตด้วยวิธีกำรหมักกำกน้่ำตำลจำกอ้อย และไฮโดรเจนผลิตด้วยวิธีกำร Reforming ด้วยไอน้่ำ กำรรับ
เชื้อเพลิงเข้ำสูเ่ ซลล์เชื้อเพลิง รวมทั้งกำรผลิตเมมเบรนแนฟิออนและตัวเร่งปฏิกิริยำด้วย เนืองจำกมีอำยุ กำรใช้งำนสั้น
และพิจำรณำไปจนถึงพื้นฐำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ 1 กิโลวัตต์-ชัวโมง ดังภำพที 1 ทั้งนีจ้ ะไม่พจิ ำรณำผลกระทบจำก
กำรขึน้ รูปเซลล์เชื้อเพลิง เช่น แผ่นสะสมกระแส และกำรป้อนไฟฟ้ำก่อนกำรด่ำเนินงำน โดยตั้งสมมติฐำนว่ำป้อนไฟฟ้ำ
ให้แก่เซลล์เชื้อเพลิ งเพือใช้ในกำรผลิต กระแสไฟฟ้ำระหว่ำ งกำรด่ ำเนินงำนในปริมำณทีเท่ำกั น ปฏิกิริยำเคมีเกิ ด
สมบูรณ์ ก๊ำซในระบบเป็นก๊ำซในอุดมคติ และระบบอิมตัวไปด้วยไอน้่ำ

ภาพที่ 1 ขอบเขตกำรศึกษำผลกระทบต่อสิงแวดล้อมของเซลล์เชื้อเพลิง
การวิเคราะห์และจัดทาบัญชีรายการ
บัญชีรำยกำรจะประกอบไปด้วย สำรป้อนเข้ำ ได้แก่ ปริมำณเชื้อเพลิงป้อนเข้ำ ปริมำณอำกำศทีใช้ในกำร
เกิดปฏิกิริยำ ปริมำณแนฟิออน ชนิดและปริมำณตัวเร่งปฏิกิริยำ สำรทีออกจำกระบบ ซึงได้แก่ ปริมำณน้่ำ และก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ ท่ำให้ได้พลังงำนไฟฟ้ำ 1 กิโลวัตต์-ชัวโมง ดังตัวอย่ำงบัญชีรำยกำรในตำรำงที 1
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต
ข้อมูลที ได้จำกกำรท่ ำบัญชีรำยกำรจะได้รับกำรประเมินผลกระทบด้วยเทคนิค LCA โดยใช้โปรแกรม
SimaPro7.1 ด้วยวิธี EDIP 2003 V1.0 เพรำะเป็นวิธีทีสำมำรถประเมินผลกระทบต่อสิงแวดล้อมได้ครอบคลุม
ผลกระทบหลักทีสนใจทัง้ หมด โดยกำรประเมินนี้ครอบคลุมเฉพำะส่วนควำมแตกต่ำงของเซลล์เชื้อเพลิงทั้ง 3 ชนิด
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ขั้นตอนการแปลผลและการตีความ
ข้อมูลทีได้จำกกำรประเมินผลกระทบจะถูกแปรผล ตีควำม และแสดงผลให้อยู่ในรูปแบบของกรำฟ ตำรำง
และแผนภูมิ ซึงแบ่งผลกระทบออกเป็น 18 ด้ำน ตำมวิธี EDIP 2003 V1.0
ตารางที่ 1 ตัวอย่ำงบัญชีรำยกำรทีได้จำกกำรค่ำนวณปริมำณสำรป้อนเข้ำและออกจำกเซลล์เชื้อเพลิงแต่ละชนิด ใน
กำรผลิตไฟฟ้ำ 1 กิโลวัตต์-ชัวโมง
ชนิดของเซลล์เชื้อเพลิง
DMFC[1]jean
DEFC[2]anto
PEMFC[3]santa
ปริมำณสำรป้อนเข้ำ (กก.)
- เชื้อเพลิง
6.316
17.386
4.875
- อำกำศ
40.883
156.580
168.301
- แนฟิออน
2.222
2.778
2.111
- ตัวเร่งปฏิกิริยำแพลทตินัม
0.006
0.016
0.025
- ตัวเร่งปฏิกิริยำแพลเลเดียม
0.002
0
0
- ตัวเร่งปฏิกิริยำคำร์บอนแบล็ค
0.007
0.024
0.038
สำรทีออกจำกระบบ (กก.)
- น้่ำ
7.105
20.409
43.874
- ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
8.684
33.260
0
สภำวะกำรด่ำเนินงำน
- พื้นที (ตร.ซม.)
25
5
3.8
- อุณหภูมิ (องศำเซลเซียส)
70
100
25
- อัตรำกำรป้อนเข้ำ
4
2
500
(ลบ.ซม./นำที)
- ควำมเข้มข้น (โมล/ลิตร)
2
2
pure
- ควำมหนำแน่นของพลังงำน
0.613
0.058
0.205
(กิโลวัตต์-ชม./กก.)

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลการศึกษา
ผลการประเมินผลกระทบของเ ลล์เชื้อเพลิง
จำกกำรประเมินผลกระทบต่อสิงแวดล้อมโดยใช้โปรแกรม SimaPro7.1 พิจำรณำผลกระทบหลักๆ 8 ผลกระทบ
ของเซลล์เชื้อเพลิงแต่ละชนิด ดังภำพที 2 โดยเรียงล่ำดับได้ดังนี้
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ภาพที่ 2 กรำฟเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจำกกำรใช้เชื้อเพลิงชนิด DMFC, DEFC และ PEMFC
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมของเซลล์เชื้อเพลิงทั้ง 3 ชนิด คือ
1) เซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนเมทำนอลโดยตรง กระทบต่อกำรเกิดกำกกัมมันตภำพรังสี (Radioactive waste)
สูงสุดมีค่ำเท่ำกับ 0.52586 pt รองลงมำคือ มลพิษทำงดินทีส่งผลต่อมนุษย์ (Human toxicity soil) มีค่ำเท่ำกับ
0.12355 pt และกำรเกิดของเสียในปริมำณมำก (Bulk waste) มีค่ำเท่ำกับ 0.03821 pt ทั้งนี้เนืองมำจำกกระบวนกำร
ผลิตโดยวิธี Synthetic gas ซึงส่งผลกระทบในด้ำนของกำรเกิดกำกกัมมันตภำพรังสีมำกทีสุด
2) เซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนเอทำนอลโดยตรง กระทบต่อมลพิษทำงดินทีส่งผลต่อมนุษย์ (Human toxicity soil)
สูงสุดมีค่ำเท่ำกับ 0.59374 pt รองลงมำคือ มลพิษทำงอำกำศทีส่งผลต่อมนุษย์ (Human toxicity air) มีค่ำเท่ำกับ
0.36504 pt และผลกระทบต่อระบบนิเวศในน้่ำเนืองจำกปริมำณฟอสเฟต (Aquatic eutrophication EP (P)) มีค่ำ
เท่ำกับ 0.05959 pt ทั้งนี้เนืองมำจำกกระบวนกำรในกำรปลูกอ้อยและกระบวนกำรในกำรหมักกำกน้่ำตำลให้เป็นเอ
ทำนอล ซึงส่งผลกระทบในด้ำนของควำมเป็นพิษทำงดินทีส่งผลต่อมนุษย์มำกทีสุด
3) เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลียนโปรตอนโดยใช้ไฮโดรเจนนเป็นเชื้อเพลิง กระทบต่อกำรลดลงของ
ชั้นโอโซน (Ozone depletion) สูงสุดมีค่ำเท่ำกับ 0.012915 pt รองลงมำคือ สภำวะควำมเป็นกรด (Acidification) มีค่ำ
เท่ำกับ 0.07376 pt และภำวะโลกร้อน (Global warming) มีค่ำเท่ำกับ 0.01239 pt ทั้งนี้เนืองมำจำกสำรตั้งต้นทีใช้ใน
กำรผลิตเมมเบรนแนฟิออน ซึงส่งผลกระทบในด้ำนของกำรลดลงของชั้นโอโซนมำกทีสุด
จำกภำพที 2 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกระทบหลักต่อสิงแวดล้อมจำกกำรใช้เชื้อเพลิงแต่ละชนิดในกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำ 1 กิโลวัตต์-ชัวโมง พบว่ำกำรใช้เชื้อเพลิงเอทำนอลจะส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมมำกทีสุด โดยมีค่ำ
ผลกระทบรวม 1.2790 pt รองลงมำคือกำรใช้เชื้อเพลิงเมทำนอล มีค่ำผลกระทบรวม 0.8653 pt และกำรใช้เชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนมีค่ำผลกระทบรวม 0.2484 pt ซึงส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยทีสุด
จำกผลกระทบหลักต่อสิงแวดล้อมทั้งหมด 8 ผลกระทบ สำมำรถสรุปสำเหตุทีส่ำคัญได้ดังนี้ ผลกระทบด้ำน
กำรเกิดกำกกัมมันตภำพรังสี (Radioactive waste) และด้ำนกำรเกิดของเสียในปริมำณมำก (Bulk waste) มีสำเหตุมำ
จำกกระบวนกำรผลิตเชื้อเพลิงเมทำนอล และกระบวนกำรผลิตสำรเตตระฟลูออโรเอทิลีน ซึงเป็นสำรตั้งต้นในกำร
ผลิตเมมเบรนแนฟิออน ซึงทั้ง 2 กระบวนกำรนี้อำศัยไฟฟ้ำจำกโรงงำนไฟฟ้ำนิวเคลียร์ในกำรผลิ ต ผลกระทบด้ำน
มลพิษทำงอำกำศทีส่งผลต่อมนุษย์ (Human toxicity air) และผลกระทบต่อระบบนิเวศในน้่ำเนืองจำกปริมำณฟอสเฟต
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(Aquatic eutrophication EP (P)) มีสำเหตุมำจำกกระบวนกำรผลิตเชื้อเพลิงเอทำนอลโดยวิธีกำรหมักกมำกน้่ำตำลจำก
อ้ อ ย กระบวนกำรผลิ ต นี้ มี ก ำรใช้ เ คมี อิ น ทรี ย์ สำรเคมี ก่ ำ จั ด ศั ต รู พื ช และปุ๋ ย เคมี เช่ น แอมโมเนี ย มซั ล เฟต ได
แอมโมเนียมฟอสเฟต โพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นต้น รวมไปถึงขั้นตอนกำรขนส่งกำกน้่ำตำลไปยังโรงงำนผลิตเอทำ
นอลซึงปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยำกำศอีกด้วย ผลกระทบด้ำนมลพิษทำงดินทีส่งผลต่อมนุษย์ (Human
toxicity soil) มีสำเหตุมำจำกกระบวนกำรผลิตเชื้อเพลิงเมทำนอล เชือ้ เพลิงเอทำนอล และกระบวนกำรผลิตสำรเตตระ
ฟลูออโรเอทิลีนซึงเป็นสำรตั้งต้นในกำรผลิตเมมเบรนแนฟิออน ทั้ง 3 กระบวนกำรนี้อำศัยไฟฟ้ำจำกโรงงำนไฟฟ้ำ
นิวเคลียร์ในกำรผลิต รวมทั้งกำรผลิตตัวเร่งปฏิกิริยำจ่ำพวกแพลทตินั ม แพลเลเดียม และคำร์บอนแบล็ค ท่ำให้เกิด
โลหะหนัก ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของชั้นโอโซน (Ozone depletion) ด้ำนสภำวะควำมเป็นกรด (Acidification) และ
ด้ำนภำวะโลกร้อน (Global warming) มีสำเหตุมำจำกกระบวนกำรผลิตไตรคลอโรมีเทนทีเป็นสำรตั้งต้นในกำรผลิต
คลอโรไดฟลูออโรมีเทนซึงเป็นส่วนผสมในโรงงำนผลิตโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีนเพือใช้ในกระบวนกำรผลิตเมมเบรน
แนฟิออน รวมทั้งกำรใช้กระแสไฟฟ้ำทีผลิตจำกกำรเผำไหม้ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน และน้่ำมันในกระบวนกำรผลิตเมม
เบรนแนฟิออน นอกจำกนี้ยังมีขั้นตอนกำรขนส่งวัตถุดิบในกำรผลิตสำรแนฟิออนซึงปล่อยก๊ำซพิษออกมำอีกด้วย
ผลกระทบของการผลิตเอทานอลในประเทศ ทยเทียบกับประเทศบรา ิลที่ 1 กิโลกรัม
กำรประเมิน ผลกระทบในครั้ง นี้ไม่มีก ำรน่ ำข้อ มูลกำรผลิตเอทำนอลในประเทศไทยมำใช้ เนืองจำกไม่มี
ฐำนข้อมูลทีมีควำมน่ำเชือถือเพียงพอ ดังนั้นคณะผู้จัดท่ำจึงรวบรวมฐำนข้อมูลทีได้จำกกำรประเมินผลกระทบด้วย
เทคนิค LCA จำกงำนวิจัย และวิทยำนิพนธ์ น่ำมำเปรียบเทียบกับฐำนข้อมูล ทีมีอยู่ในโปรแกรม SimaPro7.1 ให้เห็นถึง
แนวโน้มของควำมแตกต่ำงดังแสดงในภำพที 3 ทั้งนี้ข้อมูลทีได้มำมีควำมละเอียดต่ำกว่ำฐำนข้อมูลทีมีอยู่ในโปรแกรม
SimaPro7.1
จำกภำพที 3 จะเห็นว่ำกำรผลิตเอทำนอลในประเทศไทยมีผลกระทบด้ำนภำวะโลกร้อนสูง เนืองจำกก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ทีได้จำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพือผลิตไอน้่ำในโรงงำนน้่ำตำล และก๊ำซมีเทน ผลกระทบ
ด้ำนของเสียอันตรำยมีสำเหตุมำจำกสำรเคมีต่ำงๆจำกโรงงำนน้่ำตำล ผลกระทบด้ำนมลพิษทำงอำกำศมีสำเหตุมำ
จำกก๊ำซคำร์บอนมอนออกไซด์ทีได้จ ำกกำรหมักน้่ำตำล ส่วนผลกระทบด้ ำนมลพิษทำงดิ นมีค่ำเป็นลบเนืองจำก
กระบวนกำรผลิตจะปล่อยธำตุเหล็กและแมกนีเซียมซึงเป็นผลดีต่อดินเพรำะเหล็กและแมกนีเซียมเป็นธำตุอำหำรใน
ดิน ส่วนกำรผลิตซึงเป็นฐำนข้อมูลในโปรแกรมจะมีผลกระทบด้ำนมลพิษทำงดินเนืองจำกมีปริมำณกำรปล่อยสำรหนู
สูงในฟำร์มอ้อย และในฟำร์มอ้อยมีกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนมอนออกไซด์ท่ำให้เกิดมลพิษทำงอำกำศ

ภาพที่ 3 กรำฟเปรียบเทียบผลกระทบจำกกำรผลิตเอทำนอล 1 กิโลกรัม ในประเทศไทยและประเทศบรำซิลซึงเป็น
ฐำนข้อมูลในโปรแกรม SimaPro7.1
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ผลกระทบของการผลิตกระแส ฟฟ้าในประเทศ ทยเทียบกับการผลิตทั่วโลก
เนืองจำกข้อจ่ำกัดทำงด้ำนข้อมูลท่ำให้ไม่สำมำรถทรำบปริมำณไฟฟ้ำทีป้อนให้แก่เซลล์เชื้อเพลิงเพือใช้ในกำร
ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำระหว่ำงกำรด่ำเนินงำนได้ หำกพิจำรณำถึงกำรผลิตไฟฟ้ำในประเทศไทยซึงได้ข้อมูลจำก MTEC
เปรียบเทียบกับกำรผลิตไฟฟ้ำทีใช้กันทัวโลกซึงเป็นฐำนข้อมูลในโปรแกรม SimaPro7.1 จะมีแนวโน้มดังภำพที 4 โดยที
กำรพิจำรณำปริมำณไฟฟ้ำทีป้อนเข้ำสูเ่ ซลล์เชื้อเพลิงจะท่ำให้คำ่ ผลกระทบรวมมีคำ่ สูงขึน้

ภาพที่ 4 กรำฟเปรียบเทียบผลกระทบจำกกำรผลิตไฟฟ้ำ 1 กิโลวัตต์-ชัวโมง ในประเทศไทยและทัวโลกซึงเป็น
ฐำนข้อมูลในโปรแกรม SimaPro7.1
เนืองจำกกำรผลิตไฟฟ้ำในประเทศไทยมีกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ไดไนโตรเจนมอนออกไซด์ และ
มีเทน ท่ำให้ผลกระทบด้ำนภำวะโลกร้อนมีค่ำสูง ดังภำพที 4 นอกจำกนี้ยังมีกำรปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน มีเทน
NMVOC ซึงส่งผลต่อกำรเกิดโอโซนทีเป็นพิษต่อมนุษย์ และผลกระทบต่อระบบนิ เวศบนบก ซึงกำรผลิตไฟฟ้ำทีใช้กัน
ทัวโลกจะมีกำรปล่อยก๊ำซพิษเช่นเดียวกันแต่มีปริมำณต่ำกว่ำ

สรุปผลการทดลอง
กำรใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง เอทำนอลจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ งแวดล้ อ มมำกที สุ ด เนื องจำกกระบวนกำรปลู ก อ้ อ ยและ
กระบวนกำรหมักกำกน้่ำตำลให้เป็นเมทำนอล โดยมีค่ำผลกระทบรวม 1.2790 pt รองลงมำคือกำรใช้เชื้อเพลิงเมทำ
นอล มีค่ำผลกระทบรวม 0.8653 pt เนืองจำกกระบวนกำรผลิตเชื้อเพลิงเมทำนอลจะก่อให้เกิดกำกกัมมันตภำพรังสี
สูง และกำรใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยทีสุด มีค่ำผลกระทบรวม 0.2484 pt โดยมีสำเหตุ
หลักมำจำกกำรใช้สำรตั้งต้นในกำรผลิตเมมเบรนแนฟิออน
หำกต้องกำรลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมสำมำรถท่ำได้โดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรทั้งหลำยข้ำงต้นให้ปล่อย
มลพิษน้อยลง ลดกำรใช้สำรเคมีหรือวัสดุทีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม หรือใช้สำรเคมีหรือวัสดุอืนทีส่งผล
กระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยกว่ำแทนสำรเคมีหรือวัสดุดังกล่ำว
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จำกกำรเปรียบเทียบและวิเครำะห์ผลข้อมูลสำมำรถสรุปได้ว่ำ เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลียน
โปรตอนโดยใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยทีสุด รองลงมำคือเซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนเมทำ
นอลโดยตรง และเซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนเอทำนอลโดยตรงส่งผลกระทบต่ อสิงแวดล้อมมำกทีสุดเมือพิจำรณำบน
พื้นฐำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำเท่ำกัน คือ 1 กิโลวัตต์ชัวโมง
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การแปรรูปขนมถ้วยฟูจากข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์
Processing of Ka-Nom Tuay-Fu from organic germinated red jasmine brown rice
ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี1* จันทนา นันตา1 และสุดารัตน์ ดูแสง1
Chaveewon Phanchaisri1*, Jantana Nanta1 and Sudarat Duseang1
บทคัดย่อ
อัตราการงอกของข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์ผันแปรในช่วงร้อยละ 84.33-97.00 โดยมีความยาวของ
จมูกข้าวหรือเอ็มบริโอผันแปรในช่วง 0.70 - 1.02 มิลลิเมตร ซึ่งแป้งจากข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์มีสีชมพู
อ่อน เมื่อนาไปแปรรูปเป็นขนมถ้วยฟู พบว่าขนมถ้วยฟูมีสีแดงและมีร สหวานแต่เนื้อสัมผัสแน่นเหนียวและหน้าขนมไม่
แตก จึงทาการปรับอัตราส่วนของแป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ต่อแป้งข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็น 4 ระดับ คือ
100 : 0 (สูตรที่ 1) , 75 : 25 (สูตรที่ 2), 50 : 50 (สูตรที่ 3) และ 25 : 75 (สูตรที่ 4) ซึ่งพบว่าขนมถ้วยฟูจากข้าวกล้อง
งอกหอมมะลิแดงอินทรีย์สูตรที่ 3 ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบชิมมากที่สุดทั้งในด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อ
สัมผัส ลักษณะปรากฏและความชอบโดยรวม โดยขนมถ้วยฟูจากข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์สูตรที่ 3 มีอายุ
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-10 ◦C นาน 2 วัน เพราะระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นส่งผลต่อสีชมพูของขนมถ้วยฟูที่
จางลงและลักษณะเนือ้ สัมผัสที่แข็งขึ้นแต่ร่วนซุยจากการสูญเสียน้า
คาสาคัญ: อาหารอินทรีย์ ขนมถ้วยฟู ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวกล้องงอก
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Abstract
The germination rate of organic red jasmine rice varied between 84.33-97.00% with the germ or
embryo length in the ranges of 0.70 - 1.02 mm. The colour of germinated organic red brown rice flour was light
pink. Ka-Nom Tuay-Fu made from germinated organic red brown rice flour had red color and sweet taste but
tight texture and non-cracked surface. Therefore the suitable ratio of germinated organic red brown rice flour to
organic jasmine rice flour was investigated at 4 levels : 100: 0 (Treatment 1), 75: 25 (Treatment 2), 50: 50
(Treatment 3) and 25 : 75 (Treatment 4). It was found that Ka-Nom Tuay-Fu with the ratio of germinated
organic red brown rice flour to organic jasmine rice flour of 50: 50 (Treatment 3) was the most acceptable in all
characteristics (color, odor, taste texture, appearance and acceptability) and the shelf life at 5-10◦C was 2 days
because of longer storage time affecting on the fade of pink color, the higher hardness texture and the lower
cohesiveness due to the loss of water.
Keywords: Organic food, Ka-Nom Tuay-Fu, Red jasmine brown rice, Germinated brown rice

บทนา
สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการปนเปื้อนสารมลพิษ การดาเนินชีวิตจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ต่า ง ๆ ส่ ง ผลให้ ผู้ค นจ านวนมากได้ ตระหนั ก ถึ ง พิษภั ย จากสารเคมีต กค้ า งในผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ข้ อ งเกี่ ย วกั บการด ารง
ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอาหาร “สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าออร์แกนิก (Organic)” จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกของ
ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานการทาเกษตร
อินทรีย์ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี ยากาจัดศัตรูพืช การฉายรังสีและการดัดแปลงพันธุกรรม (Market intelligence,
2559)
ข้าวกล้องหอมมะลิแดง (Red Jasmine Brown Rice) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa เป็นข้าวที่มี
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคอุดมไปด้วยสารสี ได้แก่ แอนโธไซยานิน เบต้า -แคโรทีนและลูทีน มีแร่ธาตุ เช่น เหล็ก สังกะสี
และทองแดง นอกจากนั้นยังมีสารต้านอนุมูลอิสระจาพวกสารประกอบพอลิ ฟีนอลและวิตามินอี (ผาณิตและคณะ,
2555) ในระหว่างกระบวนการงอกของข้าว องค์ประกอบในข้าวกล้องจะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยสารหลักที่เพิ่มขึ้นใน
ข้าวกล้องงอก คือ กาบา (-butyric acid , GABA) เส้นใยอาหาร อินโนซิทอล กรดไฟติก วิตามินอี แมกนีเซียม
โพแทสเซียม แกมมาออริซานอลและสังกะสี คุณค่าทางโภชนาการที่มีในข้าวกล้องงอก เปรียบเทียบกับข้าวขัดขาว
พบว่า ข้าวกล้องงอกมีกาบามากกว่าข้าวขัดขาวถึง 10 เท่า มีเส้นใยอาหาร วิตามินอี ไนอะซินและไลซีนมากกว่า
ประมาณ 4 เท่า และวิตามินบี 1 และวิตามินบี 6 มากกว่าประมาณ 3 เท่า (Kayahara et al. , 2000)
ขนมถ้วยฟูเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งที่ทามาแต่โบราณ มีความหมายว่า เพื่อให้ชีวิตเฟื่องฟู มีความเจริญรุ่งเรือง
ขนมไทยจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่มากที่สุดอย่างหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้าน (กนก, 2542)
ดังนั้นการแปรรูปขนมถ้วยฟูจากข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์นอกจากจะได้รับประทานเพื่อความอร่อย ได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์และมีความปลอดภัยจากการใช้ข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริม
การบริโภคขนมไทยให้แพร่หลายมากขึน้ และเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้ขา้ วหอมมะลิแดงซึง่ เป็นพืชเศรษฐกิจ ช่วย
สืบสานและอนุรักษ์ขนมไทยโบราณให้คงอยูเ่ ป็นที่รู้จักของคนรุ่นหลังต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษาเว้น 15 pt.
วัสดุอุปกรณ์
ข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์และแป้งข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ ซื้อมาจากตลาดรวมโชคในจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องบดละเอียด (ขนาด 0.4 m.m) (GM-50, Thailand)
เครื่องวัดเนื้อสัมผัส Texture Analyser (TA.XT.plus)
เครื่องวัดค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (water activity, aw) (AQUA LAB, USA)
ตูอ้ บลมร้อน (Hot air oven) (Memmert, Germany)
วิธีการศึกษา
1. การแปรรูปขนมถ้วยฟูสูตรพื้นฐาน
ทาการแปรรูปขนมถ้วยฟูสูตรพื้นฐานโดยดัดแปลงจากวิธีของอรอนงค์และสุภักดี (2559) ซึ่งขั้นตอนการแปร
รูปจะทาการผสมแป้งข้าวเจ้า 1 ½ ถ้วยตวง น้าตาลทราย ½ ถ้วยตวงและยีสต์ ¼ ช้อนชา คนให้เข้ากัน เติมไข่ขาว 1
ช้อนชา กลิ่นมะลิ ¼ ช้อนชา และน้า ¾ ถ้วยตวง คนส่วนผสมให้เข้ากัน ตั้งพักไว้ 30 นาที จากนั้นเติมผงฟู 1 ½ ช้อนชา
คนให้เข้ากันตักหยอดใส่ถ้วยตะไลที่นึ่งเตรียมไว้ประมาณ ¾ ของถ้วยตะไล นึ่งด้วยไฟแรงปานกลางนาน 20 นาที
2. การแปรรูปขนมถ้วยฟูจากแป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์
แช่ข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์ในน้านาน 8 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนามาบ่มให้ข้าวกล้องงอกเป็น
เวลา 4-6 ชั่วโมง ล้างข้าวกล้องงอกด้วยน้าสะอาด อบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 ◦C 3 ชั่วโมง แล้วบดด้วยเครื่อง
บดผงละเอียดจะได้แป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ ชั่งแป้งดังกล่าว 540 กรัมนามาร่อนผ่านตะแกรงขนาด
0.40 มิลลิเมตร แล้วผสมกับน้าตาลทรายอินทรีย์ 270 กรัมและยีสต์ 1 ¼ ช้อนชา คนให้เข้ากัน เติมไข่ขาวอินทรีย์ 3
ช้อนโต๊ะ กลิ่นมะลิ ¾ ช้อนชาและน้า 525 กรัม คนส่วนผสมให้เข้ากัน ตั้งพักไว้ 30 นาที จากนั้นเติมผงฟู 4 ½ ช้อนชา
คนให้เข้ากันแล้วตักหยอดใส่ถ้วยตะไลที่นึ่งเตรียมไว้ประมาณ ¾ ของถ้วยตะไล นึ่งด้วยไฟแรงปานกลางนาน 20 นาที
3. การพัฒนาสูตรขนมถ้วยฟูจากแป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์
ทาการปรับอัตราส่วนของแป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์กับแป้งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 4 แบบ คือ
สูตรที่ 1 แป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ 540 กรัม สูตรที่ 2 แป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ 405 กรัม
แป้งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 135 กรัม สูตรที่ 3 แป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ 270 กรัม แป้งข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 270 กรัมและสูตรที่ 4 แป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ 135 กรัม แป้งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 405 กรัม
โดยส่วนผสมและขั้นตอนการแปรรูปเช่นเดียวกับการศึกษาในข้อ 2
นาขนมถ้วยฟูทั้ง 4 สูตรไปทาการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบชิมจานวน 60 คน ทาการ
ทดสอบการยอมรับแบบ 9-points hedonic scale จาก 1 คะแนน (ไม่ชอบมากที่สุด) ถึง 9 คะแนน (ชอบมากที่สุด) ใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส ลักษณะปรากฏและความชอบโดยรวม
4. การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยฟูจากแป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดง
อินทรีย์
ทาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยฟูจากแป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์สูตรที่ได้รับการยอมรับ จาก
ผู้ทดสอบชิมมากที่สุด แล้วนามาบรรจุในกล่องพลาสติก Microwave item No. 6016 ขนาด 5000 มิลลิลิตร ปิดให้
สนิท เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-10 ◦C สุ่มตัวอย่างทุก ๆ วัน ตัวอย่างที่สมุ่ ออกมานาไปอุ่นในไมโครเวฟ 2 นาที จากนั้นทา
การทดสอบดังต่อไปนี้
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4.1 การทดสอบทางประสาทสัมผัสเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 3
4.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ โดยทาการวัดลักษณะเนื้อสัมผัสด้วยเครื่อง Texture Analyser ใช้หัว
กด (cross head) ชนิด compression ความเร็ว 50 มิลลิเมตรต่อนาที กดตัวอย่างให้ยุบตัวลง 0.6 นิว้ (กนก, 2542)
4.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้นโดยวิธี AOAC (1990) และการวัดค่าวอเตอร์แอคติ
วิต้ตี ามวิธีของศศิวิมลและคณะ (2552)
5. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) สาหรับการทดสอบทางประสาท
สัมผัสและวางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) สาหรับการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
และเคมี นาข้อมูลจากการทดสอบไปวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Analysis of variance (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย Duncan Multiple Range Test โดยใช้โปรแกรม SPSS Statistics 16 ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 %

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษาเว้น
จากการแปรรูปขนมถ้วยฟูสูตรพื้นฐานซึ่งดัดแปลงจากวิธีของอรอนงค์และสุภักดี (2559) พบว่าขนมถ้วยฟูมี
รสหวานพอดีเป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบชิม หน้าขนมแตกและเนือ้ นุ่มเบา (ภาพที่ 1) จึงใช้สูตรดังกล่าวสาหรับการแปร
รูปขนมถ้วยฟูจากข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ โดยการงอกของข้าวดังกล่าวมีค่าผันแปรอยู่ในช่วงร้อยละ
84.33 ± 1.15 ถึง 97.00 ± 1.00 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิและปริมาณ
ความชื้น ซึ่งปริมาณความชื้นจะช่วยทาให้เมล็ดอ่อนนุ่มและมีขนาดใหญ่ข้นึ ความยาวของจมูกข้าวหรือเอ็มบริโอที่ผ่าน
การทางอกมีค่าผันแปรในช่วง 0.70 ± 0.32 ถึง 1.02 ± 0.59 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นช่วงความยาวของจมูกข้าวหรือ
เอ็มบริโอที่สอดคล้องกับการศึกษาของสุนันและจตุรงค์ (2556) ที่พบว่าความยาวของจมูกข้าวหรือเอ็มบริโอ 0.5-1
มิลลิเมตร จะเป็นช่วงที่ข้าวกล้องงอกมีการสร้างกาบาสูงสุดและหากความยาวมากเกินไปจะส่งผลต่อการลดลงของ
สารกาบาในเมล็ดข้าวกล้องงอกได้

ภาพที่ 1 Ka-Nom Tuay-Fu Basic Formula

ภาพที่ 2 Germinated Brown Rice

เมื่อนาข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์อบแห้งไปบดเป็นแป้งพบว่าแป้งที่ได้มีสีชมพูอ่อนของแอนโทไซยา
นิน (ภาพที่ 3) และมีค่าวอเตอร์แอคติวิตอี้ ยู่ในช่วง 0.35 ± 0.01- 0.38 ± 0.003 ซึ่งสาเหตุของการเสื่อมเสียจะไม่เกิด
จากจุลินทรีย์แต่อาจเสื่อมเสียจากปฏิกิริยาทางเคมี (Lipid oxidation) จากการศึกษาของ Chen et al. (2012) พบว่า
ข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์มีฤทธิ์ในการต้า นอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ และมีบทบาททางชีวภาพที่
สาคัญในการลดความเสี่ยงของการเกิดออกซิเดชัน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งชนิดของแอนโทไซยานินใน
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3a

3b

ภาพที่ 3 Germinated germinated rice after drying (3a) and germinated brown rice flour (3b)
ข้าวกล้องหอมมะลิแดง คือ malvidin และ cyanidin ในขณะที่ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ คือ peonidin กับ cyanidin
(Suttiarporn, 2016)
จากการแปรรูปขนมถ้วยฟูโดยใช้แป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์แทนแป้งข้าวเจ้าพบว่าขนมถ้วยฟูจะ
มีสีแดงเข้มของแอนโทไซยานิน (ภาพที่ 4) มีรสหวานแต่เนื้อสัมผัสแน่นเหนียวและหน้าขนมไม่แตก จึงมีการพัฒนาสูตร
โดยการปรับอัตราส่วนผสมของแป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์กับแป้งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 4 สูตรดังนี้ สูตรที่
1 (100 : 0) สูตรที่ 2 (75 : 25) สูตรที่ 3 ( 50 : 50) และสูตรที่ 4 (25 : 75) ซึ่งพบว่าผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับขนม
ถ้วยฟูสูตรที่ 3 มากที่สุดทั้งในด้านสีและลักษณะปรากฏ (Table 1) ทั้งนี้เนื่องมาจากในสูตรที่ 4 เมื่อมีการใช้แป้งข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ในปริมาณมากจะทาให้สีของขนมถ้วยฟูมีสีชมพูอ่อนเกินไป (ภาพที่ 5) ทาให้คะแนนการยอมรับใน
ด้านสีและลักษณะปรากฏลดลงและแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p  0.05) กับสูตรที่ 3 ในขณะที่สูตรที่ 1 และ
2 การยอมรับของผู้ทดสอบชิมลดลงตามปริมาณแป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากแป้งข้าว
กล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เตรียมด้วยวิธีโม่แห้ง ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์จึงมีความ
หยาบของเม็ดแป้งเพิ่มขึ้นตามปริมาณ (ฐิติมาและวิภาวรรณ, 2557) และแป้งดังกล่าวมีปริมาณกากใย (crude fiber)
สูงกว่ากว่าแป้งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ผานิตและเสาวนีย์, 2555) จึงทาให้เนื้อขนมถ้วยฟูแน่น หน้าขนมไม่ฟู ผู้ทดสอบ
ชิมจึงให้การยอมรับน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p  0.05) จากสูตรที่ 3 ในทุก ๆ ด้าน

ภาพที่ 4 Ka-Nom Tuay-Fu from Organic germinated red jasmine brown rice
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จากการศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยฟูสูตรที่ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับมากที่สุด (สูตรที่ 3)
พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีอายุการเก็บสูงสุดไม่เกิน 2 วัน (ตารางที่ 2) ทั้งนีก้ ็เนื่องมาจากระยะเวลาการเก็บรักษาที่
นานขึ้นส่งผลต่อสีชมพูของขนมถ้วยฟูที่จางลงและลักษณะเนื้อสัมผัสที่แข็งกระด้างขึน้ แต่ร่วนซุยไม่เกาะติดกัน
สอดคล้องกับค่าความแข็ง (Hardness) ทีเ่ พิ่มขึ้นและค่าการเกาะติดกัน (Cohesiveness) ที่ลดลงจากการวัดด้วยเครื่อง
Texture Analyser (ตารางที่ 3) โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียน้า ซึ่งปริมาณความชืน้ และค่าวอเตอร์แอคติวิตขี้ อง
ผลิตภัณฑ์จะมีค่าลดลงตามระยะเวลาในการเก็บที่นานขึน้ (ภาพที่ 6)
ตารางที่ 1 Sensory Evaluation of Ka-Nom Tuay-Fu from Organic germinated red jasmine brown rice 4
treatments
Attribute

Treatment
1
(100:0)
6.57 ± 1.23b
6.37 ± 1.15b
5.02 ± 1.27c
5.15 ± 1.36c
5.43 ± 1.26d
5.44 ± 1.16c

Color
Odor
Taste
Texture
Appearance
Acceptability

2
(75:25)
6.61 ± 1.05b
6.42 ± 1.09b
5.41 ± 1.24b
5.48 ± 1.33b
5.99 ± 1.12c
5.87 ± 1.18b

3
(50:50)
7.28 ± 1.13a
7.39 ± 0.92a
6.51 ± 1.27a
6.35 ± 1.33a
6.78 ± 1.22a
6.66 ± 1.19a

4
(25:75)
5.18 ± 1.33c
7.41 ± 0.82a
6.53 ± 1.43a
6.38 ±1.25a
6.28 ± 1.17b
6.53 ± 1.20a

Mean ± SD in the row with different superscripts are significantly different (p ≤ 0.05)

5a

5b

5c

5d

ภาพที่ 5 Production of Ka-Nom Tuay-Fu from Organic germinated red jasmine brown rice 4 Treatment of (5a)
Treatment 1 (100 : 0), (5b) Treatment 2 (75 : 25), (5c) Treatment 3 (50 : 50) and (5d) Treatment 4 (25 : 75)
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ตารางที่ 2 Sensory Evaluation of Ka-Nom Tuay-Fu from Organic germinated red jasmine brown rice
treatment 3 after storage at 5-10 °C.
Attribute
Color
Odor
Taste
Texture
Appearance
Acceptability

0
6.81 ± 1.16a
7.07 ± 1.10a
6.86 ± 1.15a
7.02 ± 1.13a
6.95 ± 1.09a
7.02 ± 1.05a

Storage time (days)
1
2
a
6.61 ± 1.20
6.37 ± 1.15b
6.89 ± 0.90a
6.39 ± 1.36b
6.69 ± 1.18a
6.01 ± 0.98b
6.87 ± 1.05a
6.27 ± 1.37b
6.74 ± 1.21a
6.31 ± 1.10b
6.87 ± 1.13a
6.27 ± 1.06b

3
5.83 ± 0.80c
6.11 ± 0.95c
5.36 ± 1.22c
5.71 ± 0.97c
5.78 ± 1.14c
5.71 ± 1.06c

Mean ± SD in the row with different superscripts are significantly different (p ≤ 0.05)
ตารางที่ 3 Texture characteristics of Ka-Nom Tuay-Fu from from Organic germinated red jasmine brown rice
treatment 3 after storage at 5-10 °C.
Texture
characteristics
Hardness (g)
Adhesiveness
(g.sec)
Gumminess (g)
Chewiness(g)
Springiness
(sec/sec)
Cohesiveness
(g.sec/g.sec)
Resilience(g)

0
865.51 ± 134.91b
-123.10 ± 108.21c

Storage time (days)
1
2
1014.38 ±158.23a 1104.48±221.41a
-80.92 ± 158.96bc -27.01± 26.98ab

3
1120.48±290.08a
-16.526±15.06a

356.53 ± 87.89a
201.38 ±54.33a
0.58 ± 0.06a

376.09±168.32a
239.38±98.10a
0.59 ± 0.04a

382.93±137.86a
250.33±121.92a
0.58 ± 0.04a

399.92±245.16a
222.76±94.80a
0.58 ± 0.08a

0.41 ± 0.10a

0.39 ± 0.10a

0.36 ± 0.09ab

0.32 ± 0.15b

0.18 ± 0.04a

0.18 ± 0.05a

0.17± 0.04a

0.16 ± 0.06a

Mean ± SD in the row with different superscripts are significantly different (p ≤ 0.05)
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ภาพที่ 6 Moisture content (6 a) and water activity (6 b) of Ka-Nom Tuay-Fu from Organic germinated red
jasmine brown rice treatment 3 after storage at 5-10 °C.

สรุปผลการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยฟูจากข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบชิมจานวน 60 คน
มากที่สุดทั้งในด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะปรากฏ ลักษณะเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม คือ สูตรที่ 3 (50 : 50)
ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้ แป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ 270 กรัม แป้งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 270 กรัม น้าตาล
ทรายอินทรีย์ 270 กรัม ยีสต์ 1 ¼ ช้อนชา ไข่ขาวอินทรีย์ 3 ช้อนโต๊ะ กลิ่นมะลิ ¾ ช้อนชา น้า 525 กรัมและผงฟู 4 ½
ช้อนชา โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีปริ มาณความชื้นร้อยละ 39.63 ± 0.99 ค่าวอเตอร์แอคติวิต้ี 0.91±0.01 และมีอายุ
การเก็บรักษา 2 วันที่อุณหภูมิ 5-10 ◦Cว้น 15

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการตลาดอาหารอินทรีย์ คณะวิศวกรรม
และอุ ตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลั ยแม่โจ้ ที่ ให้การสนั บสนุน การวิจัยและขอขอบคุณ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่อนุเคราะห์สถานที่และเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการทาวิจัย
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ผลของชนิดสารก่อโฟมต่อคุณภาพของซุปฟักทองผงอบแห้งแบบโฟมแมท
Effect of foaming agents on quality of pumpkin soup powder using foam mat
drying
หทัยทิพย์ นิมติ รเกียรติไกล1 และตรีสินธุ์ โพธารส2*
Hataitip Nimitkeatkai1 and Treesin Potaros2*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาชนิดของสารก่อโฟมที่เหมาะสมต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพของซุปฟักทองผงอบแห้งแบบ โฟ
มแมท เพื่อเพิ่มมู ลค่ าให้ กับเนื้อฟั กทองเศษเหลือ จากการแคะเมล็ด โดยศึก ษาผลของสารก่อ โฟม 2 ชนิด ได้แ ก่
glyceryl monostearate (GMS), ไข่ขาวผง (egg albumin; EA) และการใช้ GMS ร่วมกับ EA (อัตราส่วน 1:1 โดยน้าหนัก)
ในปริมาณร้อยละ 0.5 โดยน้าหนัก ตีปั่นซุปฟักทองให้เกิดโฟม ทาการวัดคุณสมบัติของโฟม ได้แก่ ความหนาแน่น
และ overrun นาโฟมที่ได้ไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ก่อนนามาวัดคุณภาพทางเคมีกายภาพ จากการ
ทดลองพบว่า โฟมของซุปฟักทองที่ใช้ GMS ร่วมกับ EA มีความหนาแน่นต่าและ overrun สูง มีลักษณะเป็นผงละเอียด
และให้ผลผลิตสูงกว่าเมื่อใช้สารก่อโฟมเพียงชนิดเดียวและชุดควบคุม (ไม่ใช้สารก่อโฟม) ดังนั้นการใช้สารก่อโฟม
GMS ร่วมกับ EA ร้อยละ 0.5 จึงเหมาะสมในการผลิตซุปฟักทองผงอบแห้งแบบโฟมแมท
คาสาคัญ: ซุปฟักทองผง การอบแห้งแบบโฟมแมท สารก่อโฟม ฟักทองเศษเหลือ
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Abstract
This study investigated the effect of foaming agent types on physicochemical qualities of foam dried
pumpkin soup powder to add value to by-product from pumpkin seed production. Two types of foaming agents,
including glyceryl monosterate (GMS), egg albumin (EA) and a combination of GMS with EA (the ratio of 1:1)
were prepared in solution at 0.5% (w/w). Foaming agent mixed with pumpkin soup was whipped to foam
before measured foam properties: foam density and overrun. Physicochemical properties of pumpkin soup
powder were measured after air dried at 70 ºC. Pumpkin soup can be successfully foamed using 0.5% GMS
combined with EA as foaming agents. The pumpkin soup foam had lower density and higher overrun, fine
powder after grinded and higher yield than using one type of foaming agent and the control (no foaming agent).
These results indicated that GMS combined with EA at 0.5% could be a useful foaming agent to produce
pumpkin soup powder by foam mat drying method.
Keywords: Pumpkin soup powder, foam mat drying, foaming agent, pumpkin by-product

บทนา
ฟักทอง (Pumpkin) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Cucurbita moschata Decne. จัดอยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae เป็นพืช
ล้มลุกมีเถาเลื้อยไปตามดิน เนือ้ ในมีสีเหลืองอมส้มและเหลืองอมเขียว เมล็ดมีรูปร่างคล้ายรูปไข่แบน ฟักทองเป็นผลไม้
ที่มีสรรพคุณทางยา และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะเบต้าแคโรทีน ฟอสฟอรัส และแคลเซียม เป็นต้น [1]
ฟักทองสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย ในพืน้ ที่จังหวัดพะเยาโดยเฉพาะอาเภอเมือง อาเภอดอกคาใต้ อาเภอ
แม่ใจ และอาเภอภูซาง มีการเพาะปลูกฟักทองเพื่อนาเมล็ดฟักทองไปจาหน่ายเป็นจานวนมาก โดยหลังจากแคะเมล็ด
แล้วเนื้อฟักทองนัน้ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บางรายจาหน่ายเป็นอาหารสัตว์ โดยในแต่ละวันมีเนื้อฟักทองเศษเหลือประมาณ
75 – 100 กิโลกรัม (จากการสัมภาษณ์ คุณชูศักดิ์ ศิริสุขกุล เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง เลขที่ 110 หมู่ 2 บ้านโซ้ ตาบล
แม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา)
การแปรรูปอาหารโดยวิธีการทาแห้งนั้นมีหลายวิธี เช่น การทา Spray drying แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีกลิ่น
คงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ทาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่าลง ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพอาหาร
มากขึ้น [2] จึงมีการนาวิธีการทาแห้งแบบโฟมแมท (Foam mat drying) มาใช้ โดยวิธีการนี้เริ่มจากการนาอาหารเหลว
มาทาให้เข้มข้นเพื่อลดปริมาณน้า ทาให้โฟมเกิดการคงตัวยิ่งขึ้น เติมสารที่ก่อให้เกิดโฟมเพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการ
ได้แก่ ทาให้เกิดโฟม และทาให้โฟมมีความแข็งแรง อาหารที่ผ่านการทาให้เกิดโฟมแล้วจะถูกนามาแผ่กระจายลงบน
ถาดและทาให้แห้งโดยใช้ลมร้อน จากนั้นบดเพื่อให้แผ่นโฟมแห้งเป็นผง การทาแห้งแบบโฟมแมทใช้อุณหภูมิในการ
อบแห้งไม่สูงนักจึงสามารถช่วยรักษาสารให้กลิ่นในผลิตภัณฑ์ไว้ได้ [3] การทาแห้งแบบโฟมแมท จาเป็นต้องเพิ่มพื้นที่
ผิวให้กับอาหารที่จะสัมผัสกับอากาศร้อน ซึ่งจะทาให้อัตราการทาแห้งสูงขึ้น อาหารบางอย่างไม่สามารถเกิดโฟมได้แม้
จะใช้วธิ ีทางกลเข้าช่วย เช่น การกวน การตีปั่น หรือบางชนิดเกิดโฟมแต่อยู่ได้ไม่นาน โฟมก็จะหายไปจึงต้องใช้สารเคมี
เข้าช่วย คือสารช่วยทาให้เกิดโฟม หรือสารช่วยทาให้โฟมคงตัว [4]
ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาชนิดของสารก่อโฟมที่เหมาะสมในการอบแห้งแบบโฟมแมท เพื่อ เพิ่มมูลค่าเนื้อ
ฟักทองที่เป็นเศษเหลือจากการแคะเมล็ดเป็นผลิตภัณฑ์ซุปฟักทองอบแห้ง ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถ
สร้างรายได้เพิ่มให้กับกลุม่ วิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปและเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
นาสูตรซุปฟักทองที่เหมาะสมจากการทดลองเบือ้ งต้นซึ่งมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ฟักทอง หอมหัวใหญ่และ
เกลือ มาผลิตเป็นซุปฟักทองอบแห้งด้วยวิธีโฟมแมท ศึกษาชนิดของสารก่อโฟม คือ Glyceryl monostearate (GMS)
และ ไข่ขาวผง (Egg albumin; EA) ที่ทาให้โฟมซุปฟักทองมีความหนาแน่นต่าที่ สุดและมีการขึ้นฟูสูงที่สุด เติมสารก่อ
โฟม GMS, EA และสารผสม GMS ร่วมกับ EA โดยให้มีความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยน้าหนัก วางแผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD) ทาการทดลอง 3 ซ้า นาสารละลายที่เตรียมได้แต่ละชนิดมาเติม
ลงในส่วนผสมซุปฟักทอง นาซุปฟักทองที่เติมสารก่อโฟมไปตีให้เกิดโฟม เป็นเวลา 10 นาที ด้วยเครื่องผสมอาหารที่ใช้
หัวตีรูปตะกร้อ (Kitchen Aid, Model 6000, USA) ที่ความเร็วสูงสุด สังเกตุความสามารถในการเกิดโฟมและความคง
ตัวของโฟมที่ได้ นาโฟมที่ได้จากการตีปั่นมาตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ดังนี้
คุณสมบัตขิ องโฟม
1) ความหนาแน่น
นาโฟมซุปฟักทองบรรจุลงในกระบอกตวงที่ทราบมวลแน่นอนให้เต็มและปราศจากโพรงอากาศภายในถ้วย
เกลี่ยโฟมที่ลน้ บริเวณปากถ้วย จากนั้นชั่งน้าหนักของโฟมที่อยูใ่ นกระบอกตวงและคานวณตามสูตร ดังนี้
ความหนาแน่นของโฟม (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) = น้าหนักโฟม/ ปริมาตรถ้วย
2) Overrun
ชั่งน้าหนักต่อหน่วยปริมาตรของส่วนผสมก่อนตีโฟม และน้าหนักต่อหน่วยปริมาตรของโฟม จากสูตร
Overrun (ร้อยละ) = (นน./หน่วยปริมาตรของส่วนผสม – นน./หน่วยปริมาตรของโฟม) x 100
นน./หน่วยปริมาตรของโฟม
นาส่วนผสมที่ได้จากการตีโฟมไปเกลี่ยบนถาดให้เป็นชั้นบางประมาณ 5 มิลลิเมตร ก่อนอบในตู้อบลมร้อน
โดยใช้อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 5-6 ชั่วโมง หรือจนกว่าส่วนผสมจะแห้ง ทิง้ ไว้ให้เย็นแล้วนาซุปฟักทองที่ได้มา
บด และบรรจุในถุงฟอล์ยจนกว่าจะทาการตรวจสอบคุณภาพต่อไป
คุณสมบัตขิ องซุปฟักทองผง
1) ค่าสี วัดค่าสีระบบ L* a* b* ด้วยเครื่องวัดค่าสี Minolta model CR-100
2) ความชื้น (AOAC, 2000)
3) ปริมาณน้าอิสระ (aw) โดยใช้เครื่องวัดปริมาณน้าอิสระ Rotronic model HygroLab C1
4) ผลผลิตที่ได้ (% Yield) โดยคานวณจากน้าหนักของผลิตภัณฑ์ผงที่ได้ตอ่ น้าหนักโฟมที่ใช้อบ
5) ความสามารถในการละลาย (Solubility) ดัดแปลงจากวิธีการของชนันท์ [2]
6) ความสามารถในการกระจายตัว (Dispersibility) โดยวัดค่าการดูดกลืนแสง (OD520) ภายหลังการละลาย
นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s
new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ผลการศึกษา
จากการศึกษาชนิดของสารก่อโฟม 2 ชนิด ได้แก่ Glyceryl monostearate (GMS), Egg albumin (EA) และสาร
ผสม GMS ร่วมกับ EA ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยน้าหนัก ในการผลิตซุปฟักทองผงอบแห้งด้วยวิธีโฟมแมท ได้ผล
การทดลองดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ผลของชนิดสารที่กอ่ ให้เกิดโฟมต่อการเกิดโฟมของซุปฟักทอง
ชนิดของสารก่อโฟม
ลักษณะโฟม
Control
ไม่เกิดโฟม
0.5% GMS
เกิดโฟมแต่ไม่คงตัว
0.5% EA
เกิดโฟมที่คงตัว
0.5% GMS+EA
เกิดโฟมที่คงตัว

ความคงตัวของโฟมระหว่างทาแห้ง
โฟมยุบตัว
โฟมยุบตัว
โฟมคงตัว

เมื่อทาการตีปั่นส่วนผสมของซุปฟักทองที่มีสารก่อโฟมด้วยความเร็วสูงสุด พบว่า การใช้ GMS ร่วมกับ EA
เป็นสารก่อโฟมที่ทาให้เกิดโฟมได้ดี โฟมมีความคงตัวระหว่างทาแห้ง ส่วนการใช้ GMS และ EA เพียงชนิดเดียว ช่วยให้
เกิดโฟม แต่โฟมที่ได้มลี ักษณะที่ไม่คงตัวและยุบตัวในระหว่างทาแห้ง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 2 ผลของชนิดสารที่กอ่ ให้เกิดโฟมต่อความหนาแน่นและร้อยละการขยายตัวของโฟมซุปฟักทอง (Overrun)
ชนิดของสารก่อโฟม
ความหนาแน่น (g.cm-3)
Overrun (%)
a
Control
0.98 + 0.01
18.19 + 12.05c
0.5% GMS
0.94 + 0.02b
63.69 + 24.84c
0.5% EA
0.76 + 0.02c
212.35 + 23.86b
0.5% GMS+EA
0.57 + 0.03d
415.93 + 39.59a
หมายเหตุ: ตัวอักษร a-d ที่แตกต่างกันแสดงค่าความแตกต่างของข้อมูลในคอลัมม์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
คุณสมบัตทิ างกายภาพของโฟมที่ได้จากสารก่อโฟมแต่ละชนิดแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
(ตารางที่ 2) โดยมีความหนาแน่นของโฟมสูงที่สุดเท่ากับ 0.98 g.cm-3 เมื่อไม่ใช้สารก่อให้เกิดโฟม และต่าที่สุดเท่ากับ
0.57 g.cm-3
ตารางที่ 3 ผลของชนิดสารที่ก่อให้เกิดโฟมต่อคุณสมบัตทิ างกายภาพด้านสีของซุปฟักทองผงอบแห้งโดยวิธีโฟมแมท
ชนิดของสารก่อโฟม
ความสว่าง (L*)
ความเป็นสีแดง (a*)
ความเป็นสีเหลือง (b*)
Control
68.71 + 1.45
11.31 + 0.94
40.27 + 1.80
0.5% GMS
71.01 + 0.94
10.67 + 1.22
42.63 + 2.14
0.5% EA
70.09 + 5.27
10.77 + 2.83
40.50 + 2.60
0.5% GMS+EA
73.50 + 4.30
10.12 + 1.92
44.28 + 2.47
เมื่อนาโฟมที่ได้หลังจากการตีปั่นมาอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนตัวอย่างแห้งสนิทแล้วบดเป็นผง
นาซุปฟักทองผงที่ได้มาวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพด้านสี ดังตารางที่ 3 พบว่า ชนิดของสารก่อโฟมไม่มีผลต่อ
คุณสมบัติทางกายภาพด้านสี (P>0.05) อย่างไรก็ตามค่าความสว่างของซุปฟักทองผงอบแห้งมีค่าต่าที่สุดเท่ากับ
68.71 เมื่อไม่ใช้สารก่อโฟมในชุดควบคุม ในขณะที่การใช้สารก่อโฟม GMS ร่วมกับ EA ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ผงที่มีค่า
ความสว่างสูงที่สุดเท่ากับ 73.50 ค่าความเป็นสีแดงต่าที่สุดเท่ากับ 10.12 และค่าความเป็นสีเหลืองสูงที่สุดเท่ากับ
44.28
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ตารางที่ 4 ผลของชนิดสารที่กอ่ ให้เกิดโฟมต่อปริมาณน้าอิสระและความชื้นของซุปฟักทองผงอบแห้งโดยวิธีโฟมแมท
ชนิดของสารก่อโฟม
ปริมาณน้าอิสระ (aw)
ปริมาณความชื้น (%)
Control
0.37 + 0.01
6.83 + 0.29
0.5% GMS
0.36 + 0.02
6.83 + 1.53
0.5% EA
0.36 + 0.03
5.83 + 0.29
0.5% GMS+EA
0.35 + 0.02
5.33 + 1.15
จากตารางที่ 4 ซึ่งแสดงค่าปริมาณน้าอิสระและความชื้นของซุปฟักทองผงแห้ง ที่ใช้สารก่อโฟมชนิดต่าง ๆ
พบว่าปริมาณน้าอิสระ (aw) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.35-0.37 ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) เช่นเดียวกับค่าความชื้น
เมื่อใช้สารก่อโฟมต่างชนิดกัน ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคา่ อยู่ระหว่างร้อยละ 5.33-6.83
ตารางที่ 5 ผลของชนิดสารที่ก่อให้เกิดโฟมต่อความสามารถในการละลาย (Solubility) การกระจายตัว (Dispersibility)
และผลผลิตที่ได้ (Yield) ของซุปฟักทองผงอบแห้ง
ชนิดของสารก่อโฟม
Solubility (%)
Dispersibility (%)
Yield (%)
Control
71.33 + 4.00
1.01 + 0.27
6.45 + 2.89b
0.5% GMS
75.23 + 2.35
1.24 + 0.80
10.27 + 0.58ab
0.5% EA
63.98 + 6.35
0.71 + 0.14
10.79 + 2.15ab
0.5% GMS+EA
75.31 + 5.47
1.24 + 0.47
13.27 + 2.99a
หมายเหตุ: ตัวอักษร a-b ที่แตกต่างกันแสดงค่าความแตกต่างของข้อมูลในแนวตั้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
สาหรับความสามารถในการละลายและกระจายตัวของซุปฟักทองผง อยู่ในช่วงร้อยละ 63.98-75.31 และ
0.71-1.24 ตามลาดับ ซึ่ งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อใช้สารก่อโฟมต่างชนิดกันดัง
ตารางที่ 5
ด้านความสามารถในการกระจายตัวในน้าของซุปฟักทองผงที่ค่า Optical density (OD) 520 นาโนเมตร จาก
การทดลอง พบว่า ค่า OD ที่วัดได้ของซุปฟักทองผงที่ใช้สารก่อโฟมผสมระหว่าง GMS ร่วมกับ EA มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ
1.24 สอดคล้องกับความสามารถในการละลายเท่ากับร้อยละ 75.31 ซึ่งสูงกว่าชุดทดลองอื่นเช่นกัน
การใช้สารก่อโฟมมีผลต่อผลผลิตของซุปฟักทองผงที่ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยเฉพาะเมื่อใช้
สารก่อโฟม GMS ร่วมกับ EA จะทาให้ได้ผลผลิตเท่ากับร้อยละ 13.27 ซึ่งสูงกว่าเมื่อใช้สารก่อโฟมเพียงชนิดเดียว และ
เมื่อไม่ใช้สารก่อโฟมตามลาดับ

วิจารณ์และสรุปผล
จากการทดลองพบว่า GMS ทาให้ได้โฟมที่มีองค์ประกอบของโมโนกลีเซอไรด์จะเกิดการยุบตัวเร็วกว่า
โฟมของไข่ขาว เนื่องจาก GMS มีลักษณะเป็นไข ละลายน้ายาก ซึ่งจะไปขัดขวางการเกิดอันตรกิริยาระหว่างน้ากับ
อากาศ เช่นเดียวกับการทดลองในสารละลายน้าเวย์ที่เติม GMS แล้วนาไปตีปั่นพบว่าจะเกิดฟองน้อยมาก เมื่อหยุด
การตีปั่นฟองนั้นจะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถนาไปวัดคุณสมบัติได้ [5] อย่างไรก็ตามในการผลิตโจ๊กข้าว
กล้องงอกกึ่งสาเร็จรูปด้วยวิธีโฟมแมท พบว่าสารก่อโฟมที่เหมาะสมคือ GMS ร้อยละ 0.5 เนื่องจากให้โฟมที่มีความคง
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ตัวสูง มีความหนาแน่นต่าและ overrun สูง ให้โจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งสาเร็จรูปที่ใช้ระยะเวลาการคืนตัวสั้น [6] ในขณะ
ที่ชนันท์ (2545) พบว่า egg albumin เพียงชนิดเดียวไม่สามารถทาให้ส่วนผสมน้าลาไยเกิดโฟมที่คงตัวได้ แม้จะใช้
ปริมาณสารละลายสูงถึงร้อยละ 42 โดยน้าหนัก โฟมก็ยังมีความคงตัวที่ต่ามาก
เมื่อใช้สารก่อโฟม GMS ร่วมกับ EA ทาให้โฟมซุปฟักทองสามารถดักหรืออุม้ อากาศได้มากขึน้ ซึ่งจะแปรผกผัน
กับค่า overrun ที่มีค่าสูงที่สุดเท่ากับร้อยละ 415.93 โฟมที่มีความหนาแน่นต่าจะช่วยเร่งการกาจัดน้าออกในระหว่าง
การทาแห้ง เนื่องจากมีพ้นื ที่ผิวที่มากกว่า โดยโฟมที่สามารถนามาอบแห้งได้นั้น ควรมีความหนาแน่นในช่วง 0.3-0.6
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร [7]
การตีปั่นซุปฟักทองโดยไม่มีการเติมสารก่อโฟมในชุดควบคุม ทาให้โฟมของซุปฟักทองมีค่าความหนาแน่นอยู่
ระหว่าง 0.98 ถึง 1.00 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ทั้งนี้เพราะไม่มีสารที่จะทาหน้าที่เชื่อมฟองอากาศและของเหลวใน
ซุปฟักทอง ให้อยูร่ ่วมกันในลักษณะที่เป็นโฟมได้ เมื่อนามาผ่านการทาแห้งแบบถาด มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง เป็นเกร็ด มี
สีไม่สม่าเสมอ ในขณะที่การใส่สารก่อโฟมจะช่วยให้ซุปฟักทองผงที่ได้มีลักษณะโปร่ง เปราะ สามารถแตกเป็นผงเล็ก ๆ
ได้ ซึ่งการทาแห้งแบบโฟมแมทจะช่วยเพิ่มอัตราการทาแห้งของอาหาร เพราะโครงสร้างของโฟมที่มีรูพรุน ทาให้พ้ืนที่ผิว
เพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้น้าระเหยได้ง่ายและเร็วขึน้ [8] สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมาและคณะ [3] ที่พบว่าการใช้สารก่อ
โฟมตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ให้ผลดีมากกว่าการใช้สารที่ก่อให้เกิดโฟมเดี่ยว เนื่องจากการเสริมประสิทธิภาพของสารที่
ก่อให้เกิดโฟมทั้งสองร่วมกัน ดังนั้นในระหว่างกระบวนการทาแห้ง โฟมที่ไม่ค งตัวอาจมีโฟมบางส่วนยุบตัวลงมาและ
เหนียวติดถาดอบ เป็นผลทาให้เกิดการสูญเสียปริมาณผลผลิต [3, 9]
ดังนั้นซุปฟักทองผงสามารถผลิตได้ด้วยวิธีการอบแห้งแบบโฟมแมท เมื่อใช้สารก่อโฟม ช่วยในกระบวนการตี
ปั่นก่อนนาไปทาแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส โดยสารก่อโฟมที่เหมาะสมสาหรับซุปฟักทองผงคือ GMS ร่วมกับ
EA ซึ่งทาให้ได้โฟมที่มีความหนาแน่นต่าและ overrun สูง มีลักษณะเป็นผงละเอียดและให้ผลผลิตสูงกว่าเมื่อใช้สารก่อ
โฟมเพียงชนิดเดียวและไม่ใช้สารก่อโฟม
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาชาพาสเจอร์
้
ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอรี่
Product Development of Pasteurized Tea from Broken Riceberry Rice
เฉลิมพล ถนอมวงค์1* จุฑามาศ ถิระสาโรช1 อรุณโรจน์ สอนไว1 และณัฐณิชา พุฒแก้ว1
Chalermpol Thanomwong1*, Jutamas Tirasarot1, Arunrot Sorwai1 and Natnicha Phutkaeo1
บทคัดย่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาชาพาสเจอร์
้
ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอรี่โดยการสารวจตลาดเบื้องต้นที่ซุปเปอร์มาเกต
จานวน 7 แห่ง พบ น้าชาพาสเจอร์ไรส์ที่มีส่วนผสมของข้าวจานวน 2 รสชาติ ได้แก่ รสข้าวญี่ปุ่น และจมูกข้าวญี่ปุ่น
การสารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 16-30 ปี จานวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภคต้องการ
น้าชาพาสเจอร์ไรส์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า สูตรที่เหมาะสมมี น้าชา น้าตาลทราย
และกรดซิตริก ร้อยละ 94.3, 5.66 และ 0.04 ตามลาดับ ผลิตโดยคั่วปลายข้าวไรซ์เบอรี่ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 10 นาที แช่ในน้าอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 35 นาที กรอง เติมน้าตาลทรายและกรดซิตริก ให้
ความร้อนที่อุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที น้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอรี่ มีแอนโทไซยา
นิน 61.99 มิลลิกรัม/ลิตร โพลีฟีนอลโดยรวม 165.31 มิลลิกรัม/ลิตร และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระร้อยละ
48.62 จานวนจุลนิ ทรีย์ทั้งหมด และ จานวนยีสต์ รา น้อยกว่า 1.0 x 102 โคโลนีต่อกรัม น้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลาย
ข้าวไรซ์เบอรี่ได้ความชอบรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย (6.60) และสามารถเก็บได้ 3 วันที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียสในขวดโพลีเอทธิลนี เทเรฟทาเลต (PET)
คาสาคัญ: ข้าวไรซ์เบอรี่ ปลายข้าว แอนโทไซยานิน
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Abstract
Development of pasteurized tea from broken riceberry rice was started from marketing survey at 7
supermarkets in Phitsanulok. It was found 2 products (Genmai flavor and Japanese rice germ flavor). The
consumer ‘s attitudes was obtained by survey among target consumers age 16-30 years old from 100 persons,
the most consumers consumed high antioxidant activities pasteurized tea from broken riceberry rice. The
optimum formulation of pasteurized tea consisted of broken riceberry rice solution 94.30 %, sugar 5.66 and
citric acid 0.04 %. Processing steps to produce pasteurized tea from broken riceberry rice involved roasting
broken riceberry rice 60 oC for 10 minutes, soaking in hot water (650C) for 35 minutes, filtering, filling sugar and
citric acid and boiling at 62 oC for 30 minutes. Characteristics of pasteurized tea from broken riceberry rice
showed that anthocyanin contents were 61.99 mg/l, total polyphenol contents were 165.31 mg/l and antioxidant
activities were 48.62 %. The microbial loads of total counts, yeast and mold were less than 1.0 x 102 CFU/g.
The pasteurized tea from broken riceberry rice was rated as like slightly (6.60) for the overall liking and could be
stored for 3 days at 40C in polyethylene terephthalate bottle (PET).
Keywords: Riceberry Rice, Broken Rice, Anthocyanin

บทนา
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีค่าดัชนีน้าตาลปานกลาง 62 มีปริมาณอะไมโลส
(amylose) 15.6 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุเหล็ก 13-18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณธาตุสังกะสี 31.9 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม โอเมก้า3 25.51 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม วิตามินอี 678 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม โฟเลต48.1 ไมโครกรัมต่อ
100 กรัม เบต้า-แคโรทีน 63 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม โพลีฟีนอล 113.5 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม แทนนิน 89.33
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม แกมมาโอไรซานอล 462 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม ในส่วนของสีม่วงเข้มที่พบในข้าวไรซ์เบอรี่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากมีส่วนประกอบเป็น "สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)" ซึ่งก็คือรงค์วัตถุหรือสารสี
สามารถละลายน้าได้ดี และจัดอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์ (flavonoid) หรือสาร "ต้านอนุมูลอิสระ" ที่มปี ระสิทธิภาพสูง
จากข้อมูลทางโภชนาการนับได้ว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวที่มีศักยภาพในการนามาแปรรูปทางอุตสาหกรรมอาหารสูง
เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งข้าวเจ้าไรซ์เบอร์รี่ รวมทั้งขนมขบเคีย้ วต่าง ๆ
กรรมวิธีการสีขา้ ว โดยขัน้ ตอนการสีข้าวของโรงสีขา้ ว จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
1. การทาความสะอาด เป็นการแยกเอาสิ่งเจือปน อาทิ เศษฟาง ข้าวลีบ เศษดิน และฝุ่นออกไปและยังมี
การคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกที่มีขนาดเล็กออกไปด้วย โดยให้ขา้ วเปลือกผ่านตะแกรงที่มีรูขนาดต่าง ๆ กันและใช้ลมเป่า
จากพัดลมช่วยในการแยกสิ่งเจือปนออกไป
2. การกะเทาะข้าวเปลือก ข้าวเปลือกที่ผ่านการทาความสะอาดแล้ว จะผ่านไปยังเครื่องกะเทาะข้าวเปลือก
ซึ่งจะกะเทาะข้าวเปลือกข้าวออกกลายเป็นข้าวกล้อง
3. การคัดแยก ข้าวกล้องจะไหลผ่านไปยังส่วนที่จะทาหน้าที่คัดแยกข้ าวเปลือก และ ข้าวกล้องออกจากกัน
ข้าวเปลือกที่แยกออกมาจะผ่านกลับไปยังเครื่องกะเทาะเปลือกอีกครั้ง เพื่อการกะเทาะซ้า ส่วนข้าวกล้องที่ได้จะถูก
ส่งไปยังส่วนขัดข้าวขาวเพื่อขัดเป็นข้าวสารที่มี ความขาวตามต้องการ
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4. คัดแยกทาเป็นเปอร์เซ็นต์ ข้าวสารที่ขัดได้ความขาวตามต้ องการแล้ว จะถูกนาไปทาการคัดแยกเอาต้นข้าว
และปลายข้าวออกจากกัน
จากกรรมวิธีการข้างต้น เมื่อข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก พบว่าได้ปริมาณข้าวกล้องเต็มเมล็ด
ร้อยละ 67 – 71 (สวทช, 2558) แสดงว่ายังคงมีปลายข้าวหลงเหลืออยู่จานวนหนึ่งจากกระบวนการผลิต ดัง นั้น
นอกจากการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวที่มีคุณภาพแล้ว (โดยให้มีปริมาณของข้าวหักหรือปลายข้าวน้อย
ที่สุด) การเพิ่มมูลค่าให้แก่ปลายข้าวหรือข้าวหักโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า และคุณค่าทางโภชนาการสูง
นัน้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพของกระบวนการผลิตข้าว โดยสามารถนาผลิตผลราคาต่ามา
ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น การแปรรูปเป็นชาข้าว ซึ่ง ชาเป็นเครื่องดื่มที่เก่าแก่ของ
โลกแพร่หลายมานานกว่า 2,000 ปี โดยชาวจีนเป็นชาติแรกที่รู้จักดื่มชา และมีการนาไปใช้ป ระโยชน์ทางเภสัชกรรม
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 นอกจากนี้ในประเทศไทย ชา ยังเป็นเครื่องดื่มที่มีการบริโภคมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจาก
น้าเปล่า ชาเขียวเป็นชาที่ไม่ได้ผ่านขัน้ ตอนการหมัก สีคอ่ นข้างเขียวและมีสีเหลืองเล็กน้อย ทาโดยเลือกใบอ่อน ผึ่งไว้ให้
แห้ง 2-3 ชั่วโมง แล้วคั่วในกระทะใบใหญ่ ใช้ไฟอ่อน คั่วกลับไปกลับมาจนใบชาแห้ง หรือจะใช้เตาอบก็ได้ ชาดา คือ ชา
ที่ผ่ า นการหมั กอย่า งสมบู รณ์ขั้ น ตอนการทาเหมือ นชาเขี ย ว แต่จ ะได้ ชาที่มีสี แ ละรสเข้ม คนไทยเรีย กว่า ชาฝรั่ ง
ชาวตะวันตกเรียกว่า Black tea ต่อมามีการนาพืชชนิดอื่น เช่น ใบหม่อน ใบเตย ว่านหางว่านจระเข้ ดอกคาฝอย มาทา
เครื่องดื่มเช่นเดียวกับใบชา จึงใช้คาว่า “ชา” นาหน้าชื่อพืชนั้น ๆ อาทิเช่น ชาใบหม่อน ชาใบเตย ชาดอกคาฝอย เป็น
ต้น จัดเป็นชาสมุนไพร สาหรับข้าวและธัญพืชก็มีการนามาทาชาและจัดเป็นชาสมุนไพรเช่นกัน ได้แก่ ชาเขียวจากต้น
อ่อนข้าวหอมนิล ชาเขียวจากต้นอ่อนข้าวสาลี ชาเขียวจากใบอ่อนข้าวบาร์เลย์ ชาข้าวบาร์เลย์ ชาข้าวลืมผัว เป็นต้น
เนื่องจากในใบข้าว เมล็ดข้าวและธัญพืชเหล่านีต้ า่ งก็มีสารที่เป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกายหลายชนิด
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ทาการศึกษาถึงกระบวนการผลิตชาข้าว จากวัตถุดิบตั้งแต่ต้นปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่ง
พบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวขาว ทั้งในส่วนของวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร เป็นต้น อีกทั้งยังมีข้ อ
ได้เปรียบคือมีสารแอนตีออกซิแดนท์ ได้แก่ แอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึ่งจะได้ทาการศึกษาถึง กรรมวิธีการผลิต
น้าชาพาสเจอร์ไรส์จ ากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ สารวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อน้าชาข้าวพาส
เจอร์ไรส์ และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของชาข้าวที่เกิดขึ้นในระหว่างการเก็บรักษาเพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาปริมาณสารสาคัญในน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวหอมนิล
2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้าตาลและกรดที่มีผลต่อคุณภาพของน้าชาพาสเจอร์ไรส์
3. เพื่อประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของน้าชาพาสเจอร์ไรส์
4. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของน้าชาพาสเจอร์ไรส์

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
วัตถุดิบ
1) ปลายข้าวไรซ์เบอรี่
2) น้าสะอาด
3) น้าตาลทรายขาว ตรา ลิน 4) กรดซิตริก เกรดอาหาร จาก บริษัท ที.เค. ไซเอ็นทีฟิค เซ็นเตอร์ จากัด
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เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
1) ตูอ้ บลมร้อน รุ่น LDO-150 F ยี่ห้อ Lab tech ประเทศเกาหลี
2) เครื่องวัดค่าสี Hunter Lab รุ่น Hunter Lab Colorflex 4510 ยี่ห้อ Colorflex® ประเทศสหรัฐอเมริกา
3) เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง รุน่ MA40-000V2 ยี่ห้อ Sartorius ประเทศเยอรมันนี
4) เครื่องวัดค่าวอเตอร์แอคติวิตี (Water Activity) Aqualab รุ่น Model Series 3Te ประเทศสหรัฐอเมริกา
สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
1) สารเคมีสาหรับการวิเคราะห์และอาหารเลีย้ งเชื้อ จาก บริษัท ที.เค. ไซเอ็นทีฟิค เซ็นเตอร์ จากัด
วิธีการวิจัย
ตอนที่ 1 ตรวจสอบพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อน้าชาพาสเจอร์ไรส์ และตรวจสอบ
คุณลักษณะของน้าชาพาสเจอร์ไรส์ในท้องตลาด
1.1 การสารวจตลาดเบือ้ งต้น
1.1.1 การสารวจการตลาดเบื้องต้น โดยการสังเกตและจดบันทึกน้าชาข้าวพาสเจอร์ไรส์ที่มีส่วนผสม
ของข้าว ที่วางจาหน่ายในซุปเปอร์สโตร์ ซุปเปอร์มาเกต และร้านสะดวกซื้อในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อ ใช้เป็นข้อมูล
เบือ้ งต้นสาหรับการออกแบบสอบถามในการสารวจความต้องการของผู้บริโภค
1.1.2 การสารวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อน้าชาพาสเจอร์ไรส์
การสารวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อน้าชาพาสเจอร์ไรส์ โดยใช้แบบสอบถาม กับ
บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 16-30 ปี ที่ด่ืมน้าชาพาสเจอร์ไรส์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จานวน 100 คน เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการด้านคุณลักษณะของน้าชาพาสเจอร์ไรส์ ที่จะใช้เป็นต้นแบบและหาแนวทางต่าง ๆ ที่จะนามาใช้
ในการพัฒนาน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
1.2 การตรวจสอบคุณลักษณะของน้าชาพาสเจอร์ไรส์
ทาการตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องดื่ม เพื่อใช้เป็นข้อกาหนดคุณลัก ษณะของน้าชาพาสเจอร์ไรส์
คุณลักษณะที่ทาการตรวจสอบได้แก่
- ความขุ่นใสโดยใช้ spectrophotometer
- ปริมาณกรดทั้งหมดโดยการไตเตรท
- ปริมาณน้าตาลทั้งหมดโดยการไตเตรท
ตอนที่ 2 การศึกษากรรมวิธีการผลิตน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
2.1 การเตรียมตัวอย่าง
นาตัวอย่างปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ทาการคัดแยกสิ่งสกปรก ล้างน้า เพื่อล้างคราบฝุ่น และสิ่งสกปรกที่ปน
มาให้สะอาด นามาผึ่งลมให้แห้งสะเด็ดน้าพอหมาด ๆ อบไล่ความชื้นในตู้อบลมร้อน เก็บในถุงพลาสติกปิดผนึก และ
เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
2.2 ตรวจสอบทางเคมีของปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
- วิเคราะห์ปริมาณแอนโทรไซยานินโดยใช้ spectrophotometer ด้วยวิธี pH Differential method (พัชรา
ภรณ์และคณะ, 2556)
2.3 ศึกษาผลของระยะเวลาในการคั่ว และขนาดของข้าว ต่อคุณภาพน้าชาพาสเจอร์ไรส์
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จัดแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลในการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Factorial 32 in Completely
Randomized Design : Factorial 32 in CRD) จานวน 3 ซ้า โดยการศึกษา
ปัจจัยที่ 1 : ระยะเวลาในการคั่ว 3 ระยะ ได้แก่ 5, 10 และ 15 นาที
ปัจจัยที่ 2 : ขนาดของข้าว 2 ระดับ ได้แก่ บดหยาบ (1 วินาที) บดละเอียด (5 วินาที) และ ไม่บด
รวมสิ่งทดลองทั้งหมด 9 สิ่งทดลอง โดยกรรมวิธีการดังภาพที่ 1 ตัวอย่างน้าชาที่ได้ถูกนาไปวิเคราะห์
ดังนี้
- ค่าสี (L* , c* , h*) ด้วยเครื่อง Hunter Lab
- ความขุ่นใสโดยใช้ spectrophotrometer
- ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ด้วยเครื่องเครื่อง Hand Refractometer
- วิเคราะห์ปริมาณแอนโทรไซยานินโดยใช้ spectrophotometer ด้วยวิธี pH Differential method (พัชรา
ภรณ์และคณะ, 2556)
- ปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลโดยรวม(Total phenol)(Lakenbrink et al., 2000)
- ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ(Antioxidant activity) (Miller,1971)
พิจารณาจากผลการศึกษาทั้งหมดเพื่อคัดเลือกสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการผลิตน้าชาพาสเจอร์ไรส์
จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ในขั้นตอนต่อไป
ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
คัดแยกสิ่งสกปรก ล้างน้าทาความสะอาด พึ่งลมให้แห้ง
อบไล่ความชืน้
เก็บในถุงพลาสติกปิดผนึก เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
คั่วปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา 5, 10 และ 15 นาที
บด 2 ระดับ บดหยาบ (1 วินาที) บดละเอียด (5 วินาที ) และไม่บด
นาไปสกัด โดยแช่ในน้าที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 35 นาที
กรองด้วยกระดาษกรองเพื่อแยกกากชา
เก็บตัวอย่างชาที่ -18 องศาเซลเซียส
ภาพที่ 1 กรรมวิธีการผลิตน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
ที่มา : ดัดแปลงจาก เพ็ญพิชญา ( 2558) และ ควพร (2553)
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ตอนที่ 3 การพัฒนาสูตรน้าชาพาสเจอร์ไรส์
3.1 การตรวจสอบคุณลักษณะของน้าชาพาสเจอร์ไรส์
ทาการตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องดื่ม เพื่อใช้เป็นข้อกาหนดคุณลัก ษณะของน้าชาพาสเจอร์ไรส์
คุณลักษณะที่ทาการตรวจสอบ ได้แก่ ความขุ่นใส ปริมาณกรดทั้งหมด และปริมาณน้าตาลทั้งหมด
3.2 การพัฒนารสชาติของน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวหอมนิล
3.2.1 ศึกษาปริมาณน้าตาลที่เหมาะสมที่มีผลต่อคุณภาพของน้าชาข้าวไรซ์เบอร์รี่พาสเจอร์ไรส์
น้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยผลิตตามสภาวะที่ผ่านการคัดเลือกใน ตอนที่ 2 เติม
น้าตาลตามแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) จานวน 3 ซ้า โดยศึกษา
ปริมาณน้าตาล 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 4, 6 และ 8 นาตัวอย่างไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทาง
กายภาพ เหมือนกับ ข้อ 2.3 และการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-Point hedonic scale ร่วมกับวิธี Just About
Right วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะใช้วิธี Duncan’s new
multiple range test(DMRT) เพื่อคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมสาหรับขั้นตอนต่อไป
3.2.2 ศึกษาปริมาณกรดซิตริกที่เหมาะสมทีม่ ผี ลต่อคุณภาพของน้าชาข้าวไรซ์เบอร์รี่พาสเจอร์ไรส์
น้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยผลิตตามสภาวะที่ผ่านการคัดเลือกในตอนที่ 3.2.1 เติมกรดซิตริกตาม
แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) จานวน 3 ซ้า โดยศึกษาปริมาณกรด
ซิตริก 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0.02, 0.04 และ 0.06 นาตัวอย่างไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทาง
กายภาพ และการทดสอบทางประสาทสัมผัสเหมือนข้อ 3.2.1
ตอนที่ 4 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
4.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณ ภาพของน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ในระหว่างการเก็บรักษา
เลือกสูตรที่ดที ี่สุดจากตอนที่ 3 นาไปพาสเจอร์ไรส์ ที่ 62 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที บรรจุใส่บรรจุใส่ขวดโพลีเอทธิ
ลีนเทเรฟทาเลต (ขวด PET) รอให้เย็น เก็บไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน นาตัว อย่างไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมี คุณสมบัตทิ างกายภาพ และคุณภาพทางจุลินทรีย์ ในวันเริ่มผลิต วันที่ 3 และวันที่ 7 หลังการผลิต ดังนี้
- ค่าสี (L*, c*, h*) ด้วยเครื่อง Hunter Lab
- วิเคราะห์ปริมาณแอนโทรไซยานินโดยใช้ spectrophotometer ด้วยวิธี pH Differential method
- ปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลโดยรวม(Total phenol)
- ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ(Antioxidant activity)
- ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด
- ปริมาณยีสต์และรา

ผลและวิจารณ์
ตอนที่ 1 ตรวจสอบพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อน้าชาพาสเจอร์ไรส์และตรวจสอบ
คุณลักษณะของน้าชาพาสเจอร์ไรส์ในท้องตลาด
1.1 การสารวจตลาดเบือ้ งต้น
1.1.1 การสารวจการตลาดเบื้องต้น โดยการสังเกตและจดบันทึกน้าชาข้าวพาสเจอร์ไรส์ที่มีส่วนผสม
ของข้าว ที่วางจาหน่ายในซุปเปอร์สโตร์ ซุปเปอร์มาเกต และร้านสะดวกซือ้ ในจังหวัดพิษณุโลก รวม 7 แห่งได้แก่ บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา พิษณุโลก เทสโก้ โลตัส สาขา โคกช้าง และ ท่าทอง พิษณุโลก ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขา เซ็นทรัล
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พลาซ่า พิษณุโลก 7-11 มินิ บิ๊กซี และ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพลส สาขา บ้านกร่าง พิษณุโลก พบว่า น้าชาข้าวพาสเจอร์
ไรส์ที่มีส่วนผสมของข้าวมีจาหน่ายในท้องตลาดโดย 2 ผู้ประกอบการ ซึ่งทาการผลิตในรูปของน้าชาเขียวดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชนิดของน้าชาพาสเจอร์ไรส์ที่มีสว่ นผสมของข้าวที่มีจาหน่ายในจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ประกอบการ
รสชาติ
ภาชนะบรรจุ
A
ข้าวญี่ปุ่น
- กล่องเต็ดตรา แพ้ค
- ขวดพลาสติก Polyethylene Terephthalate
B
จมูกข้าวญี่ปุ่น
- ขวดพลาสติก Polyethylene Terephthalate

ขนาด (ml)
250
380, 500
420

1.1.2 นาข้อมูลที่ได้ไปใช้กับแบบสอบถามเพื่อสารวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อน้า
ชาพาสเจอร์ไรส์ โดยใช้แบบสอบถาม กับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 16-30 ปี และดื่มน้าชาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
จานวน 100 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้าน
ลักษณะของน้าชาพาสเจอร์ไรส์ ที่จะใช้เป็นต้นแบบและหาแนวทางต่าง ๆ ที่จะนามาใช้ในการพัฒนาน้าชาพาสเจอร์
ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริโภคต้องการให้น้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอรี่
มีสารต้านอนุมูลอิสระหลงเหลืออยู่ และมีลักษณะใส ซึ่งผู้บริโภคให้ข้อเสนอหลาย ๆ เหตุผลว่า อยากให้ลดความ
เปรีย้ วลง ลดตะกอน เพิ่มความหวาน และเพิ่มความหอมของข้าว
1.2 การตรวจสอบคุณลักษณะของน้าชาพาสเจอร์ไรส์
ผลการตรวจสอบคุณลักษณะเบื้องต้นของน้าชาจากท้องตลาดดังตารางที่ 3 พบว่า ความขุ่นใสอยู่ในช่วงร้อย
ละ 0.047-0.062 ปริมาณกรดอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.02 ปริมาณน้าตาลรีดวิ ซ์อยู่ในช่วงร้อยละ 6.16-6.20 และ ปริมาณ
น้าตาลทั้งหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 6.82-6.95 นาข้อมูลดังกล่าวไปทาการพัฒนาปรับปรุงกับน้าชาพาสเจอร์ไรส์จาก
ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อให้มลี ักษณะที่ใกล้เคียงกับท้องตลาดมากที่สุด
ตอนที่ 2 การศึกษากรรมวิธีการผลิตน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
2.1 การเตรียมตัวอย่าง ตัวอย่างปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ทาการคัดแยกสิ่งสกปรก ล้างน้า เพื่อล้างคราบฝุ่น และ
สิ่งสกปรกที่ปนมาให้สะอาดอย่างน้อย 1 ครั้ง แล้วนามาผึ่งลมให้แห้งสะเด็ดน้าพอหมาด ๆ อบไล่ความชื้นในตู้อบลม
ร้อน เก็บในถุงพลาสติกปิดผนึก และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สาหรับตรวจในขัน้ ตอนต่อไป
2.2 ตรวจสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพ และทางเคมีของปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพบางประการปลายข้าวของปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
คุณสมบัติ
ค่าสี L*
24.19 ± 0.19
ค่าสี C*
2.80 ± 0.25
ค่าสี h*
20.70 ± 5.22
ปริมาณสารแอนโทไซยานิน (mg/100g)
80.30 ± 33.78
ปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลโดยรวม (mg GAE/100g)
193.44 ± 11.7
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (%)
82.20 ± 2.33
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย±SD จากการทดลอง 3 ซ้า
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ปริมาณสารแอนโทไซยานินของปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่มีค่าเท่ากั บ 80.30 ± 33.78 mg/100g พบว่าปริมาณสาร
แอนโทไซยานิน ใกล้ เคี ย งกั บงานวิจั ย ของ กลยุ ทธ์ แ ละคณะ (2559) การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ข้ า วไรซ์ เบอร์ รี่เสริ ม
โภชนาการกึ่งสาเร็จรูปที่มีสารแอนโทไซยานินสูงเพื่อสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ มีปริมาณสารแอนโทไซยานินอยู่ที่
112.08 mg/100g ความแตกต่างของปริมาณสารแอนโทไซยานินเกิดจากการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูกาล ใช้สัดส่วนปลาย
ข้าวที่แตกต่างกันและการเก็บรักษาที่สภาวะแตกต่างกัน (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2553 ; Cabrita et
al., 2000) ปริมาณฟีนอลิกโดยรวมมีค่าเท่ากับ 193.44 ± 11.7 mg GAE/100g ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ อมรรัตน์
(2561) การสกัดแอนโทไซยานินจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และ การประยุกต์ใช้สารสกัดในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อ
สุขภาพมีคา่ เท่ากับ 143.15 mg GAE/100g โดยผลที่ได้อาจเกิดจากส่วนของปลายข้าวที่ใช้ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวและการ
เก็บรักษา ส่วนความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ มีค่าร้อยละ 82.20 ± 2.33 เนื่องจากความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระโดยการฟอกสีของเบต้าแคโรทีน เป็นการตรวจวัด ประสิทธิภาพในการยับยั้งหรือขัดขวางการฟอกสีบีต้า
แคโรทีนของอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากการให้ความร้อนกับกรดลิโนเลอิค และทดสอบประสิทธิภาพของสารแอนติออก
ซิแดนท์ ได้ทั้งสารแอนติออกซิแดนท์ ที่ชอบน้า และสาร แอนติอ อกซิแดนท์ที่ไม่ชอบน้า เนื่อ งจากสภาวะของการ
ทดลองนี้อยู่ในลักษณะของอิมัลชัน ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของอมรรัตน์ (2561) การสกัดแอนโทไซยานินจากปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์รี่และ การประยุกต์ใช้สารสกั ดในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ มีค่าความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระอยู่ร้อยละ 82.50
2.3 ศึกษาผลของระยะเวลาในการคั่ว และขนาดของข้าว ต่อคุณภาพน้าชาพาสเจอร์ไรส์
ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ผ่านการบดและการคั่วที่สภาวะต่าง ๆ จะมีลักษณะปรากฏแตกต่างกัน ดังภาพที่ 2 โดย
ที่ เมื่อปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ผ่านการบดจะมีขนาดที่เล็กลงตามระยะเวลาการบดกล่าวคือเมื่อใช้เวลาในการบดนานขึ้น
ขนาดของปลายข้าวจะเล็กลง และเมื่อทาการเพิ่มเวลาในการคั่วความชื้นในปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่จะลดน้อยลง ทาให้
สามารถบดได้ง่ายขึ้นโดยดูจากปริมาณผงแป้งที่เพิ่มขึ้นตามเวลาในการคั่วที่เพิ่มมากขึน้

(ก)
(ข)
ภาพที่ 2 (ก) ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ผ่านการบดและการคั่วที่เวลาต่าง ๆ กันและ (ข) น้าชาที่ได้
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เมื่อนาตัวอย่างทั้งหมดไปผลิตเป็นน้าชาตามกระบวนการและนาไปวิเคราะห์ ค่าคุณภาพต่าง ๆ ได้ผลการ
ทดลองดังตารางที่ 5 -9 จะเห็นได้ว่าปริมาณโพลิฟีนอลที่มีแนวโน้มสูงสุดอยู่ที่ สภาวะการคั่ว 5 นาที เนื่องจาก
ระยะเวลาในการคั่วค่อนข้างสั้น ทาให้การสลายตัวของโพลิฟีนอลน้อยกว่าการใช้ความร้อนเป็นระยะเวลานาน ส่วน
ปริมาณแอนโทไซยานินไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ(p>0.05) มีปริมาณอยู่ในช่วง 43.00-50.04 มิลลิกรัม/
ลิตร และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมีแนวโน้มสูงสุดอยูท่ ี่ สภาวะการคั่วที่ระยะเวลา 15 นาที
ปัจจัยด้านการบด มีผลต่อปริมาณแอนโทไซยานินอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( P≤0.05 ) เนื่องจากแอนโทไซ
ยานินส่วนมากจะพบบริเวณเยื่อหุ้มของเมล็ดข้าว (สุภาภรณ์ และชนากานต์ , 2016) โดยการบดเป็นการทาลาย
โครงสร้างของเยื่อหุม้ เมล็ด จึงส่งผลปริมาณแอนโทไซยานินในน้าชาจากปลายข้าวที่บดหยาบและบดละเอียดน้อยกว่า
น้าชาจากปลายข้าวที่ไม่ผ่านการบด ในขณะที่การบดข้าวต่างกัน 3 ระดับ ไม่ส่งผลต่อปริมาณโพลีฟีนอล และร้อยละ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ โดยปริมาณโพลีฟีนอล มีแนวโน้มสูงสุดที่สภาวะบดละเอียดที่ 115.30 มิลลิกรัม
แกลิกต่อลิตร ซึ่งต่างจากร้อยละความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมีแนวโน้มมากสุดคือสภาวะไม่บดที่ร้อยละ
63.19 และมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับแอนโทไซยานิน ( P>0.05)
ตารางที่ 5 ปริมาณโพลีฟีนอล แอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในน้าชาจากปลายข้าวไรซ์
เบอร์รี่ที่ใช้ระยะเวลาในการคั่ว 5, 10 และ 15 นาที
เวลาในการคั่ว(นาที)
คุณสมบัติ
5
10
15
ns
ns
โพลีฟีนอล ( mg GAE/L )
129.24
108.67
97.50 ns
แอนโทไซยานิน ( mg/L )
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ( % )
หมายเหตุ

47.13

ns

50.04

ns

ns
ns

43.00

ns
ns

56.65
63.83
66.84
ns คือ ไม่ตา่ งกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( P > 0.05 )
ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 95% ( P ≤ 0.05 )

ตารางที่ 6 ปริมาณโพลีฟีนอล แอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในน้าชาจากปลายข้าวไรซ์
เบอร์รี่ที่ผ่านการบดขนาดต่าง ๆ
การบด
คุณสมบัติ
ไม่บด
บดหยาบ
บดละเอียด
โพลีฟีนอล ( mg GAE/L )
106.14 ns
113.97 ns
115.30 ns
แอนโทไซยานิน ( mg/L )
59.52 a
46.58 b
34.07 c
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ( % )
หมายเหตุ

ns

ns

ns

63.19
62.10
62.04
ns คือ ไม่ตา่ งกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( P > 0.05 )
ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 95% ( P ≤ 0.05 )
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ระยะเวลาในการคั่ว และขนาดของน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไม่มีผลต่อปริมาณโพลิฟีนอล
และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ เนื่องมาจากแอนโทไซยานินส่วนมากจะอยู่บริเวณเยื่อหุม้ เมล็ดของข้าว โดย
น้าชาจากปลายข้าวที่ผ่านการบดถูกทาลายโครงสร้างของเยื่อหุม้ เมล็ด จึงส่งผลปริมาณแอนโทไซยานินในสิ่งทดลองที่
บดหยาบและบดละเอียดน้อยกว่าสิ่งทดลองที่ไม่ผ่านการบด (P≤ 0.05)
ความขุ่นใส ของน้าชาจาก ปลายข้าวที่ไม่ผ่านการบดมีความใสสูงกว่าปลายข้าวที่ผ่านการบดหยาบ และ
บดละเอียดในทุกสภาวะการคั่ว เริ่มต้นจากการคั่ ว 5 นาที ไม่บด, การคั่ว 10 นาที ไม่บด, การคั่ว 15 นาที ไม่บด มี
ความใสสูงสุดตามลาดับ (ร้อยละ 1.00,1.15 และ 1.18 %ตามลาดับ) ความสามารถในการละลาย ของปลายข้าวที่
ผ่านการคั่วในทุกสภาวะ พบว่าการบดละเอียด มีความสามารถในการละลายสูงสุด และบดหยาบ ไม่บด ซึ่งการคั่วใน
สภาวะ 15 นาที,10 นาที และ 5 นาที ตามลาดับ (0.68,0.55 และ 0.64 ◦Brix) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของควพร
(2553) ที่กล่าวไว้วา่ ข้าวที่ผ่านการบดละเอียดมีการเกิดขัน้ ตอนการย่อยสลายโครงสร้าง ของเยื่อหุ้มเมล็ดและภายใน
เมล็ดจึงทาให้สารที่อยูภ่ ายในแตกตัว ออกมาจับกับน้าได้มากขึ้น
ผลของค่าสีในแต่ละสภาวะ พบว่า ค่าสี ค่าความสว่าง (L*)จากตารางจะเห็นได้ว่า ปลายข้าวที่ผ่านการคั่ว มีคา่
ความสว่าง (L*) สูงที่สุด มีคา่ 10.96 ที่สภาวะการคั่ว 10 นาที บดละเอียด ค่าความเข้มของสี (C*) จากตารางจะเห็น
ได้ว่า ปลายข้าวที่ผ่านการคั่ว มีค่าความเข้มของสีสูงที่สุด มีค่า 8.98 ที่สภาวะการคั่ว 10 นาที บดละเอียด ค่าสีสัน
(h*) จากตารางจะเห็นได้วา่ ปลายข้าวที่ผ่านการคั่วและบดในทุกสภาวะไม่ส่งผลต่อค่าสีสันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P>0.05) โดยมีแนวโน้มค่าสีสันสูงสุดอยูท่ ี่ 49.25 ที่สภาวะการคั่ว 10 นาที บดหยาบ
ตารางที่ 7 ปริมาณโพลีฟีนอล แอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในน้าชาจากปลายข้าวไรซ์
เบอร์รี่ที่ผ่านการบดและการคั่วที่สภาวะต่าง ๆ
แอนโทไซยานิน
โพลีฟีนอล
ความสามารถในการ
เวลาคั่ว
การบด
(mg/L)
(mg GAE/L)
ต้านอนุมูลอิสระ (%)
ab
ns
ไม่บด
59.44 ±13.79
118.86 ± 5.67
50.76 ± 39.97 ns
5 นาที
บดหยาบ
42.24 ± 24.75bcd
132.74 ± 57.04 ns
53.07 ± 39.45 ns
บดละเอียด
39.72 ±7.29 bcd
136.12 ± 59.23 ns
66.13 ± 30.39 ns
ไม่บด
67.11 ± 2.22a
106.04 ± 13.40ns
75.16 ± 7.08 ns
10 นาที
บดหยาบ
49.26 ±6.06abcd
109.87 ± 30.46 ns
65.04 ± 33.52 ns
บดละเอียด
33.74 ±6.29cd
110.10 ± 40.91 ns
51.31 ± 21.01 ns
ไม่บด
52.02 ±2.70abc
93.51 ± 4.00 ns
63.66 ± 33.84 ns
15 นาที
บดหยาบ
48.24 ±7.98abcd
99.30 ± 8.82 ns
68.20 ± 37.19 ns
บดละเอียด
28.74 ±11.38d
99.69 ± 42.83 ns
68.68 ± 39.26 ns
หมายเหตุ ns คือ ไม่ตา่ งกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( P > 0.05 )
ตัวอักษรที่ตา่ งกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 95% ( P ≤ 0.05 )

Proceeding พะเยาวิจยั 8
379

ตารางที่ 8 ความขุ่นใส ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ของน้าชาจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ผ่านการบดและการคั่วที่
สภาวะต่าง ๆ
เวลาคั่ว
การบด
ความขุ่นใส
TSS
ns
ไม่บด
1.00 ± 0.64
0.00 ± 0.00 a
5 นาที
บดหยาบ
2.16 ± 0.67 ns
0.49 ± 0.19 b
บดละเอียด
2.02 ± 0.77 ns
0.64 ± 0.40 a
ไม่บด
1.15 ± 0.81 ns
0.00 ±0.00 b
10 นาที
บดหยาบ
2.19 ± 0.42 ns
0.49 ±0.19 a
บดละเอียด
1.63 ± 0.92 ns
0.55 ±0.16 a
ไม่บด
1.18 ± 0.97 ns
0.00 ±0.00 b
15 นาที
บดหยาบ
1.51 ± 1.07 ns
0.40 ±0.34 ab
บดละเอียด
1.39 ± 1.22 ns
0.68 ±0.27 a
หมายเหตุ ns คือ ไม่ตา่ งกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( P > 0.05 )
ตัวอักษรทีต่ า่ งกันในแนวตัง้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 95% ( P ≤ 0.05 )
ผลของค่าสีในแต่ละสภาวะ พบว่า ค่าสี ค่าความสว่าง (L*)จากตารางจะเห็นได้ว่า ปลายข้าวที่ผ่านการคั่ว มีคา่
ความสว่าง (L*) สูงที่สุด มีคา่ 10.96 ที่สภาวะการคั่ว 10 นาที บดละเอียด ค่าความเข้มของสี (C*) จากตารางจะเห็น
ได้ว่า ปลายข้าวที่ผ่านการคั่ว มีค่าความเข้มของสีสูงที่สุด มีค่า 8.98 ที่สภาวะการคั่ว 10 นาที บดละเอียด ค่าสีสัน
(h*) จากตารางจะเห็นได้วา่ ปลายข้าวที่ผ่านการคั่วและบดในทุกสภาวะไม่ส่งผลต่อค่าสีสันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P>0.05) โดยมีแนวโน้มค่าสีสันสูงสุดอยูท่ ี่ 49.25 ที่สภาวะการคั่ว 10 นาที บดหยาบ
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาผลของระยะเวลาในการคั่ว และขนาดของข้าว ต่อคุณภาพน้าชาพาสเจอร์ไรส์ทา
การคัดเลือกสภาวะการคั่วปลายข้าว 10 นาที ไม่บด ไปทาการศึกษาขั้นตอนต่อไปเนื่องจาก มีปริมาณแอนโทไซยานิน
และความสามารถในต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด
ตารางที่ 9 ค่าสี L* c* h* ของน้าชาจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ผ่านการบดและการคั่วที่สภาวะต่าง ๆ
เวลาคั่ว
การบด
L*
C*
h*
ไม่บด
2.80 ± 1.57c
2.73 ± 1.78c
35.52 ± 4.30ns
5 นาที
บดหยาบ
9.64 ± 0.87ab
6.14 ± 3.35abc
36.28 ± 5.63ns
บดละเอียด
9.86 ± 3.44ab
7.88 ± 1.77ab
36.95 ± 4.62ns
ไม่บด
3.59 ± 2.43c
2.10 ± 0.76c
47.30 ± 32.24ns
10 นาที
บดหยาบ
6.11 ± 2.62bc
5.92 ± 2.58abc
49.25 ± 28.35ns
บดละเอียด
10.96 ± 0.74a
8.98 ± 1.45a
40.92± 9.51ns
ไม่บด
2.17 ± 1.00c
2.24 ± 0.27c
44.38 ± 10.16ns
15 นาที
บดหยาบ
3.04 ± 1.13c
4.42 ± 0.56bc
41.92 ± 13.40ns
บดละเอียด
8.27 ± 4.36ab
6.87 ± 3.84ab
38.33 ± 16.34ns
หมายเหตุ
ns คือ ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( P > 0.05 )
ตัวอักษรที่ตา่ งกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 95% ( P ≤ 0.05 )
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ตอนที่ 3 การพัฒนาสูตรน้าชาพาสเจอร์ไรส์
3.1 การพัฒนารสชาติของน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
3.1.1 ศึกษาผลของปริมาณน้าตาลที่มีผลต่อคุณภาพของน้าชาพาสเจอร์ไรส์ จัดแผนการทดลองแบบ CRD
จานวน 3 ซ้า ศึกษาปริมาณน้าตาล 3 ระดับ ได้แก่ น้าตาลร้อยละ 4 6 และ 8 ผลการทดลองดังตารางที่ 10 และ 11

ภาพที่ 3 น้าชาจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปรับปริมาณน้าตาลร้อยละ 4 6 และ 8
การปรับน้าตาลในน้าชาในปริมาณร้อยละ 4 6 และ 8 พบ ปริมาณแอนโทไซยานิน มีค่าเท่ากับ 55.55 59.07
และ 55.51 ตามลาดับ Veridiana และคณะ (2007) รายงานว่าการเติมน้าตาลสามารถ ช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับสาร
สีแอนโทไซยานิน
ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับที่ปริมาณน้าตาลร้อยละ 6 ซึ่งเป็นปริมาณน้าตาลที่อยู่ในช่วงปริมาณน้าตาลที่ตรวจ
พบในผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายท้องตลาด จึงได้คัดเลือกน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปรับปริมาณน้าตาล
ร้อยละ 6 ไปพัฒนาต่อ เนื่องจากคะแนนในคุณลักษณะด้านกลิ่นข้าวและรสเปรี้ยว มีคะแนนเท่ากับ 5 ซึ่งหมายความ
ว่า ผู้ทดสอบบอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบในคุณลักษณะดังกล่าว
จากคะแนนความชอบและค่าความรู้สึกของน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปรับปริมาณน้าตาล
ร้อยละ 6 ของผู้ทดสอบชิม 30 คน ดังตารางที่ 12 พิจารณาเลือกพัฒนาคุณลักษณะรสเปรี้ยวก่อนเนื่องจากผู้ทดสอบ
ชิมแยกค่าความรูส้ ึกได้ชัดเจนกว่าคุณลักษณะกลิ่นข้าว โดยในคุณลักษณะรสเปรี้ยวมีค่าความรู้สึกในระดับ น้อยปาน
กลาง จึงได้ทาการพัฒนาน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปรับปริมาณน้าตาลร้อยละ 6 โดยการวาง
แผนการทดลองเพิ่มเติม ปรับปริมาณกรดซิตริก ในขัน้ ตอนต่อไป
ตารางที่ 10 คุณภาพทางด้านต่าง ๆ ของน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปรับปริมาณน้าตาลร้อยละ 4 6
และ 8
ปริมาณน้าตาล (%)
คุณสมบัติ
4
6
8
ns
ns
ปริมาณโพลิฟีนอล (mg/L)
141.37±8.15
156.56±6.36
168.22±48.03ns
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (%)
73.43±9.09ns
68.33±11.56ns
69.54±12.53ns
แอนโทไซยานิน (mg/L)
55.55±5.14ns
59.07±1.37ns
55.51±1.87ns
ค่าสี L*
8.63±2.19ns
6.01±1.90ns
6.05±0.45ns
ค่าสี c*
4.93±0.67ns
6.59±2.78ns
5.03±0.65ns
ค่าสี h*
126.53±51.09ns
39.25±34.08ns
81.12±69.84ns
หมายเหตุ ns : ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P>0.05)
ตัวอักษร ที่ตา่ งกันตามแนวนอนแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (P≤0.05)
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ตารางที่ 11 คะแนนความชอบในคุณลักษณะต่าง ๆ ของน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปรับปริมาณ
น้าตาลร้อยละ 4 6 และ 8 โดยผู้ทดสอบชิม 30 คน
ปริมาณน้าตาล (%)
คุณลักษณะ
4
6
8
ns
ns
สี
5.90±1.44
6.56±1.27
6.30±1.41ns
กลิ่นข้าว
5.36±1.65ns
5.36±1.86ns
5.20±1.56ns
ความใส
5.80±1.21ns
5.96±1.27ns
6.23±1.33ns
รสหวาน
5.30±1.7b
6.30±1.68a
5.83±1.57ab
รสเปรีย้ ว
5.33±0.92ns
5.40±1.47ns
5.03±1.47ns
ความชอบรวม
5.56±1.13b
6.66±1.12a
6.10±1.34ab
หมายเหตุ ns : ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P > 0.05)
ตัวอักษร ที่ตา่ งกันตามแนวนอนแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (P ≤ 0.05)
ตารางที่ 12 คะแนนความชอบและค่าความรูส้ ึกของน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปรับปริมาณน้าตาล
ร้อยละ 6
ความรู้สกึ (%)
คุณลักษณะ
ความชอบ
1
2
3
4
5
สี
6.56±1.27
3.3
16.7
50
26.7
3.3
กลิ่นข้าว
5.36±1.86
33.3
33.3
20
ความใส
5.96±1.27
3.3
30.3
33.3
33.3
รสหวาน
6.30±1.68
3.3
23.3
50
16.7
6.7
รสเปรีย้ ว
5.40±1.47
6.7
33.3
40
16.7
3.3
หมายเหตุ 1 = น้อยเกินไป 2 = น้อยปานกลาง 3 = พอดี 4 = มากปานกลาง 5 = มากเกินไป
3.1.2 ศึกษาผลของปริมาณกรดซิตริกที่มีผลต่อคุณภาพของน้าชาพาสเจอร์ไรส์ จัดแผนการทดลอง
แบบ CRD จานวน 3 ซ้า โดยศึกษาปริมาณกรด 3 ระดับ ได้แก่ การเติมกรด 0.02 0.04 และ 0.06 % ได้ผลิตภัณฑ์
น้าชาดังภาพที่ 4 และผลการทดลองดังตารางที่ 13 และ 14

ภาพที่ 4 น้าชาจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปรับปริมาณกรดซิตริกร้อยละ 0.02 0.04 และ 0.06
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ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส การเติมกรดที่ระดับร้อยละ 0.04 มีแนวโน้มการยอมรับจากผู้ทดสอบ
ชิมมากที่สุด จึงได้ทาการคัดเลือก ไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้าชาพาสเจอร์ไรส์
จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อไป
ตารางที่ 13 คุณภาพทางด้านต่าง ๆ ของน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปรับปริมาณกรดซิตริกร้อยละ
0.02 0.04 และ 0.06
ปริมาณกรดซิตริก(%)
คุณลักษณะ
0.02
0.04
0.06
c
b
โพลิฟีนอล (mg/L)
129.97±19.08
165.31±4.78
189.04±1.00a
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (%)
51.12±3.38ns
48.62±3.00ns
51.54±5.68ns
แอนโทไซยานิน (mg/L)
59.31±1.21ns
61.99±2.44ns
60.35±3.43ns
ค่าสี L*
12.63±0.07a
11.90±0.70a
10.41±0.75b
ค่าสี c*
3.70±0.02b
5.22±0.74a
4.13±0.16b
ค่าสี h*
18.93±2.89ns
19.97±5.90ns
19.68±1.43ns
หมายเหตุ ns : ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P > 0.05)
ตัวอักษร ที่ตา่ งกันตามแนวนอนแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (P≤0.05)
ตารางที่ 14 คะแนนความชอบในคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปรับ
ปริมาณกรดซิตริกร้อยละ 0.02 0.04 และ 0.06
ปริมาณกรดซิตริก(%)
คุณลักษณะ
0.02
0.04
0.06
ns
ns
สี
5.66±0.99
5.93±1.17
6.23±1.19ns
กลิ่นข้าว
5.13±0.97ns
5.43±1.47ns
5.66±1.15ns
ความใส
5.60±0.67b
6.20±1.27b
5.83±1.0ab
รสหวาน
5.63±1.21ab
6.26±1.14a
5.40±1.65b
รสเปรีย้ ว
5.33±1.29a
5.76±1.63a
4.50±1.54b
ความชอบรวม
5.83±1.01b
6.60±1.06a
5.56±1.63b
หมายเหตุ ns : ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P > 0.05)
ตัวอักษร ที่ตา่ งกันตามแนวนอนแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (P ≤ 0.05)
ตอนที่ 4 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
4.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ในระหว่างการเก็บรักษา
เลือกน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปลายข้าวผ่านกรรมวิธีการคั่วที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 10 นาที เติมน้าตาล และกรดซิตริกร้อยละ 6 และ 0.04 ตามลาดับ นาไปพาสเจอร์ไรส์ ที่ 62 องศาเซลเซียส
นาน 30 นาที บรรจุใส่ขวดโพลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลต (ขวด PET) รอให้เย็น เก็บไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน
นาตัวอย่างไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัตทิ างกายภาพ และคุณภาพทางจุลินทรีย์ ในวันเริ่มผลิต วันที่ 3
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และวันที่ 7 หลังการผลิต พบว่า ปริมาณน้าตาลทั้งหมด (%) ปริมาณกรดทั้งหมด (%) ความขุ่น-ใส (%) , Tss (◦Brix) ,
ค่าสี c* และ ค่าสี h* ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษา ส่วนค่าสี L* มีแน้วโน้มลดลง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P ≤ 0.05) และปริมาณโพลิฟีนอล (mg/L) , ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (%) และปริม าณแอนโท
ไซยานิน (mg/L) มีแนวโน้มลดลงในวันที่ 7 โดยการลดลงนั้นอาจเกิดจากสารโพลิฟีนอลทุกชนิดจะสลายตัวได้ง่ายเมื่อ
รับแสงแดด ความชืน้ ความร้อน และออกซิเจนในอากาศ (นิรนาม, 2554)
ตารางที่ 15 การเปลี่ยนแปลงของน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ระหว่างการเก็บรักษา
เวลา (วัน)
คุณสมบัติ
0
3
7
a
ab
โพลิฟีนอล (mg/L)
161.46 ± 2.41
159.12 ± 3.82
151.37 ± 1.47 b
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (%)
42.56 ± 1.98a
42.27 ± 0.98a
35.16 ± 0.42b
แอนโทไซยานิน (mg/L)
60.78 ± 0.70a
60.45 ± 0.55a
53.18 ± 0.27b
ค่าสี L*
11.90 ± 0.05a
11.52 ± 0.01b
10.71 ± 0.07c
ค่าสี c*
5.24 ± 0.03ns
5.25 ± 0.02ns
5.24 ± 0.04ns
ค่าสี h*
19.71 ± 0.11ns
19.70 ± 0.04ns
19.66 ± 0.13ns
หมายเหตุ ns : ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 (P > 0.05)
ตัวอักษรที่ต่างกันตามแนวนอนแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (P ≤ 0.05)
ตารางที่ 16 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา ระหว่างการเก็บรักษา วันที่ 0 , วันที่ 3 และวันที่ 7
เวลา
จุลินทรีย์ทั้งหมด (CFU/ml)
ยีสต์และรา (CFU/ml)
วันที่ 0
0
0
2
วันที่ 3
7.5 X 10
0
3
วันที่ 7
4.75 X 10
1 X 102
ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องยกเลิกและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ฉบับที่
1213 (พ.ศ. 2549) ชา ที่กาหนดให้จานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องพบน้อยกว่า 1x104 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร
และจานวนยีสต์และรา ต้องไม่พบในตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร จากการทดลองพบว่า จานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ที่พบต่ากว่า
มาตรฐานที่กาหนดไว้ แต่นาชาพาสเจอร์
้
ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เก็บรักษาจนถึงวันที่ 7 พบจานวนยีสต์และรา
สูงกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ แสดงว่าน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่นั้นมี อายุการเก็บรักษาอยู่ที่ 3 วัน
นับตัง้ แต่วันผลิต แต่อย่างไรก็ตามในการผลิตน้าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ในครั้งนี้ผ่านการใช้อุณหภูมิ
ที่ระดับพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สามารถทาลายจุลนิ ทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้บางส่วน

สรุปผล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาชาพาสเจอร์
้
ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอรี่ ได้สูตรที่เหมาะสมมีดังนี้ น้าชา น้าตาลทราย
และกรดซิตริก ร้อยละ 94.3, 5.66 และ 0.04 ตามลาดับ ผลิตโดยคั่วปลายข้าวไรซ์เบอรี่ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 10 นาที แช่ในน้าที่มีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 35 นาที กรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 เติม
น้าตาลทรายและกรดซิตริกนาไปพาสเจอร์ไรส์ ที่อุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที น้าชาพาสเจอร์ไรส์จาก
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ปลายข้าวไรซ์เบอรี่ มีปริมาณสารแอนโทไซยานิน 61.99 มก/ลิตร ปริมาณประกอบโพลีฟีนอลโดยรวม 165.31 มก/
ลิตร และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 48.62 ค่าความสว่าง (L*) 11.90 ค่าอิ่มตัวของสี (Chroma ,C*)
5.22 และค่าสีสัน (Hue,h*) 19.97 จานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด และ จานวนยีสต์ รา น้อยกว่า 1.0 x 102 โคโลนีต่อกรัม
การทดสอบการยอมรับของทดสอบ พบว่า ความชอบรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย (6.60). การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในขวดโพลีเอทธิลนี เทเรฟทาเลต (PET) ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบว่า
สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยที่ยังมีความปลอดภัยในการบริโภคและสารสาคัญไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง
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ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงและทัศนคติของชาวประมงต่อการอนุรักษ์สัตว์น้า
ในพื้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
Efficiency of Fishing Gears and Attitude of fishermen to Aquatic Conservation
in Nong Lang Sai Wetland, Phayao Province
กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์1* ขวัญใจ วงค์กุลพิลาศ1 หทัยทิพย์ ธรรมวันตา1 และสยามรัฐ สุดระกา1
Kanyanat Soontornprasit1*, Kwanjai wongkunpilat1, Hathaitip Thammawanta1 and Sayamrut sudrakam1
บทคัดย่อ
พื้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทรายเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้าที่สาคัญของจังหวัดพะเยา งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงในพืน้ ที่ชุ่มน้าหนองเล็งทราย โดยรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ชาวประมงจานวน 30
ตัวอย่าง ตั้งแต่เดือนมกราคม–กันยายน 2561 ผลการศึกษาพบว่า เครื่องมือเบ็ดราวเป็นเครื่องมือที่ชาวประมงนิยม
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข่าย ไซ และแห รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 292.5±228.3 บาทต่อวัน ด้านประสิทธิภาพของ
เครื่องมือประมงพบว่า แหสามารถจับสัตว์น้าได้มากที่สุด โดยมีค่าผลจับเฉลี่ย 8.7±5.1 กิโลกรัมต่อวัน รองลงมา
ได้แก่ ข่ายและเบ็ดราว โดยมีค่าผลจับเฉลี่ยต่อครัวเรือน 5.4±3.3 และ 4.5±3.0 กิโลกรัมต่อวัน ตามลาดับ ส่วนผล
การศึกษาด้านชุมชนพบว่าครัวเรือนประมงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า และยอมรับใน
มาตรการจัดการประมงที่ใช้อยู่เพื่อให้มสี ัตว์น้าสาหรับใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังต้องการมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการจัดการประมง โดยภาครัฐควรใช้หลักการของการจัดการประมงร่วมและจาเป็นต้องให้ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นาแก่
้ ชุมชนอย่างถูกต้องและทั่วถึงต่อไป
คาสาคัญ: เครื่องมือประมง ผลจับสัตว์นา้ หนองเล็งทราย
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Abstract
Nong Lang Sai Wetland is widely known a major aquatic resources production of Phayao. The purposes of
this research was to study the efficiency of Fishing Gears in Nong Lang Sai Wetland. Information was collected
by interview 30 fishery households during January to September 2018. Results indicated that the major fishing
gear employed by the fishermen was longline followed by gillnets traps and nets. The average daily income per
household was 292.5±228.3 Baht. The major catching efficiency was nets that average daily catch per
household was 8.7±5.1 kg followed by gillnets and longline were 5.4±3.3 and 4.5±3.0 kg, respectively. In the
aspect of social research, most of fishery households agreed with the fishery conservation program and would
like to follow the present fishery management measures for sustainable use. In addition, the fishermen had
expectations of participating in fishery management process. Furthermore, the government should offer an
opportunity of fishery co-management program and provide precise and up-to-date information on fishery
conservation for fishery households and fishing communities.
Keywords: Fishing Gears, Catch, Nong Lang Sai Wetland

บทนา
พื้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทรายมีความสาคัญระดับนานาชาติ ตัง้ อยู่ที่อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มี
ความสาคัญเนื่องจากเป็นแหล่งน้าที่รวมลาน้าสาขาย่อยก่อนที่จะไหลลงสู่กว๊านพะเยาและไหลลงสู่แม่น้าอิง มีความ
หลากหลายของสิ่ ง มีชีวิต มากมายไม่ว่า จะเป็ น พั น ธุ์ พืชและพั น ธุ์ สั ต ว์ และเป็ น แหล่ ง น้าที่ มีค วามสั ม พั น ธ์ กั บการ
ดารงชีวิตของชุมชน เป็นแหล่งน้าสาหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตร เลี้ยงสัตว์ แหล่งอาหาร และการประมงมา
อย่างช้านาน ต่อมาได้มีการพัฒนาหนองเล็งทรายเพื่อเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้กับชุมชนรอบหนองเล็งทราย (สายสุนีย์,
2553) ตลอดระยะเวลาที่มีการพัฒนาเพื่อก่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์ แต่ในอีกด้านหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อ
ชนิดและปริมาณของสิ่งมีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นแหล่งน้าแห่งนี้การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทรายที่ผ่านมามุ่งเน้นแก้ไขที่
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นหลักและการขาดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้สภาพแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้า
หนองเล็งทรายมีความเสื่อมโทรมลงมาก ปัจจุบันหนองเล็งทรายได้เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากการใช้ประโยชน์ของ
กิจกรรมต่าง ๆ สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรรอบหนองเล็งทราย การใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการที่มีผลต่อ
สภาพและคุณภาพของแหล่งน้า การทาการประมงโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย เช่น การช๊อตปลาโดยกระแสไฟฟ้า
แม้กระทั่งการทาการประมงที่มีขนาดตาของเครื่ องมือที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งโครงสร้างประชากรสัตว์น้าเปลี่ยนแปลง
การทาการประมงเกินกาลังผลิตของแหล่งน้า ส่งผลให้ผลผลิตของสัตว์น้าลดลง ในการจัดการแหล่งน้านั้นต้อง
พิจารณาทัง้ ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์นา้ และจาเป็นต้องทราบข้อมูลประสิทธิภาพเครื่องมือประมง และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นาในพื
้
น้ ที่ชุ่มน้าหนองเล็งทราย เพื่อที่จะนาไปสู่แนวทางในการบริหาร
และจัดการทรัพยากรสัตว์นาให้
้ มีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. ศึกษาเครื่องมือประมงและผลจับสัตว์น้าในพื้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทราย
1. สารวจการใช้เครื่องมือทาการประมงของชุมชนโดยรอบในพื้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทราย อาเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา โดยใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทาการประมง เช่น ชนิดของเครื่องมือทาประมง ชนิดของสัตว์น้า
ที่จับด้วยเครื่องมือแต่ละประเภท พื้นที่ทาประมง และความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า โดยมี
การเริ่มการสารวจตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยทาการสารวจ 6 หมู่บ้านรอบพื้นที่ชุ่มน้าหนอง
เล็งทรายดังนี้ บ้านป่าแฝก บ้านสันสลี บ้านสันกาแพง บ้านดงอินตา บ้านสันขวาง และเทศบาลแม่ใจ (ภาพที่ 1)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์และการสังเกตชาวประมงในพื้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทราย อาเภอ
แม่ใจ จั งหวัด พะเยา โดยทาการสารวจ 30 ตัวอย่าง เพื่อ รวบรวมข้ อมูล เกี่ยวกับ ลักษณะการทาการประมง
กระบวนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ น้า ประสิทธิภาพและผลจับสัตว์น้า พื้นที่ทาประมง และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าในพื้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทราย แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยคาถามทั้ ง
ลักษณะปลายปิดและปลายเปิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2
เป็นคาถามเกี่ยวกับเครื่องมือทาการประมง วิธีและลักษณะการทาการประมง และ ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นาและมาตรการการจั
้
ดการสัตว์นาในพื
้
น้ ที่ชุ่มน้าหนองเล็งทราย
3. ทาการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบบกลุ่ม (cluster sampling) ทาการสุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา โดยมีการแบ่งพืน้ ที่ตามลักษณะภูมปิ ระเทศและสภาพนิเวศวิทยาแหล่งน้า จากนั้นทาการสุ่มประชากรด้วย
การแบ่งชั้นเพื่อต้องการให้ครอบคลุมทุกประเภทของเครื่องมือทาการประมงในแต่ละพื้นที่บ ริเวณรอบหนองเล็งทราย
โดยได้พิจารณาแบ่งเขตพื้นที่ศึกษาออกเป็น 6 บริเวณตามลักษณะของที่ตั้งชุมชนและการใช้เครื่องมือทาการประมง
โดยกาหนดสัดส่วนให้แต่ละกลุ่มโดยการสุ่มอย่างง่าย
2. ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง
1. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติและปริมาณผลจับสัต ว์น้าจากพื้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทราย โดยการสัมภาษณ์
ชาวประมง และจากสถิติการประมง และจากเอกสารวิชาการและรายงานที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลลักษณะการทาการประมง ทั้งชนิด ปริมาณผลจับสัตว์น้า และมูลค่ าสัตว์น้า จาก
การสารวจ สัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูลจากครอบครัวชาวประมงในเขตพื้นที่ ชุ่มน้าหนองเล็งทราย อาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา
3. ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงโดยทาการวิเคราะห์ปริมาณผลจับต่อหน่วยเครื่องมือ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับเครื่องมือประมงและผลจับสัตว์น้าในหนองเล็งทราย โดยจะนาข้อมูลที่ได้มานา
วิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป โดยใช้วิธีการทางสถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานโดยการทดสอบหาความแปรปรวนโดยใช้ F-test โดยวิธี One – way
ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วธิ ี Duncan's Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์
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ผลการศึกษา
รูปแบบและลักษณะการทาการประมง
ชาวประมงมีอายุเฉลี่ย 56.0±10.3 ปี โดยมีอายุ อยู่ระหว่า ง 33-73 ปี ส่ ว นมากมีก ารศึกษาอยู่ในระดั บ
ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 65.2 โดยผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษามีเพียงร้อยละ 26.1 ลักษณะการ
ประกอบอาชีพของครัวเรือนประมงพบว่า ทาอาชีพหลักคือการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 47.8 ทาการประมงเป็นอาชีพ
เสริมถึงร้อยละ 82.6 และอาชีพเดิมของครัวเรือนประมงตัวอย่างร้อยละ 68.0 ประกอบอาชีพอื่นมาก่อนแล้วจึง
เปลี่ยนมาทาประมง แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนประมงคิดว่าหนองเล็งทรายเหมาะแก่การทาการประมง และจะทาให้มี
รายได้มากกว่าเดิม ซึ่งยังเป็นการลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสูเ่ มืองใหญ่ได้อกี ทางหนึ่ง สมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4±1 คน บางครัวเรือนมีสมาชิกในครัวเรือนที่ออกทาประมงจานวน 2 คน แต่ส่วนใหญ่จะออกทาประมงเพียง
คนเดี ย ว ถึ ง ร้ อ ยละ 87.0 ประสบการณ์ ใ นอาชี พ ประมงเฉลี่ ย 23.3±17.5 ปี ชาวประมงมี รายได้ เฉลี่ ย เท่ า กั บ
208.33±209.91 บาทต่อวัน
ครัวเรือนประมงส่วนมากทาการประมงในแหล่งน้าใกล้เคียงบริเวณหมู่บ้านที่อาศัย ส่วนมากไม่ใช้เรือทาประมง
คิดเป็นร้อยละ 56.5 และมีเรือ 1-2 ลาไม่มีเครื่องยนต์ ขนาดของเรือที่ใช้ 5-7 เมตร โดยนิยมใช้เบ็ดราวเป็นเครื่องมือทา
การประมงมากถึงร้อยละ 60.9 เนื่องจากได้สัตว์น้าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาช่อน ปลาสลาด ปลากด และ ปลา
ดุก เป็นต้น รองลงมาได้แก่ ข่ายที่นิยมใช้มขี นาดของช่องตาระหว่าง 4-8 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.8 จะเห็นได้ข่าย
เป็นเครื่องมือที่ใช้ทาประมง เพราะสามารถได้สัตว์น้าในปริมาณมาก ดังนั้นมาตรการในการกาหนดขนาดช่องตาของ
เครื่องมือข่ายจึงมีความจาเป็นต่อการจัดการทรัพยากรสัตว์น้าในหนองเล็งทราย ส่วนไซปลา แห ลอบ ขวดดักกุ้ง และ
ยอยกคิดเป็นร้อยละ 13.1 13.1 4.3 4.3 และ 4.3 ตามลาดับ
เครื่องมือประมงและผลจับสัตว์น้า
ลักษณะการทาประมงของครัวเรือนประมงในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทราย จ.พะเยา พบว่า ครัวเรือนประมง
ที่เลือกใช้เบ็ดราวเป็นเครื่องมือในการทาการประมงมีเฉลี่ ยครัวเรือนละ 137.547.8 ตัว ใช้เบ็ดราว 90–185 ตัวต่อ
ครัวเรือน ชาวประมงที่มีเบ็ดราวน้อยที่สุด 100 ตัว มากที่สุด 200 ตัว ครัวเรือนประมงที่ทาการประมงด้วยเครื่องมือข่าย
มีเฉลี่ยครัวเรือนละ 148.7 ผืน ใช้เครื่องมือข่ายประมาณครัวเรือนละ 5-23 ผืน ชาวประมงมีข่ายมากที่สุด 32 ผืน
น้อยที่สุด 1 ผืน ครัวเรือนประมงที่เลือกใช้แหเป็นเครื่องมือในการทาการประมงเฉลี่ย 6 ปาก มีตั้งแต่ 1-15 ปาก และ
ยอขันช่อเฉลี่ยครัวเรือนละ 1 หลัง เครื่องมือไซปลาที่ครัวเรือนประมงใช้ทาการประมงมีตั้งแต่ 40-400 หลัง เฉลี่ย
ครัวเรือนละ 200 หลัง เมือ่ ทดสอบทางสถิตพิ บว่าจานวนเครื่องมือประมงมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
ความเชื่อมั่น (p <0.05) เครื่องมือแหได้ผลจับสัตว์น้าเฉลี่ยมากที่สุด 8.7 กิโลกรัม รองลงมาคือ ข่ายและเบ็ดราวได้ผล
จับสัตว์น้าเฉลี่ย 5.4 และ 4.5 กิโลกรัม ตามลาดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าจานวนเครื่องมือและผลจับสัตว์น้ามี
ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น (p <0.05) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จานวนเครื่องมือทาประมงและผลจับสัตว์นาเฉลี
้ ่ยต่อครัวเรือนประมงในพืน้ ที่ชุมน้าหนองเล็งทราย
จานวนเครื่องมือเฉลี่ย
ผลจับสัตว์น้าเฉลี่ย
เครื่องมือทาการประมง
ต่อครัวเรือน
ต่อครัวเรือน (กก.)
เครื่องมือเบ็ดราว
เครื่องมือข่าย
เครื่องมือแห
เครื่องมือไซปลา
เครื่องมือขวดดักกุ้ง
เครื่องมือยอยก
เครื่องมือลอบ

137.547.8a
14.08.7b
6.06.1b
200163.4a
225189.3a
2.01.4b
83.063.4a

4.53.0 bc
5.43.3 b
8.75.1 a
4.33.8 bc
2.41.4 c
4.31.2b
3.93.5 bc

เครื่องมือข่ายจับสัตว์น้าได้มากชนิดที่สุด 14 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาสร้อย ปลาตะเพียน ปลาหมอช้างเหยียบ
ปลาสลาด ปลาดุก ปลากดเหลือง ปลาชะโอน ปลากราย ปลาแป้นแก้ว ปลาหมอไทย ปลากระดี่ ปลาชะโด และปลา
ช่อน รองลงมาได้แก่ เครื่องมือประเภทเบ็ดราวจับสัตว์น้าได้ 12 ชนิด คือ ปลานิล ปลาสร้อย ปลาตะเพียน ปลาหมอ
ช้างเหยียบ ปลาสลาด ปลาดุก ปลากดเหลือง ปลาแป้นแก้ว ปลาหมอไทย ปลากระดี่ ปลาชะโด และปลาช่อน และไซ
ปลาจับสัตว์น้าได้ 8 ชนิด คือ ปลานิล ปลาสร้อย ปลาตะเพี ยน ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาสลาด ปลาหมอไทย ปลา
สลิด และปลากระดี่ ส่วนเครื่องมือลัน ไซกุ้ง และขวดดั กกุ้ง จะพบชนิดสัตว์น้าน้อยชนิด เช่น ปลาไหลและกุ้งฝอย
เครื่องมือประมงข่ายและเบ็ดราว ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่นิยมใช้ในหนองเล็งทราย ชนิดสัตว์น้าหลักที่จับได้คือ ปลา
นิล ปลาสร้อย ปลาตะเพียน ปลาหมอช้างเหยียบ และปลาสลาด เป็นต้น (ตารางที่ 2)
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจับสัตว์นา้ พบว่า ฤดูกาลในการทาการประมงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการจับสัตว์น้า
ถึงร้อยละ 87.0 เนื่องจากในฤดูฝนเป็นช่วงฤดูนาแดงปลาจะเดิ
้
นทางไปวางไข่ทาให้ได้สัตว์นาปริ
้ มาณมากกว่าฤดูหนาว
ซึ่งมีปริมาณน้ามากทาให้มีพ้ืนที่การทาประมงบริเวณกว้าง ปลาอาศัยกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างส่งผลให้ผลจับได้
น้อย รองลงมา คือ มาตรการปิดห้วยช่วงฤดูปลาวางไข่เพราะทาให้สัตว์น้าเพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
เนื่องจากผู้ที่มีจานวนเครื่องมือมากกว่าก็จะทาให้ได้สัตว์นามาก
้
และผู้ที่ทาอาชีพประมงมานานจะมีประสบการณ์และ
ความชานาญทาให้ได้ผลจับสัตว์น้ามาก คิดเป็นร้อยละ 82.6 78.3 และ 73.9 ตามลาดับ ส่วนสภาพพื้นที่ของหนอง
เล็งทรายและข้างขึน้ ข้างแรม มีอิทธิพลต่อการทาประมงเพียงร้อยละ 39.1 และ 17.4 ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 ชนิดสัตว์นาที
้ ่ได้จากเครื่องมือประมงบริเวณพื้นที่ชุมน้าหนองเล็งทราย
เครื่องมือประมง
สัตว์นา้
ข่าย
แห ไซปลา เบ็ดราว ยอยก ขวดดักกุ้ง
ปลานิล
+
+
+
+
+
ปลาสร้อย
+
+
+
+
+
ปลาตะเพียน
+
+
+
+
+
ปลาหมอช้างเหยียบ
+
+
+
+
ปลาสลาด
+
+
+
+
ปลาดุกด้าน
+
+
ปลากดเหลือง
+
+
ปลาชะโอน
+
ปลากราย
+
ปลาแป้นแก้ว
+
+
+
ปลาหมอไทย
+
+
+
+
+
ปลาซิว
+
ปลากระดี่
+
+
+
ปลาสลิด
+
+
ปลาช่อน
+
+
กุ้งฝอย
+
ปลาไหล
ปลาชะโด
+
+
(รวม)
14
7
8
12
6
1
หมายเหตุ: เครื่องหมาย + แสดง ชนิดสัตว์นาที
้ ่จับได้ของแต่ละเครื่องมือทาการประมง
เครื่องหมาย - แสดง ชนิดสัตว์นาที
้ ่จับไม่ได้ของแต่ละเครื่องมือทาการประมง
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการจับสัตว์นาของครั
้
วเรือนประมงในพื้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทราย
ปัจจัย
มีผล
ฤดูกาล
87.0
มาตรการปิดห้วยช่วงฤดูปลาวางไข่
82.6
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
78.3
ประสบการณ์ในอาชีพประมง
73.9
สภาพพืน้ ที่ของหนองเล็งทราย
39.1
ข้างขึน้ -ข้างแรม
17.4
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ลัน
+

ไซกุ้ง
+
+
+
-

1

3

ไม่มีผล
13.0
17.4
21.7
26.1
60.9
82.6

พื้นที่ทาการประมง ชาวประมงส่วนมากทาการประมงบริเวณตอนล่างของหนองเล็งทรายบริเวณเทศบาล
ตาบลแม่ใจคิดเป็นร้อยละ 39.1 รองลงมาทาการประมงบริเวณบ้านสัน สลี บ้านสันขวาง บ้านป่าแฝก บ้านสันกาแพง
และบ้านดงอินตา คิดเป็นร้อยละ 30.4 21.7 4.3 4.3 และ 4.3 ตามลาดับ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 พื้นที่ทาการประมงบริเวณในพืน้ ทีช่ มุ่ น้าหนองเล็งทราย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ความคิดเห็นของครัวเรือนประมงที่มีต่อทรัพยากรสัตว์น้าในพื้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทรายนั้น ครัวเรือนประมง
ส่วนมากร้ อยละ 47.8 คิดว่าปริมาณสัตว์น้าในหนองเล็งทรายมีปริ มาณเท่ าเดิม ไม่ได้ ลดลงไปจากในอดีต แต่ก็ มี
ครัวเรือนประมงร้อยละ 34.8 คิดว่าปริมาณสัตว์น้าในหนองมีปริมาณลดลง และมีครัวเรือนประมงร้อยละ 17.4 เห็นว่า
สัตว์น้าในหนองเล็งทรายนั้นมีปริมาณเพิ่มมาก นอกจากนี้ครัวเรือนประมงส่วนมากยังคิดว่ามีชนิดสัตว์น้าสัตว์น้าสูญ
พันธุ์/หายากร้อยละ 34.8 อาทิ ปลาดุกอุย ปลาหมอเทศ ปลากราย ปลาตองลาย ปลากาดา ปลาไน และปลาชะโด เป็น
ต้น และมีความจาเป็นที่จะต้องทาให้สัตว์นาคงอยู
้
ท่ ั้งชนิดและปริมาณ เพื่อที่จะสามารถทาการประมงได้ตลอดไปร้อยละ
87.0 มีเพียงร้อยละ 13.0 ที่คิดว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องทาให้สัตว์น้าคงอยู่ ซึ่งอาจจะมาจากความคิดเห็นของ
ครัวเรือนประมงบางส่วนที่คดิ ว่าสัตว์นาในพื
้ ้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทรายมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่วนการที่สัตว์น้าได้ลดจานวนลง
ครัวเรือนตัวอย่างร้อยละ 39.1 ได้รับผลกระทบมากจากการลดลงของปริมาณสัตว์น้า รองลงมาคือ ร้อยละ 21.7 เห็น
ว่าได้ รับผลกระทบเพียงเล็ กน้อย และร้อยละ 39.1 เห็ นว่าการลดลงของปริ มาณสั ตว์น้าไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
ชาวประมงตัวอย่างเกือบทั้งหมดทราบมาตรการของรัฐที่กาหนดเกี่ยวกับการทาประมงในหนองเล็งทราย คิดเป็นร้อยละ
91.3 กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 4.3 คิดว่าตนเองมีส่วนในการทาให้ ทรัพยากรในแหล่งน้าเสื่อมโทรม และเห็นว่า
บทลงโทษของผู้กระทาความผิดนัน้ เหมาะสมแล้วถึงร้อยละ 95.7 (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ทัศนคติของครัวเรือนประมงที่มีต่อทรัพยากรสัตว์นาในสภาพปั
้
จจุบัน
ทัศนคติของครัวเรือนประมงต่อสัตว์นา้
สัตว์น้ามีปริมาณลดลง
34.8
สัตว์น้ามีปริมาณเพิ่มขึน้
17.4
สัตว์น้ามีปริมาณเท่าเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลง)
47.8
สัตว์นาสู
้ ญพันธุ/์ หายาก
ไม่มี
65.2
มี
34.8
ระดับผลกระทบของครัวเรือนประมงเมื่อปริมาณสัตว์นาลดลง
้
ไม่มผี ลกระทบ
39.1
มีผลกระทบน้อย
21.7
มีผลกระทบมาก
39.1
ความจาเป็นที่จะต้องทาให้ทรัพยากรสัตว์นาคงอยู
้
่
จาเป็น
87.0
เฉย ๆ อย่างไงก็ได้
13.0
มาตรการของรัฐที่กาหนดเกีย่ วกับการทาประมงในแหล่งน้า
ไม่ทราบ
8.7
ทราบ
91.3
ท่านมีส่วนในการทาให้ทรัพยากรในแหล่งน้าเสื่อมโทรม
มีส่วน
4.3
ไม่มสี ่วน
95.7
บทลงโทษของผู้กระทาความผิด
เหมาะสมแล้ว
95.7
ยังไม่มีความเหมาะสม
4.3

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

แนวทางการจัดการทรัพยากรสัตว์น้าในพื้นที่หนองเล็งทราย
การศึกษาความตระหนักของครัวเรือนประมงในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้าอย่างเหมาะสมและ
ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า โดยครัวเรือนประมงตัวอย่างคิดว่าการงดใช้เครื่องมือและวิธีทา การ
ประมงที่ทาลายพันธุ์สัตว์นา้ และไม่ทงิ้ ขยะและสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้าเป็นวิธีที่ทาให้ทรัพยากรสัตว์นามี
้ ความคงอยู่มาก
ถึงร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ การร่วมกันปล่อยสัตว์น้า การไม่จับสัตว์น้าในบริเวณที่ห้ามทาการประมง การปล่อย
สัตว์น้าที่อยูร่ ะหว่างการวางไข่ และช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลการทาประมงในแหล่งน้า มีผลต่อความคงอยู่ของสัตว์
น้าร้อยละ 87.0 82.6 82.6 และ 78.3 ส่วนการไม่จับสัตว์น้าวัยอ่อนมาทาลูกเหยื่อ และการจับสัตว์น้าเฉพาะขนาดที่
เหมาะสม มีผลต่อความคงอยู่ของสัตว์น้าคิดเป็นร้อยละ 65.2 และ 47.8 (ตารางที่ 5)
โอกาสที่ครัวเรือนประมงคิดว่าสามารถปฏิ บัติได้มากนั้น สอดคล้องกับกิจกรรมข้างต้นที่จะเป็นการทาให้
ทรัพยากรสัตว์นาคงอยู
้
่ คือ การงดใช้เครื่องมือและวิธีทาการประมงที่ทาลายพันธุ์สัตว์น้า และไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล
ลงสูแ่ หล่งน้าเป็นวิธีที่ทาให้ทรัพยากรสัตว์น้ามีความคงอยู่มากถึงร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ การร่วมกันปล่อยสัตว์
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น้า การไม่จับสัตว์น้าในบริเวณที่ห้ามทาการประมง การไม่จับสัตว์น้าวัยอ่อนมาทาลูกเหยื่อ การปล่อยสัตว์น้าที่อยู่
ระหว่างการวางไข่ และการช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลการทาประมงในแหล่งน้า คิดเป็นร้อยละ 87.0 87.0 69.6
69.6 69.6 ส่วนการจับสัตว์นาเฉพาะขนาดที
้
่เหมาะสมครัวเรือนคิดว่าปฏิบัตไิ ด้เพียงร้อยละ 56.5 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ความตระหนักของครัวเรือนประมงต่อความคงอยูข่ องทรัพยากรสัตว์นาและโอกาสที
้
่จะปฏิบัตบิ ริเวณพื้นที่
หนองเล็งทราย
ความคงอยู่
โอกาสทีท่ ่านปฏิบัติ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
กิจกรรม
ไม่มี น้อย มาก ไม่มี น้อย มาก
จับสัตว์นาเฉพาะขนาดที
้
่เหมาะสม
4.3 47.8 47.8
43.5 56.5
ไม่จับสัตว์นาในบริ
้
เวณที่หา้ มทาการประมง
17.4 82.6 13.0 87.0
งดใช้เครื่องมือและวิธีทาการประมงที่ทาลายพันธุ์สัตว์นา้
- 100.0 - 100.0
ไม่จับสัตว์นาวั
้ ยอ่อนมาทาลูกเหยื่อ
8.7 26.1 65.2 4.3 26.1 69.6
ปล่อยสัตว์นาที
้ ่อยู่ระหว่างการวางไข่
4.3 13.0 82.6 4.3 26.1 69.6
ร่วมกันปล่อยสัตว์นา้
13.0 87.0 13.0 87.0
ไม่ทงิ้ ขยะและสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้า
- 100.0 - 100.0
ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลการทาประมงในแหล่งน้า
4.3 17.4 78.3 8.7 21.7 69.6
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากคิดว่าสัตว์น้ามีจานวนลดลงทั้งชนิดและปริมาณ และส่วนใหญ่ตระหนักถึง
ความจาเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นา้ และยอมรับในมาตรการต่าง ๆ แต่ในทางปฏิบัตแิ ล้วยังมีบางส่วนลักลอบ
ทาการประมงผิดกฎหมายอยู่ ชาวบ้านคิดว่ากิจกรรมที่มีส่วนทาให้ปริมาณสัตว์น้าลดลง ได้แก่ สารเคมีจากการ
เกษตรกรรม การทาประมงผิดกฎหมาย เช่น ยาเบื่อ การช็อตปลา ระเบิดปลา การวางข่ายที่ใช้ขนาดตาเล็กกว่าที่
กฎหมายกาหนด รวมถึงการจับสัตว์นาในฤดู
้
ปลาวางไข่ การจับปลาที่มีขนาดเล็กเกินไป ชาวบ้านต่างพื้นที่ลักลอบจับ
สัตว์น้าในพื้นที่ ทิ้งขยะลงแหล่งน้า ทาให้น้าเน่าเสีย จะเห็นได้ว่าการศึกษาครั้งนี้ยังคงมีการทาการประมงด้วยวิธีผิด
กฎหมายด้านการประมง เช่น การทาประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่ และการใช้ขนาดตาข่ายเล็กกว่าที่กฎหมายกาหนด
โดยสรุปจากการศึกษาทัศนคติของครัวเรือนประมงต่ อแนวทางการจัดการประมงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง โดยครัวเรือนประมงมีความคาดหวังต่อแนวทางการจัดการประมงในระดับสูง (ร้อยละ
82.6) และในส่วนความต้องการการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้นอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 85.0) (ตารางที่ 6) ความ
คาดหวังว่าโอกาสความสาเร็จของแนวทางการจัดการทรัพยากรอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 87.0) จะเห็นได้ว่าทัศนคติ
ของครัวเรือนประมง ต่อแนวทางการจัดการประมงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และความ
เป็นไปได้ที่จะปฏิบัตติ อ่ กิจกรรมเหล่านั้นมีความคาดหวังระดับสูง (ร้อยละ 43.5) โดยครัวเรือนประมงมีความคาดหวัง
ต่อแนวทางการจัดการประมงอยู่ในระดับสูง
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ตารางที่ 6 ระดับความคาดหวังต่อแนวทางการจัดการทรัพยากรประมง
แนวทางการจัดการ
โอกาส
ระดับการคาดหวัง
ร้อยละ
ร้อยละ
ระดับการคาดหวังต่า
ระดับการคาดหวังปานกลาง
17.4
13.0
ระดับการคาดหวังสูง
82.6
87.0

การเข้าร่วม
ร้อยละ
34.8
21.7
43.5

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทาการประมงในชุมชนรอบหนองเล็งทราย 60
ครัวเรือน สาหรับเครื่องมือทาการประมงที่พบในการศึกษาครัง้ นี้มี 8 ชนิด เครื่องมือเบ็ดราว ข่าย ไซ และแห นิยม
ใช้ ม ากที่ สุ ด ชนิ ด สั ต ว์ น้ าที่ จั บได้ จ ากเครื่อ งมือ ท าการประมงมี จ านวน 18 ชนิ ด มี ปริ ม าณผลจั บสั ต ว์น้ าเฉลี่ ย
4.79±1.34 กิโลกรัมต่อรายต่อวัน ส่วนรายได้เฉลี่ยวันละ 292.5±228.3 บาท ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของบุญส่ง
และคีรี (2535) ศึกษาสภาวะการประมงและผลจับสัตว์นาในหนองหาน
้
พบว่า ราษฎรประกอบอาชีพการทาประมง
รวม 434 รายพบเครื่องมือประมงรวม 12 ชนิด ชนิดที่นิยมใช้กันมาก คือ ข่ายขึง ข่ายกระทุ้ง ฉมวก และเบ็ดราว มี
ชนิดสัตว์น้าที่ถูกจับ 48 ชนิด มีผลจับเฉลี่ย 5.63 กิโลกรัมต่อรายต่อวันทาการประมง มีรายได้เฉลี่ยวันละ 115
บาทต่อครอบครัว
เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้าในหนองเล็งทราย พบว่า แหสามารถจับสัตว์น้าได้มากที่สุด
โดยมีคา่ ผลจับเฉลี่ย 8.7 กิโลกรัมต่อรายต่อวัน ส่วนเครื่องมือที่มีความสามารถจับสัตว์น้ารองลงมา ได้แก่ ข่าย และ
เบ็ดราว โดยมีคา่ ผลจับเฉลี่ย 5.4 และ 4.5 กิโลกรัมต่อรายต่อวัน ตามลาดับ แตกต่างกับการศึกษาของผอบและบุญ
ส่ง (2540) ศึกษาสภาวะการประมงและผลจับสัตว์น้าในกว๊านพะเยา พบว่า เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพใน
การจับสัตว์นาได้
้ ดี 3 อันดับแรกได้แก่ สวิงช้อนกุ้ง แห และยอยก ซึ่งมีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 673 678 และ
522 กรัมต่อชั่วโมงจะเห็นได้วา่ อัตราการจับของเครื่องมือทาการประมงในหนองเล็งทรายสามารถจับสัตว์น้าได้ลดลง
เนื่องมาจากทรัพยากรสัตว์นาที
้ ่ลดลง
สภาพทางสังคมของครัวเรือนประมง ครัวเรือนประมงส่วนใหญ่เป็นราษฎรที่มีภูมิลาเนาเดิม มีสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลี่ย 4 คนต่อครอบครัว และสมาชิกที่ทาการประมงเฉลี่ยครอบครัวละ 1 คน ชาวประมงมีอายุเฉลี่ย
56.0±10.3 ปี โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 33-73 ปี มีประสบการณ์ในอาชีพประมงเฉลี่ย 23.3±17.5 ปี สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุธิดาและคณะ (2551) ศึกษาสภาวะการประมงและผลจับสัตว์น้าในลุ่มน้ายม พบว่า มีจานวน
สมาชิกในครัวเรือน 4.52 คนต่อครอบครัว และสมาชิกในครัวเรือนที่ทาการประมงเฉลี่ยครอบครัวละ 1.20 คน
ชาวประมงมีอายุเฉลี่ย 45 – 60 ปี ส่วนประสบการณ์การทาประมงอยู่ระหว่าง 10 – 52 ปี มีค่าเฉลี่ย 36 ปี
ครัวเรือนประมงทาการประมงเป็นอาชีพหลักร้อยละ 32.9 อีกร้อยละ 67.1 ทาประมงร่วมกับอาชีพเสริม แตกต่าง
กับการศึกษาของโยธิน และคณะ (2536) ศึกษาสภาวะการประมงและผลจับสัตว์น้าในแม่น้าน่าน เขตจังหวั ด
นครสวรรค์พบว่า ประสบการณ์การจับสัตว์น้าเฉลี่ย 10.52 ปี มีอาชีพการทาประมงอย่างเดียว ร้อยละ 40.55
และอาชีพการทาประมงร่วมกับอาชีพอื่นร้อยละ 42.40
ปัจจัยที่มีผลต่อการจับสัตว์นา้ พบว่า ฤดูกาลในการทาการประมงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการจับสัตว์น้ามากที่สุด
ความคิดเห็นของครัวเรือนประมงที่มีต่อทรัพยากรสัตว์น้าในพื้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทรายนั้น ครัวเรือนประมงส่วนมาก
คิดว่าปริมาณสัตว์นาในหนองเล็
้
งทรายไม่ได้ลดลงจากเดิม ชาวประมงเกือบทั้งหมดคิดว่ามีความจาเป็นที่จะต้องทาให้
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สัตว์น้าคงอยู่ทั้งชนิดและปริมาณ เพื่อที่จะสามารถทาการประมงได้ตลอดไป จะเห็นได้ว่าการศึกษาครั้งนี้ยังคงมีการทา
การประมงด้วยวิธีผิดกฎหมายด้านการประมง เช่น การทาประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่ และการใช้ขนาดตาข่ายเล็กกว่าที่
กฎหมายกาหนด ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเหล่านี้ล้วนแต่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ทรัพยากรสัตว์น้าทั้งสิ้น (Supongpun, 2003)
สอดคล้องกับ เกสศิณีย์ (2544) ได้ศึกษาการจัดการทรัพยากรประมงที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจในอ่างเก็บน้าเขื่อน
รัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าชาวประมงเห็นด้วยต่อมาตรการห้ามทาการประมงในช่วงฤดูปลาน้าจืดวางไข่
(เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน) แต่ก็มีการละเมิดมาตรการ ชาวประมงเห็นว่าผู้ที่ควรเข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ประมง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรมีการควบคุมจานวนและกาหนดขนาดตาอวนในการทาการประมง ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางการจัดการทรัพยากรสัตว์น้าที่ควรให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรสัตว์นา้ รวมทั้งยังคิดว่าโอกาสความเป็นไปได้และความต้องการเข้าร่วมอยูใ่ นระดับสูง
โดยสรุปจากการศึกษาทัศนคติของครัวเรือนประมงต่อแนวทางการจัดการประมงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง โดยครัวเรือนประมงมีความคาดหวังต่อแนวทางการจัดการประมงในระดับสูง (ร้อยละ 82.6)
และในส่วนความต้องการการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้นอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 85.0) (ตารางที่ 6) ความคาดหวัง
ว่าโอกาสความสาเร็จของแนวทางการจัดการทรัพยากรอยูใ่ นระดับสูง (ร้อยละ 87.0) จะเห็นได้ว่าทัศนคติของครัวเรือน
ประมง ต่อแนวทางการจัดการประมงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และความเป็นไปได้ที่จะ
ปฏิบัติต่อกิจกรรมเหล่านั้นมีความคาดหวังระดับสูง (ร้อยละ 43.5) โดยครัวเรือนประมงมีความคาดหวังต่อแนว
ทางการจัดการประมงอยู่ในระดับสูง ซึ่ง แตกต่างกับการศึกษาของพงษ์พันธ์ และคณะ (2555) การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าอย่างยั่งยืนของชาวประมงในกว๊านพะเยา ทาให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมของชาวประมงใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า อย่างยั่งยืนในกว๊านพะเยาด้านการวางแผนอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับการศึกษาของ
Thongkhao-on (1994) พบว่าการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการวางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรน้า อยู่ในระดับต่า ส่วนด้าน
การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ Terdwongworakul (2001) พบว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทานบปลาประจาหมู่บ้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง สาหรับด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ Thongkhao-on (1994) และ Jantaraotai (1999) พบว่าเกษตรกรมีระดับการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า และป่าชุมชนอยู่ในระดับมาก สาหรับระดับการมีส่วนร่วมรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่มากนั้น อาจจะ
เนื่องมาจากประชาชนยังคุ้นเคยกับการฟังคาสั่งจากทางราชการอยู่และในการทากิจกรรมบางอย่าง เช่น การวางแผน
โครงการ การประเมินผลโครงการยังไม่มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวมากนัก จึงทาให้การมี
ส่วนร่วมประชาชนอยูใ่ นระดับปานกลาง
การจัดการทรัพยากรประมงในพืน้ ที่ชุ่มน้าหนองเล็งทรายควรมีการจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชนท้องถิ่น
โดยรัฐควรจะให้โอกาสแก่ชาวประมงและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกมาตรการจัดการประมงต่าง ๆ โดยใช้
หลักการของการจัดการประมงร่วม ทั้งนี้ รัฐจะต้องมีการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าแก่ชุมชนอย่าง
ถูกต้องและทั่วถึง ดังนั้นในการจัดการทรัพยากรประมงต้องมีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนา
วิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าและจาเป็นต้องพัฒนาชีวิตความเป็นอยูข่ องชาวประมง
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Formulation of Seed Coating for Vegetative Cells of Plant Growth-Promoting
Rhizobacteria using Alginate/Pectin Wet Film Technique
Sakchai Wittaya-areekul1*, Kanchalee Jetiyanon2 and Pinyupa Plianbangchang3
Abstract
Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) have been traditionally introduced in liquid bacterial
suspensions or in the form of dry seed coatings. However, dry seed coatings still have limitation as they are not
readily applicable for vegetative cells of PGPR and generally require specific instruments for coating. The
objective of this study was to develop new coating formulations for the application of PGPR vegetative cells.
Alginate and pectin were used as film formers and propylene glycol was used as a plasticizer. The coating
formulation was firstly developed using various concentrations of the film components and evaluated for physical
film properties. The films were further cross-linked using calcium chloride solution to improve the film strength.
The optimum film formulation was selected for evaluation of an appropriate coating method and vegetative cells
of Bacillus cereus strain RS87 survival in the film components using cucumber seeds as a model. The results
showed that vegetative cells of Bacillus cereus strain RS87 can grow in all of the film formulations. The optimum
film formulation contained 2% w/v alginate and 4% w/v pectin (ratio 2:1), and 2% w/v propylene glycol using
0.1% w/v calcium chloride and 2% w/v propylene glycol as a cross-linking solution. This formulation showed film
formation with excellent water adsorption and water vapor penetration. The coating method conducted by
pouring 5 mL of polymer mixtures over 10 grams of cucumber seeds and then spraying with 0.5 mL of crosslinking solution resulted in good film coating features with minimal coating duration. It is suggested that this seed
coating formulation could be beneficial for vegetative cells of PGPR and would be a practical preparation for
farmers.
Keywords: Seed coating, Vegetative cell, Rhizobacteria, PGPR, Alginate/Pectin Films
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Introduction
Rhizobacteria are root-colonizing bacteria that form a beneficial symbiotic relationship with many plants.
These bacteria are often referred to as plant growth-promoting rhizobacteria or PGPR (Bushan, 1998; Benizri et
al., 2001; Jetiyanon and Kloepper, 2002; Kloepper et al., 2004). Although rhizobacteria inoculants are
indisputably beneficial for various plants, they are not widely used especially as biofertilizer in industrial
agriculture, since large-scale application techniques have not been economically available (Ciccillo et al., 2003).
Several requirements have to be fulfilled in order to induce a beneficial effect on plant growth as the bacterial
deposit around seeds has to be homogenously distributed around the seed at an optimal concentration (AmietCharpertier et al., 1998; Ryu et al., 2006), ranging between the biosaturation and the biostimulation threshold
(Hartley et al., 2004). This deposit can only be effective, if it takes place in the direct environment of the seeds.
These remarks clearly demonstrate the need for direct bacterization of seeds, so as to reduce the distance
between bacteria and roots.
Currently, rhizobacteria have been traditionally introduced in liquid bacterial suspensions or in the form of
dry seed coatings (Amiet-Charpertier et al., 1998; Hartley et al., 2004; Ryu et al., 2006). However, dry seed
coatings still have limitation as they are not readily applicable for vegetative cells of free living rhizobacteria and
generally require specific instruments for coating. Wet film coating for the application of PGPR vegetative cells
using spontaneous cross-linking reaction between alginate or pectin and calcium chloride can resolve a crucial
step toward preserving the vegetative cells viability to produce homogenously distributed bacterial cells covering
the seed surface. The plant growth-promoting rhizobacterium Bacillus cereus RS87 was previously reported to
promote plant growth in various crops in both greenhouse and field trials (Jetiyanon et al., 2008). Vegetative
cells of Bacillus cereus strain RS87 was used as a representative of PGPR vegetative cells in this experiment.
Alginate is a salt of alginic acid, a polymer of -D-mannuronic acid and -L-guluronic acid, which is
isolated from brown seaweeds (Sime, 1990). Pectin is commonly derived from fruit waste, mainly apple and
citrus peel. Alginate films can be prepared by cross-linking with calcium chloride to generate a film with barrier
properties (Olivas et al., 2008). The main pectin component is a linear chain of α-(1-4)-linked D-galacturonic
acid that forms the pectin backbone, a homogalacturonan. In low-ester pectins, ionic bridges are formed
between calcium and carboxylic acid of the galacturonic acid. Low ester pectins need calcium to form a gel, but
can do so at lower soluble solids and higher pH-values than high-ester pectins (Sriamornsak et al., 2006). Both
alginate and pectin are ideal for preparing films and easily forming insoluble gels with calcium ions. The objective
of this study was to develop a practical formulation and method of wet film coating for vegetative cells of free
living PGPR. The basic film properties required as water vapor penetration, water adsorption, optimal coating
conditions, and high survival of PGPR in the wet film and on coated seeds have been evaluated in order to
develop optimal growing conditions and easy handling for farmers.
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Material and Methods
1. Materials
Low viscosity sodium alginate (viscosity 250 cps, 2% w/v) containing mannuronate (M) and guluronate
(G) in a M/G ratio of 0.45 (Manugel DMB) was purchased from ISP Alginates, San Diego, CA, USA. GENU
pectin type LM104 AS-FS was obtained from CP Kelco (Lille Skenseved, Denmark). All other chemicals were
obtained from commercial suppliers and were used as received.
2. Preparation of free films
Free films were prepared by the casting and solvent evaporation technique using sodium alginate, pectin,
and mixtures of sodium alginate and pectin solutions as film formers and propylene glycol (PG) as a plasticizer.
To obtain a sodium alginate solution, a specified amount of sodium alginate was dispersed in deionized water
and agitated for 1 hr at room temperature. PG was then added to the sodium alginate solution under gentle
agitation. The mixed solution was left to stand until the air bubbles have disappeared and the solution was then
poured on a dry glass petri dish in a dust-free environment and allowed to air dry at 40C for 24 hr. Then the
obtained films were tested for their physical properties.
The pectin solution was prepared in the same manner as preparing the sodium alginate solution. The
mixed solutions at various ratios of sodium alginate and pectin solution were prepared by mixing various
volumes of sodium alginate and pectin solution, followed by gentle agitation.
To improve film properties by cross-linking with calcium chloride, the dry glass petri dish containing
sodium alginate, pectin, or mixtures of both solutions were immersed in calcium chloride solution for a crosslinking reaction for 1, 5, and 10 minutes (Figure 1). Then, the cross-linked films were drained and allowed to air
dry at 40C for 24 hr. The obtained films were tested for their physical properties.

Figure 1 - Diagram of the cross-linking bath of the wet film in CaCl2 solutions.
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3. Characterization of the free films
1. Water vapor penetration
To measure the water vapor penetration, the films were cut and placed on top of open 2.5 cm bottles
containing 5 g of silica gel and held in place with a screw lid (test area: 4.9 cm2). The bottles were conditioned
in a desiccator containing silica gel for 12 hours (0% RH) to ensure complete dryness of film and silica gel before
conducting an experiment. The bottles were then placed in a desiccator containing a saturated solution of sodium
chloride solution at 30C (75% RH) (Wittaya-areekul and Prahsarn, 2006). The equilibrium moisture content
was determined by weighing the bottles at 0, 12, 24, and 48 hr, respectively.
2. Water uptake
Water uptake was determined gravimetrically. The weight of a strip of completely dried film (2.5 x 2.5
2
cm ) was determined using an analytical balance. Then the strip of film was immersed into de-ionized water at
room temperature (25C) for 2 hr. The resulting swollen film was gently blotted with filter paper to remove
excess surface water and weighed again. The water uptake of the film is expressed as the percentage of
weight increase.
4. Wet film coating on cucumber seeds
Spontaneous wet film coating was performed using cucumber seeds as a model for seed coating. Various
amount of coating solutions containing vegetative cells of Bacillus cereus strain RS87 (106 cfu/mL) were first
dispersed on cucumber seeds, then mixture solution of calcium chloride and PG was sprayed on the coated
seeds to form water insoluble coating layer. The film formation on the coated cucumber seeds was examined by
visual inspection of coating material around the seed surface.
5. Survival of Bacillus cereus strain RS87 in the wet film and on the coated seeds
Survival of Bacillus cereus strain RS87 in the wet film after coating of the coated cucumber seeds from
wet film coating were randomly sampled. Four coated seeds were placed onto a petri dish containing tryptic soy
agar and incubated at room temperature for 24 hr. The experiment was repeated three times. The
determination of bacterial growth on the seeds was done by visual inspection of colony formation on and around
the base of the seeds
6. Scanning Electron Microscopy (SEM)
The dried coated seed samples were mounted directly onto the SEM sample holder using double-sided
sticking tape and were gold spray-coated. Then the samples were examined using scanning electron microscopy
(LEO 1455VP, Cambridge, UK). to investigate the distribution of the vegetative cells of B. cereus strain RS87
over the seed surface.
7. Statistical analysis
experiments for the characterization of the composite film were done in triplicate. One-way analysis of
variance (ANOVA) was performed to determine the significant difference in each property for the formulated
films. The differences were considered to be significant at a level of P < 0.05.
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Results and Discussion
1. The free film basic properties
The compositions of free films prepared from various concentration of sodium alginate (1-3% w/v) and
pectin (3-5% w/v) is shown in Table 1. The free films prepared from sodium alginate were translucent, smooth
and water-soluble. The free films prepared from pectin were slightly opaque, yellowish, smooth and watersoluble. However, both alginate and pectin wet films were simply washed away when gently rinsed, while the
dried films were easily broken apart and washed away shortly after rehydration. In order to improve the
mechanical properties of the polymer films, the polymer solution (alginate/pectin solution) was immersed in 0.52% w/v calcium chloride solution to form weakly cross-linked films. Calcium ions (Ca2+) were reported to diffuse
into the polymeric solution during cross-linking reaction forming either intermolecular or intramolecular linkages
(Sriamornsak et al., 2006). The cross-linked films were not soluble in water and showed substantially strong
membrane properties both before and after the rehydration process. Higher calcium chloride concentrations than
2% w/v, while keeping the sodium alginate concentration constant at 2% w/v, resulted in highly contraction of
the films and the formation of thick lenses instead of insoluble thin films. With a high total solid contents of the
films (3% w/v sodium alginate or 5% w/v pectin) the films showed uneven surfaces, whereas lower
concentrations (1.5% w/v sodium alginate or 2% w/v pectin) resulted in poor structural integrity and were hard
to remove from the petri dish.
Table 1 - Compositions and physical characteristics of the free films prepared from various concentration of
sodium alginate (1-3% w/v), pectin (3-5% w/v) and propylene glycol (1-3% w/v).
Sod. Alginate
Pectin
PG
No.
Film characteristics
(% w/v)
(% w/v)
(% w/v)
1

1.0

-

-

Translucent, smooth, brittle

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

1.5
2.0
3.0
2.0
2.0
2.0
-

3.0
4.0
5.0
4.0
4.0
4.0

1.0
2.0
3.0
1.0
2.0
3.0

Translucent, smooth, brittle
Translucent, smooth, brittle
Translucent, uneven, brittle
Translucent, smooth, flexible
Translucent, smooth, flexible
Translucent, uneven surface, flexible, sticky
Yellowish, translucent, smooth, brittle
Yellowish, translucent, smooth, brittle
Yellowish, translucent, uneven, brittle
Yellowish, translucent, smooth, flexible
Yellowish, translucent, smooth, flexible
Yellowish, translucent, uneven, flexible, sticky
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The formulations of 2% w/v sodium alginate or 4% w/v pectin with 2% w/v PG were found to be the
optimal concentrations with good overall basic properties of the films. The free films prepared from sodium
alginate resulted in translucent films but severely contracted during the cross-linking reaction, while the free
films prepared from pectin produced yellowish, slightly opaque films and only slightly contracted during the
cross-linking reaction. Therefore, various ratios (v:v) of 2% w/v sodium alginate and 4% w/v pectin were
examined for the following experiments to obtain films with good overall basic properties both before and after
the cross-linking reaction. The compositions and physical properties of the films are summarized in Table 2.
Table 2 - Characteristics and physical properties of the free films prepared from combination of 2% w/v sodium
alginate and 4% w/v pectin solution after cross-linking with CaCl2.
Sod. Alginate : pectin
PG
CaCl2
No.
Film characteristics
(v:v)
(% w/v)
(% w/v)
1
2:1
2
Translucent, smooth, soluble
2
1:1
2
Translucent, smooth, soluble
3
1:2
2
Translucent, smooth, soluble
4
2:1
2
0.5
Translucent, smooth, shrunk, insoluble
5
1:1
2
0.5
Translucent, smooth, shrunk, insoluble
6
1:2
2
0.5
Translucent, smooth, slightly shrunk, insoluble
7
2:1
2
1.0
Translucent, smooth, shrunk, insoluble
8
1:1
2
1.0
Translucent, smooth, shrunk, insoluble
9
1:2
2
1.0
Translucent, smooth, slightly shrunk, insoluble
10
2:1
2
2.0
Translucent, smooth, shrunk, insoluble
11
1:1
2
2.0
Translucent, smooth, shrunk, insoluble
12
1:2
2
2.0
Translucent, smooth, shrunk, insoluble
The films prepared from 2% w/v sodium alginate and 4% w/v pectin at a ratio of 2:1 (v:v) with 2% w/v
PG using 0.5, 1, and 2% w/v calcium chloride provided translucent films with relatively uniform thickness.
Increasing calcium chloride concentrations (2% w/v) in the cross-linking solution resulted in excessive
contraction of the wet film. The applied small molecular weight plasticizers (PG and glycerol) caused not only an
increase of the resistance to the mechanical effect, but also a decrease in the surface free energy of the films
(Bajdik et al., 2007). Addition of 2% w/v PG to the calcium chloride cross-linking solution resulted in a slow gel
formation and in substantially decreasing film contraction after cross-linking. The film formulations containing 2%
w/v sodium alginate and 4% w/v pectin at a ratio of 2:1 with 2% w/v PG using 0.5, 1, and 2% w/v calcium
chloride and 2% w/v PG as a cross-linking solution were taken for further use and characterized for their specific
properties.
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2. Characterization of the free films
The evaluation of the free films has been established as an effective step in the development of film
coating systems, since it can be readily used to characterize and evaluate fundamental properties of the coating.
The results of the free films properties in various conditions were then applied in order to get the practical
coating formulations and conditions.
1. Water vapor penetration
The water vapor penetrations across the films were measured after 6, 12, 24, and 48 hr and were
expressed as % weight increase. The free films showed a zero order water penetration profile. The vapor
transmission was measured under steady state conditions. Therefore, the contribution of the moisture absorbed
by the film can be considered negligible. Figure 2 shows the water vapor penetration after 48 hr across the film
consisting of 2% w/v sodium alginate and 4% w/v pectin at ratio of 2:1 using 0.5, 2% w/v calcium chloride and
2% w/v PG as a cross-linking solution with a cross-linking time of 1, 5, and 10 min, respectively. Using 0.5%
w/v CaCl2 resulted in a higher vapor penetration than 2% w/v CaCl2 due to less cross-linking in the polymer
chains. No statistically different vapor penetration after additional cross-linking time after 5 and 10 minutes was
found. The loosely cross-linking of the gel structure at low calcium chloride concentration resulted in porous films
after drying and the vapor penetration was independent of time. Because of these advantages, water vapor
from planted seeds surroundings can penetrate through the film to enhance the growth of the distributed
rhizobacteria and cucumber seed.

8.00

% Water Vapor Penetration

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1

5

10

Cross-linking Time (min.)

Figure 2 - Water vapor penetration after 48 hr exposure of the free films to 0.5 and 2% w/v of CaCl2
immersed in cross-linking solutions for 1, 5, and 10 min, respectively.
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Several studies reported that anionic polysaccharides (e.g. sodium alginate and low methoxy potassium
pectin) can react with calcium ions to form insoluble gels in the hydrated states. Therefore, the dried films can
be applied as film coating for sustained release (Sriamornsak, 1997). The cross-linking reaction was originally
described by Grant et al. (1973) in terms of an egg-box model for the mechanism of binding involving two or
more units. In case of alginate and pectin, the gel formation resulted from a specific interaction between calcium
ions and blocks of galacturonate and guluronate units, respectively. However, recent studies suggested that
mannuronate-guluronate blocks are also involved in the gelation process of alginate (Braccini and Perez, 2001;
Donati et al., 2005). This ability to form an insoluble network could explain how the calcium ion concentration
affects the water adsorption, making films with higher concentration to stronger barriers for water vapor.
Sriamornsak and Kennedy (2006) showed that the effect of hardening time on the puncture strength and
elongation of calcium pectinate (GENU pectin type LM-104 AS FS) films required at least 30 min to reach the
maximum mechanical strength, while a much shorter time was required for calcium alginate films. The results
are consistent with our experiment where the combination of alginate and pectin solutions produced films with
only slight contraction, resulting in better film properties than the films produced from only alginate solution. In
this experiment, a much shorter reaction time was employed so that we obtained insoluble films within a
practical time frame for further application regardless of the maximum gel strength.
2. Water adsorption
Figure 3 shows the equilibrium water uptake of the films crosslinked with 0.5 and 2% w/v calcium
chloride solution. At 0.5% w/v calcium chloride, the films showed no significant difference in equilibrium water
uptake with increasing cross-linking time. Increasing concentration of calcium chloride resulted in higher water
adsorption at 1 minute cross-linking time, while decreasing significantly at 5 and 10 minutes cross-linking time.
Pavlath et al. (1999) assumed that there are two reactions occurring when immersing an alginate film in a
calcium solution. One is the precipitation of the film by linkage of calcium with carboxyl groups on the film
surface, and the other is dissolution of alginate by the solution. This could explain the results at 1 minute crosslinking time where at low calcium ion concentration (0.5% w/v) the dissolution of polymers was faster than the
precipitation of polymers. Figure 4 shows that at 2% w/v concentration of calcium chloride as cross-linking
solutions no significantly different film thickness was obtained compared with 0.5% w/v calcium chloride at 1, 5,
and 10 minutes cross-linking time. The film thickness of 0.5 and 2% w/v calcium chloride at 1 and 5 minutes
cross-linking time was significantly lower than the film without cross-linking reaction with the thickness of
0.110±0.005 mm. These results may arise from higher polymer dissolution than precipitation or gel structural
change. The film thickness after 10 minutes cross-linking time both with 0.5 and 2% w/v calcium chloride
solutions was not significantly different from the film without cross-linking. Rhim (2004) also found that the
thickness of alginate films decreases when immersed in calcium solutions and attributed this result to polymer
dissolution during soaking. However, Sriamornsak and Kennedy (2006) suggested that the changes in calcium
content did not substantially influence the microscopic structure of the hydrated films as demonstrated by
scanning electron micrographs. Our results showed that although the calcium content and cross-linking time did
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not significantly influence the microscopic structure, they substantially influence the water adsorption properties
of the films.

CaCl2 0.5%

CaCl2 2.0%

Figure 3 - Equilibrium water uptake of the free films immersed in cross-linking solution of 0.5 and 2% w/v of
CaCl2 for 1, 5, and 10 minutes, respectively.
0.16
0.14

Thickness (mm)

0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
1

5

10

Cross-linking Time (min.)

CaCl2 0.5%

CaCl2 2.0%

Figure 4 - Thickness of the free films immersed in 0.5 and 2% w/v of CaCl2 cross-linking solutions for 1, 5, and
10 minutes, respectively.
3. Wet film coating on cucumber seeds
The first seed coating procedure was done with 5 mL coating solution containing 2% w/v alginate and 4%
w/v pectin (ratio 2:1) with 2% w/v PG on 10 grams (50 seeds) of cucumber seeds (approximately 105 cfu/seed).
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Thereafter, 0.5 mL of cross-linking solution was sprayed on the coated seeds. The obtained results were
consistent with the free film properties. Spraying the cross-linking solution provided good distribution over the
coated seeds and was easily to perform. This method of coating and spraying was further modified to be easily
prepared in the field using a plastic tub. Figure 5a shows the morphology of vegetative cells of strain RS87 after
separation of the cells from the medium. Figure 5b shows the vegetative cells of strain RS87 evenly distributed
over the coated cucumber seed. This result imply that the vegetative cells of strain RS87 were homogenously
distributed around the seeds.

(a)

(b)
Figure 5 - SEM micrograph of (a) Rhizobacteria (RS87) vegetative cells in a concentrated suspension, and (b)
Rhizobacteria (RS87) vegetative cells on the coating layer of cucumber seed.
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4. Survival of B. cereus strain RS87 in the wet film and on the coated seeds
Figure 6a shows that strain RS87 can grow well in the films. Figure 6b shows that the film coating on the
seeds appeared uniform and colony formation of strain RS87 appeared around the base of each cucumber seed.
It was found that strain RS87 can survive on the coated seeds over 24 hrs at room temperature. AmietCharpertier et al. (1998) also found that rhizobacterium strain survival to be rather high over 2 days, since the
bacterial concentration in the dried polymer microparticles remained at a value of ~6×103 cfu/g, but all the
encapsulated bacteria were found dead after 6 days. Further work in greenhouse experiments was performed
by us (Jetiyanon et al., 2008) in order to justify the efficacy of using wet film coatings compared with bacterial
suspension applications. It was found that wet film coating improved survival of the vegetative cells of B. cereus
strain RS87 on the coated seeds. Thus, strain RS87 spores can be coated on the seeds by using the same
coating method to obtain longer storage time before the seeds are planted. Jetiyanon et al. reported that seed
coating of RS87 spores with this coating method enhanced early tomato and cucumber plant growth. Wet film
coating, unlike conventional pan coating, does not produce airborne contamination; so it can be applied to coat
biological and chemical substances on the seeds without danger of airborne contamination that may affect the
health of the growers during preparation of the coated seeds.

(a)

(b)
Figure 6 - (a) Rhizobacteria (RS87) growth in the film compositions, (b) Rhizobacteria (RS87) growth in the film
coated cucumber seeds (right) compared with control without the films (left).
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Conclusions
Alginate/pectin films immersed in calcium chloride were shown to generate films with good water vapor
penetration and water adsorption. Spreading the film coating solution containing 2% w/v sodium alginate and 4%
w/v pectin (ratio 2:1) followed by spraying the cross-linking solution of 0.5% w/v calcium chloride and 2% w/v
PG on the coated seeds was the quick and practical method for application in the field using farm utensils.
Coated cucumber seeds containing the vegetative cells of strain RS87 showed good distribution of bacteria
around every seeds and good growing conditions of them.
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การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของปลาหน้าดินบริเวณทะเลสาบ
สงขลาตอนล่าง
Contamination of microplastics in the gastrointestinal tract of demersal fish
at the lower Songkhla Lagoon
สุริยาตี มะลาเย็น1 มูรยี านี ยา1 และสุธินี หีมยิ1*
Suriyatee Malayen1, Muriyani Ya1 and Sutinee Himyi1*
บทคัดย่อ
ไมโครพลาสติก เป็นขยะทะเลที่มรี ายงานการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลก รวมถึงการปนเปื้อน
ในสัตว์ทะเลหลายชนิด การศึกษาครัง้ นี้เป็นการตรวจสอบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของปลา
หน้าดินบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 6 ชนิด ได้แก่ ปลากดหัวอ่อน (Osteogeneiosus militaris) ปลากดหัวแข็ง (Arius
maculatus) ปลายอดม่วงแถบประ (Cynoglossus puncticeps) ปลาเห็ดโคน (Sillago sihama) ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่
(Parapocryptes serperaster) และปลาหางควายหางแถบ (Platycephalus indicus) พบว่าไมโครพลาติกในปลาหน้าดิน
แต่ละชนิดมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีสีดา 63 เปอร์เซ็นต์ และมีรูปร่างแบบเส้นใย 97 เปอร์เซ็นต์ โดยในปลา
หางควายหางแถบพบปริมาณชิ้นต่อตัวมากที่สุด (7.00±1.93) และพบน้อยที่สุดในปลาเห็ดโคน (1.00±0.00) อย่างไร
ก็ตามแม้ปริมาณไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของปลาหน้าดินค่อนข้างน้อย แต่พบว่ารูปร่างของไมโครพลาสติก
แบบเส้นใยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งเป็นไปได้ว่าไมโครพลาสติกแบบเส้นใยอาจเป็น
เศษชิ้นส่วนที่มาจากเครื่องมือประมงจาพวกอวนและเชือก เนื่องจากบริเวณทะเลสงขลาตอนล่างมีเครื่องมือประมง
ประจาที่จานวนมาก เมื่อมีการแตกสลายจึงมีโอกาสสะสมในสิ่งมีชวี ติ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้
คาสาคัญ: ไมโครพลาสติก ปลาหน้าดิน ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง

1

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
Program in Biology and Applied Biology, Facuity of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University, Songkhla Province 90000
*Corresponding author : sutinee.hi@skru.ac.th
1

Proceeding พะเยาวิจยั 8
411

Abstract
Microplastics are marine debris which generally found in the marine environment around the world and
also found in many types of marine animal. In this study, the microplastics contamination in the gastrointestinal
tracts of six demersal fishes from the lower Songkhla Lagoon, including Osteogeneiosus militaris, Arius
maculatus, Cynoglossus puncticeps, Sillago sihama, Parapocryptes serperaster and Platycephalus indicus were
investigated. The results showed that the size of the plastics in each species was similar. Most of them were
black (63%) and fibres (97%). The highest number of piece per individual fish was found in P. indicus (7.00 ±
1.93) while the lowest numbers number of piece per individual fish was presented in S. sihama (1.00 ± 0.00).
Although, microplastics in the digestive tract of all fish were found in a small number, but the amount of fibermicroplastic was showed a significantly different between species (p<0.05). It is possible, the fiber-microplastic
derived from a small pieces of fishing gears such as nets and rope, because of there are many of stationary
fishing gears at the lower Songkhla lagoon. The degradation of fishing gear was accumulated in living organisms
in this area.
Keywords: microplastic, demersal fish, lower Songkhla Lagoon

บทนา
ปัจจุบันขยะทะเลนับว่าเป็นปัญหามลพิษทางทะเลที่คุกคามต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชี วิตทางทะเล (สถาบันวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557) ขยะพลาสติกเป็น
ขยะทะเลที่ พ บมากที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ขยะที่ เ ป็ น วั ส ดุ ช นิ ด อื่ น เนื่ อ งมาจากพลาสติ ก เป็ น วั ส ดุ ที่ มี ก ารใช้ ง านใน
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เป็นวัสดุที่ยากต่อการย่อยสลาย และกาจัดได้ยาก โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่มีขนาดเล็ก
กว่า 5 มิลลิเมตร ที่เกิดจากการแตกหักของขยะพลาสติกขนาดใหญ่ ทาให้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เรียกว่า
ไมโครพลาสติก (Li et al., 2016) ซึ่งพบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั้งในมวลน้า และตะกอนดิน
(Bellas et al., 2016; Wang et al., 2017) จึงอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลหลาย
ประการ เช่น การกินและการสะสมของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลตั้งแต่แพลงก์ตอนสัตว์ หอยสองฝา และปลา
(Vandermeersch et al., 2015) ในประเทศไทยมีรายงานพบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหอยสองฝาบริเวณ
ชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี พบไมโครพลาสติกแบบเส้นใยมากที่สุด (ปิติพงษ์ และคณะ,
2559) ในปลาทู Rasrtelliger brachysoma (Bleeker, 1851) บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
ซึ่งประกอบด้วยไมโครพลาสติกแบบเส้น ชิน้ แท่ง และคริสตัล โดยพบมากที่สุดคือ ชิ้นสีดา 43.52 เปอร์เซ็นต์ (ศุภพร
และคณะ, 2561) ในต่างประเทศ พบไมโครพลาสติก ในทางเดิ น อาหารของปลาหน้า ดิ น บริเวณชายฝั่ งสเปน
มหาสมุทรแอตแลนติก และชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งส่วนใหญ่พบรูปร่างไมโครพลาสติกแบบเส้นใย และพบสี
ของไมโคร พลาสติกสีดามากที่สุด 51 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นที่ทาการประมง จึงพบไมโครพลาสติกจาก
ชิ้นส่วนของเชือก และวัสดุที่ทาประมง (Bellas et al., 2016) นอกจากนี้ยังพบว่าไมโครพลาสติกบางชนิด เช่น โพลีเอที
ลีน และโพลีสไตรีน สามารถดูดซับไพรีนซึ่งเป็นสารพิษได้ ดังนัน้ เมื่อมีการปนเปื้อนในเลือด เหงือก เยื่อบุผิวลาไส้ และ
หลอดอาหารของหอยแมลงภู่ Mytilus galloprovincialis จึงมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน การเพิ่มสายดีเอ็นเอ และการสร้าง
เอนไซม์ของหอยชนิดนี้ (Avio et al., 2015)
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ทะเลสาบสงขลาตอนล่า ง เป็นส่ วนของทะเลสาบสงขลาตอนนอกที่มีปากน้าเชื่อ มกับอ่า วไทยทาให้ไ ด้รับ
อิทธิพลจากน้าขึ้นน้าลง แต่บางบริเวณในช่วงฤดูฝนมีสภาพเป็นน้ากร่อยเนื่องจากปริมาณน้าฝนที่เพิ่มขึ้น จึงทาให้
ระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาตอนล่างมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะทรัพยากรสัตว์น้า จากรายงาน
ของ ศูนย์วจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (2552) พบสัตว์น้าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ หลาย
ชนิดทั้งกลุม่ กุ้ง กั้ง และปลา เช่น ปลากระบอก ปลากดหัวโม่ง ปลากดหัวอ่อน เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณรอบทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ทาการประมง ทั้ง ในแง่ของการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง, 2556) จึงมีอุปกรณ์จาพวกอวน ตาข่าย เอ็น และเชือก ซึ่งเป็นแหล่งที่มา
ของไมโครพลาสติก เมื่อมีการแตกหัก หรือแตกสลายของวัสดุเหล่านี้ ทาให้พลาสติกขนาดใหญ่กลายเป็นพลาสติก
ขนาดเล็ก และอาจมีการสะสมบริเวณพื้นท้องทะเล (Wright et al., 2013) ทาให้ปลาทีอ่ าศัยและกินอาหารตามบริเวณ
หน้าดินกินไมโครพลาสติกเข้าไป และไม่สามารถย่อยสลายในระบบทางเดินอาหารได้ ส่งผลให้ปลามีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนของไมโครพลาสติก และอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์นาในทะเลสาบสงขลาตอนล่
้
างได้
งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษารูปร่าง สี ขนาด และปริมาณของไมโครพลาสติกในปลาหน้าดินบริเวณทะเลสาบ
สงขลาตอนล่าง เพื่อความเข้าใจในสถานการณ์เบื้องต้นของขยะทะเลประเภทไมโครพลาสติกในทะเลสาบสงขลา
ตอนล่าง ซึ่งจะนาไปสู่แนวทางการจัดการปัญหาขยะทะเล และเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับแก้ปัญหาในการลดปริมาณขยะที่
เกิดจากแหล่งชุมชนที่ยั่งยืนในอนาคต

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การเก็บตัวอย่างปลาหน้าดิน
เก็บตัวอย่างปลาหน้าดินจากชาวประมงบริเวณท่าเรือประมงพื้นบ้านในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จาก 3 จุด คือ
ท่าเรือประมงพื้นบ้านบริเวณบ้านเหนือ บ้านท่าสะอ้าน และบ้านล่างท่าเสา (ภาพที่ 1) ในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยเก็บ
ตัวอย่างปลาหน้าดินอย่างน้อย 20 ตัวต่อจุด นามาวัดขนาด และชั่งน้าหนักปลา แล้วนาไปแช่น้าแข็งที่อุณหภูมิเย็นจัด
จากนัน้ นาปลาไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
อ่าวไทย
บ้านล่างท่าเสา

บ้านเหนือ

บ้านท่าสะอ้าน

ภาพที่ 1 แผนที่เก็บตัวอย่างบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา (Digital Globe, 2018)
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การแยกไมโครพลาสติกจากทางเดินอาหารของปลาหน้าดิน
การเตรียมตัวอย่างเพื่อคัดแยกไมโครพลาสติกจากทางเดินอาหารของปลาหน้าดิน ได้ดัดแปลงวิธีการจาก
Mathalon and Hill (2014) และ Bellas et al. (2016) โดยนาปลาที่แช่แข็งไว้มาละลายน้าแข็ง และผ่าท้องเพื่อเอาอวัยวะ
ทางเดินอาหารออกตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงลาไส้ ล้างด้วยน้าสะอาด นาอวัยวะทางเดินอาหารมาใส่ในเพลทที่มีน้า
กลั่นอยู่เล็กน้อย แล้วนาไปผ่าภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอเพื่อคัดแยกและจาแนกไมโครพลาสติกที่พบในอวัยวะ
ทางเดินอาหารของปลาหน้าดิน นาอวัยวะทางเดินอาหารที่ผ่านการคัดแยกไมโครพลาสติกภายใต้กล้องจุลทรรศน์
สเตอริโอมาแล้ว ไปย่อยด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30 เปอร์เซ็น ต์ และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 55-65 องศา
เซลเซียส อุ่นตัวอย่างจนกระทั่งสารละลายระเหยออกหมด นาตัวอย่างที่ได้ไปเติมโซเดียมคลอไรด์ที่ละลายอิ่มตัว
(250 กรัม/ลิตร) และคนตัวอย่าง จากนั้นทิ้งตัวอย่างให้ตกตะกอน นาส่วนใสไปกรองผ่านกระดาษกรองขนาด 1.2
ไมโครเมตร แล้วนากระดาษกรองไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง นาตัวอย่างที่ได้ไปวิเคราะห์
หาไมโครพลาสติก และจาแนกตามชนิด รูปร่าง สี และปริมาณของไมโครพลาสติก โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ
จากนั้นถ่ายรูปเพื่อเก็บข้อมูลและวัดขนาดของพลาสติกแต่ละชิ้นที่พบ วิเคราะห์ข้อมูลไมโครพลาสติกในปลาหน้าดิน
แต่ละชนิดโดยใช้ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) ด้วยโปรแกรม SPSS

ผลการศึกษา
จากการศึกษาปลาหน้าดินบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนล่า ง จานวน 6 ชนิด ทั้ งหมด 72 ตัว (ภาพที่ 2)
ประกอบด้วย ปลาหางควายหางแถบ (Platycephalus indicus) โดยมีความยาวลาตัว และน้าหนักทางเดินอาหารเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ปลากดหัวอ่อน (Osteogeneiosus militaris) ปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus) ปลาท่องเที่ยวเกล็ด
ใหญ่ (Parapocryptes serperaster) ปลายอดม่วงแถบประ (Cynoglossus puncticeps) และปลาเห็ดโคน (Sillago
sihama) ตามลาดับ (ตารางที่ 1) และพบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกมากที่สุดในปลาหางควายหางแถบ 29
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ปลายอดม่วงแถบประ 22 เปอร์เซ็นต์ ปลากดหัวอ่อน 20 เปอร์เซ็นต์ ปลากดหัวแข็ง 17
เปอร์เซ็นต์ ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ 8 เปอร์เซ็นต์ และปลาเห็ดโคน 4 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ภาพที่ 2 ชนิด ของปลาหน้า ดิ น บริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนล่ า ง: ปลากดหั ว อ่อ น (1) ปลากดหั ว แข็ ง (2)
ปลายอดม่วงแถบประ (3) ปลาเห็ดโคน (4) ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ (5) และปลาหางควายหางแถบ (6)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความยาว ความกว้าง น้าหนักปลา และน้าหนักลาไส้ของปลาแต่ละชนิด
Weight of
Species of
Numbers /
Total Length
Width (mm) Weight Fish (g) Gastrointestinal
Fish
species
(cm)
tract (g)
O. militaris
28
24.15±0.37d
36.83±0.94b 149.48±6.84c
4.65±0.33c, d
A. maculatus
31
19.50±0.34c
33.18±0.92b
81.78±3.17b
3.06±0.21b, c
C. puncticeps
3
13.23±0.39a
41.93±9.15b 35.00±12.58a
0.45±0.34a
S. sihama
2
10.70±0.50a
14.40±1.80a
17.50±2.50a
0.23±0.16a
P. serperaster
2
16.60±0.40b
22.60±0.30a 32.50±2.50a
1.4±0.35a, b
P. indicus
6
26.67±1.22d
42.42±4.17b 160.00±21.98c
6.24±1.03d
หมายเหตุ: ค่ า เฉลี่ ย ที่ มีตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษที่ ต่า งกั น ในคอลั ม น์ เดี ย วกั น แสดงว่ า มีค วามแตกต่า งกั น อย่า งมี
นัยสาคัญ (p<0.05)
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การศึกษาครั้งนี้พบรูปร่างไมโครพลาติกในปลาหน้าดินทั้งหมด 3 แบบ ซึ่งแบบที่พบมากที่สุดคือ เส้นใย 97
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือแบบทรงกลม 2 เปอร์เซ็นต์ และชิ้นส่วนไม่มรี ูปแบบ 1 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 3) ทั้งนีพ้ บว่ารูปร่าง
แบบเส้นใยที่พบในปลาแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบมากที่สุดในปลาหาง
ควายหางแถบ (7.00±0.48 ชิ้น/ตัว ) รองลงมาคือปลายอดม่วงแถบประ (5.33±0.00 ชิ้น/ตัว ) ปลากดหัวอ่อน
(4.79±0.25 ชิ้น/ตัว) ปลากดหัวแข็ง (3.90±0.31 ชิ้น/ตัว) ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ (2.00±0.00 ชิ้น/ตัว) และปลา
เห็ดโคน (1.00±0.00 ชิ้น/ตัว) ตามลาดับ รูปร่างชิ้นส่วนไม่มีรูปแบบพบเฉพาะในปลากดหัวแข็ง (1.33±0.00) ส่วน
รูปร่างแบบทรงกลมพบในปลากดหัวอ่อน (1.00±0.00) และปลากดหัวแข็ง (1.00±0.24) ทั้งนี้ปลากดหัวแข็งพบรูปร่าง
ไมโครพลาสติกได้ทั้ง 3 รูปแบบ ในขณะที่ปลากดหัวอ่อนพบ 2 รูปแบบ ส่วนในปลาหางควายหางแถบ ปลาท่องเที่ยว
เกล็ดใหญ่ปลาเห็ดโคน และปลายอดม่วงแถบประพบเฉพาะไมโครพลาสติกแบบเส้นใยเท่านัน้ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 4)
จากการวิเคราะห์ขนาดของไมโครพลาติกในปลาหน้าดินบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างแต่ละชนิด พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเส้นใยที่มีความยาวอยู่ในช่วง 1,703.35 – 5,587.50 ไมโครเมตร (ตารางที่ 2) โดยปริมาณของไมโคร
พลาสติกและรูปร่างของไมโครพลาสติกแบบเส้นใยมีความแตกต่างกันในปลาหน้าดินแต่ละชนิดอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2 และภาพที่ 5)
(1)

(2)

(3)

ภาพที่ 3 รูปร่างของไมโครพลาสติกในปลาหน้าดิน: เส้นใย (1) ชิ้นส่วนไม่มรี ูปแบบ (2) และทรงกลม (3)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยรูปร่าง ปริมาณ และขนาดของไมโครพลาสติกในปลาแต่ละชนิด
Species of Fish

Type of Microplastic (Per Piece)
Fiber
Fragment
Sphere

Size of fiber (µm)

Quantity
Per Piece
Weight Piece (mg)

O. militaris

4.79±0.25b, c

0.00±0.00a

1.00±0.00a

1,991.29±183.88a

4.96±0.66b, c

3.17±0.76a

A. maculatus

3.90±0.31a, b,

1.33±0.00a

1.00±0.24a

2,014.51±179.55a

4.13±0.72a, b, c

4.03±0.78a

C. puncticeps

5.33±0.00b, c

0.00±0.00a

0.00±0.00a

2,232.93±270.24a

5.33±2.33b, c

4.00±1.39a

S. sihama

1.00±0.00a

0.00±0.00a

0.00±0.00a

5,587.50±2,812.50a

1.00±0.00a

4.00±0.40a

P. serperaster

2.00±0.00a, b

0.00±0.00a

0.00±0.00a

1,703.35±253.35a

2.00±1.00a, b

4.00±1.55a

P. indicus

7.00±0.48c

0.00±0.00a

0.00±0.00a

2,038.83±258.21a

7.00±1.93c

4.00±0.73a

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของปริมาณไมโครพลาสติกที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในคอลัมน์ เดียวกัน แสดงว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
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ภาพที่ 4 จานวนเฉลี่ยรูปร่างของไมโครพลาสติกในปลาแต่ละชนิด ( เส้นใย

ทรงกลม

ชิน้ ส่วนไม่มีรูปแบบ)

ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยจานวนชิ้นของไมโครพลาสติกในปลาแต่ละชนิด
สีของไมโครพลาสติกในปลาหน้าดินบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง สามารถจาแนกได้ทั้งหมด 7 สี ได้แก่ สี
ดา สีน้าเงิน สีเขียว สีใส สีม่วง สีน้าตาล และสีแดง ซึ่งพบไมโครพลาสติกสีดามากที่สุด และมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ในปลาแต่ละชนิด โดยพบมากในปลาหางควายหางแถบ (4.67±0.00 ชิ้น/ตัว) และพบสี
ดาน้อยที่สุดในปลาเห็ดโคน (1.00±0.00 ชิ้น/ตัว) ส่วนสีอ่ืน ๆ ได้แก่ สีน้าเงิน สีแดง สีใส สีน้าตาล สีม่วง และสีเขียว
ตามลาดับ พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) ทั้งนี้พบว่าปลากดหัวแข็งและ
ปลากดหัวอ่อนพบไมโครพลาสติกทุกสี
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยสีของไมโครพลาสติกในปลาหน้าดินแต่ละชนิด
Color of Microplastic (Per Piece)
Species of Fish
Black
Blue
Green
Clean White
Purple
Brown
Red
a,
a
a
a
a
a
3.50±0.00 1.60±0.25 1.00±0.12 1.00±0.00 1.00±0.66 1.25±0.00 1.23±0.12a
O. militaris
b
A. maculatus 2.79±0.00a, 1.46±0.00a 1.00±0.41a 1.40±0.24a 1.00±0.72a 1.00±0.00a 1.90±0.41a
b
C. puncticeps 3.33±0.00a, 1.00±0.00a 0.00±0.00a 1.00±0.00a 1.00±2.33a 0.00±0.00a 2.00±0.00a
b
S. sihama
1.00±0.00a 1.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a
P. serperaster 1.00±0.00a, 2.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±1.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a
b
P. indicus
4.67±0.00b 2.25±0.00a 0.00±0.00a 1.00±0.00a 0.00±1.93a 1.00±0.00a 1.00±0.00a
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของสีไมโครพลาสติกที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในคอลัมน์ เดียวกัน แสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)

วิจารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษาไมโครพลาสติกในปลาหน้าดินบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง พบการปนเปื้ อนของไมโคร
พลาสติกในปลาทุกตัวทั้ง 6 ชนิด โดยพบในปลาหางควายหางแถบมากที่สุด รองลงมาคือปลายอดม่วงแถบประ
ปลากดหัวอ่อน ปลากดหัวแข็ง ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ และปลาเห็ดโคน ตามลาดับ แต่ปริมาณที่พบจะมีจานวนชิ้น
ต่อตัวค่อนข้างน้อย เช่นเดียวกับปลาฉลามหลังหนาม ปลา hakes และปลากระบอกแดงจากบริเวณชายฝั่งสเปน
มหาสมุทรแอตแลนติกและชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยพบปริมาณเฉลี่ย 0.5–1.56 ชิ้น/ตัว (Bellas et al., 2016)
และปลาหน้า ดิน อีกหลายชนิด จากชายฝั่ งประเทศอั ง กฤษ ที่ พ บปริ มาณไมโครพลาสติก ในทางเดิ นอาหารเฉลี่ ย
1.90±0.10 ชิ้น/ตัว (Lusher et al., 2013) ในขณะที่ปลาผิวน้า เช่น ปลาทูในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
จังหวัดตรัง พบปริมาณไมโครพลาสติกเฉลี่ยค่อนข้างสูง 78.04±6.503 ชิ้น/ตัว (ศุภพร และคณะ, 2561) เนื่องจาก
ปลาทูเป็นปลากินแพลงก์ตอนที่ล่องลอยตามผิวน้าเป็นอาหาร (อุดม และคณะ, 2556) ซึ่งไมโครพลาสติกอาจมีขนาด
ใกล้เคียงกับอาหารของปลา รวมทั้งปริมาณความหนาแน่นที่ล่องลอยบริเวณผิวน้า ทาให้ไมโครพลาสติกมีโอกาส
ปนเปื้อนในทางเดินอาหารสูง (Wright et al., 2013) ส่วนในตะกอนดิน แม้ว่ามีรายงานการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก
ปริมาณมากในหลายพื้นที่ (Barnes et al., 2009; Lusher et al., 2013; Bellas et al., 2016) แต่ในปลาหน้าดินบริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนล่างพบไมโครพลาสติกน้อย อาจเนื่องมาจากกระแสน้าและกระแสลมที่พัดผ่าน ก่อให้เกิดการฟุ้ง
กระจายของไมโครพลาสติกตามผิวน้ามากกว่าตามพื้นผิวดิน (Wright et al., 2013) ทั้งนีพ้ บไมโครพลาสติกในปลาหาง
ควายหางแถบมากที่สุด เนื่องจากปลาชนิดนีม้ ลี ักษณะหัวแข็ง ด้านท้องแบนราบกับพื้นดิน ลาตัว และทางเดินอาหารมี
ขนาดใหญ่ (ศูนย์วจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง 2552) ทาให้สามารถกินอาหารได้ปริมาณมาก
จึงมีโอกาสปนเปื้อนไมโครพลาสติกสูงกว่าปลาชนิดอื่น ๆ
การศึกษาครัง้ นีพ้ บไมโครพลาติกแบบเส้นใยมากที่สุดและส่วนใหญ่มีสีดา สอดคล้องกับการศึกษาของ Bellas
et al. (2016) และศุภพร และคณะ (2561) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทาการประมง จึงพบไมโครพลาสติกจาก
ชิ้นส่วนของเชือก และวัสดุที่ทาประมงเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งเป็นบริเวณที่มีการทา
ประมง โดยมีเครื่องมือประมงประจาที่จานวนมาก ได้แก่ ไซนั่ง โพงพาง ซึ่ง มีวัสดุจาพวกอวน ตาข่าย เอ็น และเชือก
เป็นจานวนมาก (ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง, 2556) ทาให้ไมโครพลาสติกส่วนใหญ่ที่พบมีสีดา
นอกจากนี้ยังพบว่าสิ่งทอ เช่น เสื้อ กางเกง ยังเป็นแหล่งที่มาของไมโครพลาสติกแบบเส้นใยอีกด้วย (สถาบันวิจัยและ
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พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557) จึงอาจส่งผลให้ปลาที่
อาศัยบริเวณหน้าดินมีแนวโน้มที่จะปนเปื้อนไมโครพลาสติกได้ ส่วนขนาดของไมโครพลาติกในปลาหน้าดินแต่ละชนิด
พบว่ามีขนาดที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นแบบเส้นใย อย่างไรก็ตามแม้พบไมโครพลาสติกปนเปื้อนในทางเดิน
อาหารของปลาซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เนื่องจากไม่ได้บริโภคอวัยวะส่วนนี้ (สุดา, 2559) แต่อาจจะขัดขวาง
การกินอาหารหรืออาจทาให้เกิดการอุดตันของทางเดินอาหารซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวปลาโดยตรงเนื่องจากไม่สามารถ
ย่อยสลายในระบบทางเดินอาหารได้ (Lusher et al., 2013)
อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ยังไม่สามารถระบุประเภทของไมโครพลาสติกได้แน่ชัด จึงควรมีการตรวจสอบ
ประเภทของพลาสติกและศึกษาถึงแหล่งที่มาให้ชัดเจน รวมทั้งควรมีการศึกษาไมโครพลาสติกในปลาผิวน้าและสัตว์
น้าที่กรองกินอาหารในมวลน้าบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดการปัญหาขยะ
ทะเลได้ในอนาคต
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและ
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์
เชิงพานิชย์
Development the handicraft made of fiber fragments of weeds and Waste
materials from agriculture for involvement of the community to a commercial
product.
ทิวา แก้วเสริม 1* และพิณทิพย์ แก้วแกมทอง1
Tiwa Kaewserm 1*and Pintip Kaewkamthong1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืช
และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ให้มีประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้อ งการทางด้ า นหลั ก การออกแบบ ในด้ า นหน้ า ที่ ใ ช้ ส อย ความปลอดภั ย ความแข็ ง แรง ความ
สะดวกสบายในการใช้ ความสวยงามน่าใช้ โดยมีการออกแบบประโยชน์ใช้สอย ให้สอดคล้องตามความต้องการที่จะใช้
งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคมีวิธีการดาเนินการวิจัยโดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม ตกแต่งบ้านพักอาศัยเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและทั้งมีการศึกษาจากเอกสารอ้างอิง และตารา
วิชาการ ตลอดจนสอบถามผู้ ที่มีความเชี่ย วชาญ เพื่ อใช้เป็ นข้ อมู ลในการวิเคราะห์ หารูปแบบที่เหมาะสม แล้ ว
สามารถนามาออกแบบ,เขียนแบบเพื่อการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยการนาข้อมูลจากต้นแบบมาประเมิน
การใช้งาน ตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ และประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัย โต๊ะ, เก้าอี้, มู่ลี่, โคมไฟฟ้า, กรอบรูป, ตะกร้า, ถาด,
จานรอง, กระเป๋า, รองเท้าแตะ, จากผลค่าคะแนน การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นัน้ ทุกผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร มีค่าคะแนนอยู่ไนระดับดีมาก ผ่า น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความเหมาะสมนาไปผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์
สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) โดยการนาเศษของวัชพืชและวัสดุเหลื อใช้
จากการเกษตร มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และนาไปใช้ในเชิงพานิชย์ในระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือพัฒนาเป็นธุรกิจ
ขนาดย่อม (SME) ซึ่งเป็นการช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

คาสาคัญ: เส้นใยเศษของวัชพืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
1 สาขาการ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000
1 Industrial Design, Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, Phetchabun Rajabhat University, Phetchabun 67000
*Corresponding author e-mail : anova_id@hotmail.com
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Abstract
This research aims to development of handicraft products from weeds and agricultural residue by
community participation to develop into commercial products. To be effective in accordance with the
requirements of the design principles, function, safety, durability, ergonomic and aesthetic. The functional design
in accordance with the need to use in order to maximize the benefits to the consumers. How to conduct research
by The first objective is to study the handicraft products from applying the local intellects by using the
populations and the group sampling that are the experts of handicraft products group. Besides, it has applied the
specific group sampling with the research tool that is the questionnaire of the local intellect experts.
As well as asking experts to use the information to analyze and using data from the prototype to
evaluate the use of product design principles and community Product Standards Assessment.
Design of home decorative handicrafts such as table, chairs, blinds, electric lamps, photo frames, baskets,
trays, saucers, bags and slippers. The community product standard assessment all handicrafts has high level
score. It is suitable for commercial production.
It can be concluded that the handicraft products decorate the house from the weed fiber and agricultural
waste. Product design using Community Product Standards (มผช.56/2546). By using weeds and agricultural
residues, they can be used commercially and commercially for small and medium sized businesses (SMEs) to
help them create jobs and increase their incomes.

Keywords: fiber fragments of weeds, Waste materials from agriculture
บทนา
โครงการ หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เสริมให้แก่
ชุมชน ดังนั้น การส่งเสริมการพัฒนาจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดความสร้างสรรค์ คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยอาศัยหลักการทฤษฏีการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนและกลุ่มอาชีพ ที่จะทาให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่แท้จริง นั้นเกิดจาก
พลังความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นและการมีผู้นากลุ่มที่มีความสามารถ โดยรัฐเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน
ทางด้านเทคนิค จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพืน้ ฐานที่จาเป็น และให้ความช่วยเหลือกิจกรรมทางการตลาด ( นาย
โฆสิต ปั้นเปียมรักฎ์ . 2550) การศึกษาคุณลักษณะละคุณสมบัติทางกายภาพเชือกกล้วย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.๕๖/๒๕๔๖) ตาบลหนองแม่นา จาแนกเป็นรายด้าน 1) ความมีเอกลักษณ์ 2) ความสวยงาม 3) ความ
สะดวกในการใช้งาน 4) ความปลอดภัย โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสมมาก จากรายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบ
ทดลองสร้างผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน จานวน 5 อย่าง
ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ ถาดผลไม้ ที่รองแก้ว ที่รองของร้อน ที่ภาพรวม
ทุกด้านมีความเหมาะสมมาก (ทิวา แก้วเสริม . 2555) จากการสารวจบริทบชุมชน ตาบลท่าแดง ตั้งอยู่ในเขต
การปกครองของ อาเภอหนองไผ่ ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าแดง บ้านท่าสวาย บ้านลากง บ้านท่า
เยี่ยม บ้านไร่ขอนยางขวาง บ้านนาทุ่ง บ้านโคกสูง บ้านเนินคนธา บ้านเนินสะเดา บ้านโคกสระแก้ว บ้านหนองม่วง
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สภาพทั่วไปของตาบล เป็นที่ดอน น้าไม่ท่วม ดินส่วนมากเป็นดินลูกรัง เหมาะแก่การปลูกมะม่วง ปลูกมะขาม ปลูก
กล้วย และพืชยืนต้นต่าง จานวนประชากรในเขต อบต. 11,142 คน และจานวนหลังคาเรือน 2,535 หลังคาเรือน อาชีพ
หลัก ทาการเกษตรกรรม มีทักษะทางด้านจักสาน และ ประกอบอาชีพเสริมหลังจากหมดฤดูเพาะปลูก ที่ เด่นและ
ควรส่งเสริมให้เข็มแข็งคือ กลุ่มชุมชนบ้านเนินคนธา เป็นชุมชนทอเสื่อกก ที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ผลิตภัณฑ์
เสื่อกกมีลักษณะเด่นคือลายที่สายงามและทออย่าประณิต ควรพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่ม
แนวคิดทางการออกแบบเพื่อส่งเสริมรายได้ กลุ่มชุมชนบ้านเนินคนธา สถานที่ตั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 64 หมู่
ที่ 8 ตาบลท่าแดง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัญหาของ กลุ่มชุมชนบ้านเนินคนธาคือ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทอ
เสื่อจากต้นกก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เพียงอย่างเดียวคือเสื่อกก ชึ่งมีรูปแบบผลิตภัณฑ์แบบเดียว จึงคิดแนวทางการ
นามาใช้ประโยชน์ทางด้านตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผนวกกับแนวคิดงานศิลปกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์
นามาออกแบบตามหลักการทฤษฎีการออกแบบ โดยอาศัยส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ รูปร่างรูปทรงทาง
ศิลปกรรมมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประกอบกับการออกแบบ จัดวางเพื่อให้เกิดความสวยงามผลิตภัณฑ์ ที่ดีย่อมเกิด
คุณค่า ที่มาจากการออกแบบที่ดีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา
เสนอแนวคิดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมตามหลักการออกแบบ คือ หน้าที่ใช้สอย ความปลอดภัย ความ
แข็งแรง ความสะดวดสบายในการใช้ ความสวยงาม ราคาพอสมควร การซ่อมแซมง่าย วัสดุและการผลิต และ
การขนส่งเป็นต้น วิบูลย์ ลีส้ ุวรรณ (2532 . 129) กล่าวว่าคุณค่าทางศิลปกรรมนัน้ ควรได้รับการสืบสานให้สบื สานอยู่
คู่ท้องถิ่น แต่การสืบสานให้ศลิ ปกรรมสาคัญให้อยูค่ ู่ท้องถิ่นและเป็นที่แพร่หลาย ควรนาเอาเอกลักษณ์ของศิลปกรรม
นั้น ๆ มาทาการออกแบบให้เป็นสินค้าและผลิตจาหน่ายให้กับนักท่อเที่ยวเพราะผู้บ ริโภคกลุ่มนี้มีกาลังการซื้อสูง
เท่ากับเป็นการถ่ายทอดงานศิลปกรรม อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับแรงงานท้องถิ่นอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่ง
แนวคิดข้างต้นมีความสอดคล้องกับ รังสิมา มโนปัญจศิริ (2543 : 4 ) ซึ่งกล่าวไว้ว่าการตกแต่งบ้านที่สะท้อนถึงงาน
ศิลปกรรมในสมัยต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับการตกแต่งและการดารงชีวิตจึงทาให้แนวโน้มการจาหน่ายของตกแต่งที่
สะท้อนถึงศิลปกรรมเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึน้ ตามไปด้วย
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้า งต้น ผู้วิจัยและกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงมุ่งทาการศึกษาวิจั ยและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมของตกแต่งในบ้านพักอาศัยโดยใช้เชือกกล้วยและกกเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากเชือกกล้วยเป็น
วัส ดุที่ห าง่ าย มีขั้ น ตอนการผลิ ตที่ ไม่ยุ่งยาก ใช้อุ ปกรณ์ก ารผลิต เชือ กกล้ วยที่ มีใ นครั วเรือน เพื่ อที่ จ ะให้เกิ ดเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้รู้จักกันแพร่หลาย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางศิลปกรรม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การเผยแพร่งานศิลปกรรมเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และยังเป็นแนว
ทางการเพิ่มรายให้กับชุมชนในระดับรากหญ้าอย่างยังยืนต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
สารวจบริบท การศึกษาปัญหาและความต้องการ
ในการวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลด้าน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอท๊อปที่ผลิตเครื่องจักสาร จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยนาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ด้านขนาดสัดส่วน ความแข็งแรง
ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย วัสดุอุปกรณ์ สัดส่วน การทาสี และการออกแบบตกแต่งภายใน
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ขั้นตอนการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลของวัสดุเส้นจากพืชได้แก่ แฝก เชือกกล้วย กก ผักตบชวา และ ไม้ไผ่ เพื่อ
เป็นข้อมูลนาไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาความต้องการใช้งานและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านพักอาศัยที่สมบูรณ์มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มา
สอบถามความพึ ง พอใจของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องตกแต่ ง บ้ า นพั ก อาศั ย เพื่ อ หาแนวทางในการออกแบบให้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 3 การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย คือการนาข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 มาทาการ
เขียนแบบและผลิตต้นแบบที่ใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย ซึ่งจะประเมินกลุ่มตัวอย่าง คือ
ประเมินผู้ที่สนผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัยเกี่ยวกับวัสดุท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนข้างต้น นามาทาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
1. นาเอาเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร มาพัฒนาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านพักอาศัยและใช้งานได้ มีความเหมาะสมกับการใช้งานและออกแบบได้ต่อไป
2. ได้ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศั ยสามารถใช้ได้จริง และมีความพึงพอใจตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน
3. รูปแบบและรูปทรงของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย สามารถโยกย้ายได้สะดวกและ ประหยัดเนื้อที่
ในการวาง โดยไม่จากัดประเภท
4. ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัยมีลวดลายธรรมชาติอยู่ เป็นความสวยงามของวัสดุและสามารถใช้งาน
ได้จริง
การผลิตต้นแบบ
การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย สามารถทาตามขัน้ ตอนการผลิต ดังนี้
1. เขียนภาพร่าง (SKETCH) แบบร่าง 3 แบบ ทาการวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสีย และทาการเปรียบเทียบเลือกแบบที่ดี
ที่สุด 1 แบบ
2. เขียนแบบผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการวิเคราะห์แบบ
3. ผลิตแบบจารองผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
4. สถานที่ดาเนินการ ต.ท่าพล อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
5. สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัยตามแบบที่เลือก
ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตรวจสอบคุณลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546)
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
1. ลักษณะทั่วไป
2. การประกอบ
3. ลวดลาย
4. สี
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5.การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น
6. การเคลือบผิว
7. การใช้งาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบประเมินผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับความพึงพอใจผลงานการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง
บ้านพักอาศัย โดยทาเป็นรายด้านและภาพรวมทุกด้าน นาเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยมีเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด

ผลการศึกษา
ศึกษาปัญหาและข้อมูลของวัสดุเส้นจากพืชได้แก่ แฝก เชือกกล้วย กก ผักตบชวา และ ไม้ไผ่ เพื่อเป็นข้อมูล
นาไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาความต้องการใช้งานและพฤติกรรมของผู้บริโภค การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ของตกแต่งในบ้านพักอาศัยโดยใช้เชือกกล้วยและกกเป็นวัสดุหลักเนื่องจากเชือกกล้วยเป็นวัสดุที่หาง่ายมีขั้นตอน การ
ผลิตที่ไม่ยุ่งยาก สามารถนาอุปกรณ์ที่มีในครัวเรือนมาประยุกต์ในการผลิตเชือกกล้วยได้
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ตารางที่ 1 แสดงชุมชน ผลิตผลิตภัณฑ์โอท๊อปเพชรบูรณ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
- กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายใยรัก

ที่นอนสุขภาพ หมอน ผ้าห่ม
ตัดเย็บ ชุดสู ท ชุดข้า ราชการ ชุด ปกติ
ขาว
เบาะนั่ง ผ้าห่ม พวงกุญแจ
- กลุ่มพัฒนาอาชีพวิเชียรบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา เสื้อผ้า
- กลุ่มผลิตภัณฑ์แฝกและกกบ้านโคกปรง ผลิตภัณฑ์แฝก
- ณิชาภา แซมลาเจียก อ.เขาค้อ
ตุก๊ ตา กล่องกระดาษทิชชู
- กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนเทียน
ผ้าปักชาวเขา
- กลุ่มออมสินกะลา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
- กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน
ผลิตภัณฑ์จากเซรามิก
- ป้ายไม้มงคล
ป้ายไม้
- กลุ่มสตรีแสงจันทร์
กระเป้าผ้าผสมหลุย
- นายชูชัย รามี่
สมุนไพร ไม้ตอกเส้น
- กลุ่มกิตมิ ากะลาประดิษฐ์
- ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ห มู่ บ้ า นท่ อ งเที ย วบ้ า น กะลาประดิษฐ์
ร้องท้าวแตะ
ห้วยโป่ง
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

อาเภอ
อ.วิเชียรบุรี
อ.วิเชียรบุรี
อ.วิเชียรบุรี
อ.วิเชียรบุรี
อ.เขาค้อ

อ.เขาค้อ
อ.เมือง
อ.บึงสามพัน
อ.บึงสามพัน
อ.ศรีเทพ
อ.หนองไผ่
อ.หล่มสัก
อ.หล่มเก่า

จากตารางที่ 1 จากการศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์โอท๊อป ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความหลากหลายทางด้านภูมิ
ปัญญา วัสดุการผลิตและกระบวนการการผลิต พบว่าบางชุมชนมีวัตถุดิบแต่ขาดความชานาญ บางชุมชนมีความ
ชานาญขาดเครื่องมือการผลิตและการประยุกต์ใช้
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ตารางที่ 2 แสดงชุมชนที่มีความเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
- กลุ่มผลิตภัณฑ์แฝกและกกบ้านโคกปรง
- กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง
- ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ หมู่ บ้ า นท่ อ ง เที ย ว
บ้านห้วยโป่ง
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

อาเภอ

ผลิตภัณฑ์แฝก

อ.วิเชียรบุรี

ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนเทียน
ผ้าปักชาวเขา
ร้องท้าวแตะ

อ.เขาค้อ

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

อ.หล่มเก่า

อ.หล่มสัก

จากตารางที่ 2 การคัดเลือกชุมชนที่มีความเหมาะสม พิจารณาตามลักษณะวัตถุดิบ การผลิต ตลอดจนภูมิ
ปัญญา
ตารางที่ 3 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
โต๊ะ, เก้าอี,้ มูล่ ,ี่ โคมไฟฟ้าและ กรอบรูป
โต๊ะ

เก้าอี้

มูล่ ี่

โคมไฟฟ้า

กรอบรูป

ลักษณะทั่วไป

4.06

4.06

4.16

4.06

4.06

การประกอบ

3.83

3.83

3.83

4.16

4.16

ลวดลาย

3.77

3.77

3.77

3.77

3.77

สี

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

การประกอบ
3.83
หรือตกแต่งด้วย
วัสดุอื่น

3.83

3.83

3.83

3.83

การเคลือบผิว

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

การใช้งาน

4.60

4.60

4.60

4.60

4.60

4.07

4.07

4.05

4.11

4.11
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1

2

3

ภาพที่ 1 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์ (1) โต๊ะ (2) เก้าอี้ (3) มูล่ ี่
1

2

ภาพที่ 2 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์ (1) โคมไฟฟ้า (2) กรอบรูป
ตารางที่ 4 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
ตะกร้า, ถาด, จานรอง, กระเป๋าและ รองเท้าแตะ
ตะกร้า

ถาด

จานรอง

กระเป๋า

รองเท้าแตะ

ลักษณะทัว่ ไป

4.06

4.06

4.06

4.06

4.16

การประกอบ

3.83

4.16

3.83

3.83

4.16

ลวดลาย

3.77

3.77

3.77

3.77

3.77

สี

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

การประกอบ
หรื อ ตกแต่ง ด้ ว ย
วัสดุอื่น

3.83

3.83

3.83

3.83

3.83

การเคลือบผิว

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

การใช้งาน

4.60

4.60

4.60

4.60

4.60

4.07

4.11

4.07

4.07

4.13
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1

2
ภาพที่ 3 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์ (1) ตะกร้า (2) ถาด (3) จานรอง

1

3

2

ภาพที่ 4 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์ (1) กระเป๋า (2) รองเท้าแตะ

วิจารณ์และสรุปผล
จากการการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืช และวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตร เพื่อนามาพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย ให้ตรงตามการใช้งานและทาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้สอย จัดทาขึ้น การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.๕๖/๒๕๔๖) ผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านพักอาศัย ลักษณะทั่วไป, การประกอบ, ลวดลาย,
สี,
การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอ่ืน ,
การเคลือบผิวและ การใช้งาน ผู้ศึกษาโครงการได้สรุปการทดลองดังนี้
1. ผลจากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ งานศิลปกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สาหรับ จากการศึกษากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์โอท๊อปในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความหลากหลายทางด้า นภูมิปัญญา โดยผู้วิจัยคัดเลือกตามความสามารถ
ผลิต และวั สดุที่ส อดตรองกั บการวิจัย ดังนี้ กลุ่ม ผลิต ภัณฑ์แ ฝกและกกบ้ านโคกปรง เป็ นผู้ผ ลิต ผลิตภัณ ฑ์แฝก
อ.วิเชียรบุรี กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนเทียน ผ้าปักชาวเขา อ.เขาค้อ ศูนย์การเรียนรู้
หมูบ่ ้านท่องเทียวบ้านห้วยโป่ง เป็นผู้ผลิต ร้องท้าวแตะ อ.หล่มสัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอมือ อ.หล่มเก่า
2. ผลจากการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หัต ถกรรมของตกแต่งบ้ า นพัก อาศัย จากเส้ นใยเศษของวั ชพืชและวั ส ดุเหลือ ใช้จากการเกษตร ส าหรั บการจั ด
จาหน่ายโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านท่องเทียวบ้านห้วยโป่ง เป็นผู้ผลิต
ร้องท้าวแตะ อ.หล่มสัก มีความเหมาะสมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นศนย์หัตถกรรมตกแต่งบ้ านพักอาศัย เป็นชุมชน
เพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ สานักงานพัฒนาการอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
กศน.บ้านหวาย อ าเภอหล่มสั ก จั งหวั ดเพชรบูรณ์ อีก ทั้งศู นย์ก ารเรีย นรู้ห มู่บ้า นท่อ งเที ยวบ้านห้วยโป่ง มีการจั ด
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กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ นากิจกรรมภูมิปัญญาการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมให้นักท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วมและนาผลิตภัณฑ์ที่ทาขึ้นเองกลับไปใช้ได้
3. ผลจากการตรวจสอบคุณลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.56/2546) สรุปได้ดังนี้
3.1 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
โต๊ะ โดยรวมค่าเฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07) อยู่ในระดับมาก
3.2 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
เก้าอี้ โดยรวมค่าเฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07) อยู่ในระดับมาก
3.3 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
มูล่ ี่ โดยรวมค่าเฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.05) อยู่ในระดับมาก
3.4 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
โคมไฟฟ้า โดยรวมค่าเฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11) อยู่ในระดับมาก
3.5 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
กรอบรูป โดยรวมค่าเฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11) อยู่ในระดับมาก
3.6 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
ตะกร้า โดยรวมค่าเฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07) อยู่ในระดับมาก
3.7 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
ถาด โดยรวมค่าเฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11) อยู่ในระดับมาก
3.8 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุม ชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
จานรอง โดยรวมค่าเฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07) อยู่ในระดับมาก
3.9 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
กระเป๋า โดยรวมค่าเฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07) อยู่ในระดับมาก
3.10 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย
รองเท้าแตะ โดยรวมค่าเฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13) อยู่ในระดับมาก
จากผลค่าคะแนน การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นัน้ ทุกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจาก
เส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร มีค่าคะแนนอยูไ่ นระดับดีมาก ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็น
ต้นแบบผลิตภัณฑ์

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ได้รับข้อมมูลเบื่องต้นรวมถึงการอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมประชุมจากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
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การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในจังหวัดเชียงราย
Cultivation of Pleurotus eous from Agricultural Waste in Chiang Rai Province
วราภรณ์ แก้วคอน1* นิคม นาคสุพรรณ2 นิตยา ณ ชอ1 ยุวดี วิศลย์1 และสายสมร แก่นเรณู1
Waraporn Kaewkhon1, Nikhom Naksupan2, Nittaya Na Chor1, Yuwadee Wison1 and Saisamorn Kanrenu1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารเสริมสาหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
โดยเตรียมวัสดุเพาะเห็ดในถุงเพาะเห็ดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ขี้เลื่อยผสมอาหารเสริม ได้แก่ เปลือกมันสาปะหลัง
เปลือกกล้วย และเปลือกสับปะรด ในอัตราส่วนร้อยละ 0.5, 1.0, 2.5 และ 5.0 ตามลาดับ จากผลการวิจัยพบว่า การ
ใช้เปลือกมันสาปะหลังอัตราส่วนร้อยละ 5.0 เปลือกกล้วยน้าว้าอัตราส่วนร้อยละ 2.5-5.0 เปลือกสับปะรดอัตราส่วน
ร้อยละ 0.5 สามารถส่งเสริมการเจริญของเส้นใยเห็ดได้ดี กระตุ้นการสร้างดอกเห็ด และน้าหนักผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ขี้เลื่อยเพียงอย่างเดียว จึงสามารถสรุปได้ว่า สารอาหารที่ได้จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน ลดต้นทุนของการผลิตเห็ดและเน้นการผลิตเห็ดแบบปลอดสารเคมี
คาสาคัญ: วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การเพาะเห็ด เห็ดนางฟ้าภูฐาน

Abstract
The aim of this research was to cultivate Pleurotus eous oyster mushrooms using various agriculturalwastes materials as a mushroom supplements. Mycelia of Pleurotus eous mushrooms were cultured in sawdust,
sawdust supplemented with cassava peel, banana peel and pineapple peel in various concentrations (0.5%,
1.0%, 2.5% and 5.0%, respectively). The results showed that the substrate supplement at 5.0% of cassava
peel, 0.25-5.0% of banana peel and 0.5% of pineapple peel significantly promoted the growth of mycelium,
fruiting body, and product yield when compared to sawdust substrate. Therefore, the results concluded that
agricultural wastes can be used as the supplement for mushroom cultivation by increasing productivity, reducing
cost and the cultivation emphasize organic mushroom cultivation.
Keywords: Agricultural waste, Mushroom cultivation, Oyster mushroom
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บทนา
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เห็นความสาคัญเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น เน้นการออกกาลังกายและรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายเข้มแข็งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นการ
บริโภคอาหารกลุ่มมังสวิรัติ อาหารเจและอาหารชีวจิต จึงเป็นที่ต้ องการของตลาด ดังนั้น การบริโภคเห็ดจึงได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากผลการวิจัยส่วนใหญ่ช้ีให้เห็นว่าเห็ดจัดเป็นแหล่งอาหารประเภทไฟเบอร์ (fibers)
เป็นแหล่งโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจาเป็นเป็นองค์ประกอบ มีวิตามินบี1 (thiamine), บี2 (riboflavin), กรดโฟลิค (folic
acid) และไนอะซิน (niacin) และเกลือแร่ (ฟอสฟอรัส, แคลเซียม, เหล็ก, โพแทสเซียม และโซเดียม) ที่สาคัญมากมาย
รวมทั้ ง มีส ารส าคั ญ ที่ มีฤ ทธิ์ ต้า นนุ มูล อิส ระ (antioxidant) และมีคุณ สมบั ติเป็น ยาช่ว ยป้ องกั น การเกิ ด เนื้อ งอก
(antitumor) ช่วยลดระดับไขมันหรือโคเลสเตอรอลในหลอดเลือด (hypercholesterolemia) ต้านจุลชีพ (antimicrobial)
และต้านไวรัส (antiviral) ได้ [1-3]
เห็ดส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดมีหลายชนิด เช่น เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดหอม เห็ด
ฟาง เป็นต้น [4] การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานมักใช้วัสดุพ้ืนฐานในการเพาะเป็นขี้เลื่อยไม้ยางพารา และใส่อาหารเสริมที่
ใช้ในการเจริญเติบโตของเห็ด เช่น ปูนขาว ยิบซัม ภูไมท์ แต่เมื่อราคาของขี้เลื่อยไม้ยางพาราและอาหารเสริมสาหรับ
เร่งการเจริญเติบโตของเห็ดเพิ่มขึ้น จึงทาให้ต้นทุนของการผลิตเห็ดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเห็ดนางฟ้าภูฐานเป็ นเห็ดที่เพาะ
ได้ง่าย การหาวัสดุทดแทนหรืออาหารเสริมจากวัสดุธรรมชาติ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนของการผลิต
เห็ดได้ ซึ่งในปัจจุบันขยะที่เกิดจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในจังหวัดเชียงรายมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลในภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีขยะที่เกิดจากผลิตผลทางการเกษตร
จานวนมาก ในขณะเดียวกันการนาวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ยังมีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เน้น การทาปุยหมัก
การนาไปผสมกับดินเพื่อเพาะปลูก การนาไปเป็นอาหารสัตว์ ปล่อยทิง้ ในพืน้ ที่รอการย่อยสลายตามธรรมชาติ และวิธี
ที่นิยมมากในเขตภาคเหนือ คือ การกาจัดด้วยวิธีการเผา ทาให้เกิดหมอกควันที่เป็นปญหามลพิษทางอากาศและส่งผล
เสียต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเพิ่มมูลคาของวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตรแกเกษตรกรในชุมชนโดยการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานจึงเปนทางเลือก ของแก้ปัญหาจากขยะที่เหลือใช้
ทางเกษตรในชุมชนให้กลายเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายไดและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้
ดังนัน้ เพื่อแก้ปัญหาการเผาทาลายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มของเศษวัสดุ งานวิจัยนี้
ผู้วิจัยจึงได้นาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่พบมากในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เช่น เปลือก มันสาปะหลัง เปลือก
กล้วยน้าว้า และเปลือกสับปะรด มาศึกษาและพัฒนาเป็นอาหารเสริมสาหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เนื่องจา ก
สารอาหารที่ได้วัสดุเหลือใช้จากเปลือกมันสาปะหลัง เปลือกกล้วยน้าว้า และเปลือกสับปะรด เป็นแหล่งไนโตรเจน
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม นอกจากนี้ยังมีโปรตีนและน้าตาล ซึ่งอาจจะช่วยในการส่งเสริมการเจริญของเห็ดนางฟ้า
ภูฐานได้ [5] นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะ
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการกาจัดโดยการเผาซึ่งสร้างมลพิษทางอากาศและส่งผลเสียต่อสุขภาพของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายได้
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วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษา
การเตรียมวัสดุเพาะเห็ด
วัสดุเพาะสาหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานประกอบด้วย ขี้เลื่อยไม้ยางพารา เปลือกมันสาปะหลัง เปลือก
กล้วยน้าว้า และเปลือกสับปะรด (สายพันธุ์ภูแล) ตากเศษวัสดุให้แห้งสนิท และบดให้ละเอียด เก็บในที่ปราศจาก
ความชื้น การเพาะเห็ดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยปราศจากการเติมสารเคมี มีการทดลองแบ่งออกเป็น
4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ขี้เลื่อย, (2) ขี้เลื่อย+เปลือกมันสาปะหลัง, (3) ขี้เลื่อย+เปลือกกล้วยน้าว้า และ (4) ขี้เลื่อย+เปลือก
สับปะรด ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ร้อยละ 0.5, 1.0, 2.5 และ 5.0 ตามลาดับ จานวนของก้อนเห็ดในแต่ละกลุ่มการ
ทดลองเท่ากับ 50 ก้อน นาส่วนผสมสูตรอาหารแต่ละสูตรผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมก้อนเห็ด และเพิ่มความชื้น
ด้วยน้ากลั่นเพื่อให้วัสดุเพาะมีความชื้นประมาณร้อยละ 70 จากนั้นนาวัสดุผสมบรรจุก้อนเห็ดลงในถุงพลาสติกทน
ร้อนขนาด 6.5  12.5 นิ้ว น้าหนักถุงละ 900 กรัม อัดให้วัสดุเพาะเห็ดแน่นด้วยเครื่องอัดก้อนเห็ด ปิดปากถุงด้วยจุก
คอขวดพร้อมสาลี นาก้อนเห็ดทั้งหมดนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนด้วยความร้อนจากไอน้าด้วยเครื่อง Vertical steam
boiler ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง ถ่ายเชื้อบริสุทธิ์เห็ดนางฟ้าภูฐาน (ศูนย์ไบโอเทคฯ) โดยเทคนิค
ปราศจากเชื้อ ลงในถุงเพาะเห็ด น้าหนักของเชื้อเห็ด 10 กรัมต่อก้อน (30-40 เมล็ดข้าวฟ่าง) จากนั้นนาก้อนเห็ดบ่ม
เส้นใยให้เจริญที่โรงบ่มก้อนเห็ดในที่ร่ม เพื่อประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษา
การเจริญของเส้นใยเห็ด
ก้อนเห็ดที่ได้รับการถ่ายเชื้อแล้วได้รับการประเมินผลการเจริญของเส้นใยเห็ดจากการวัดการเจริญของเส้นใย
เป็นระยะเวลานาน 5-6 สัปดาห์ วัดระยะการเจริญของเส้นใยจากปากคอขวดถึงระยะปลายสุดของเส้นใยเห็ด จากนั้น
นามาคานวณร้อยละการเจริญ (percentage of colonization)
ผลผลิตดอกเห็ด
ก้อนเห็ดที่มีการเจริญของเส้นใยเต็มก้อนแล้ว (colonization=100%) นาก้อนเห็ดกลุ่มนั้นแยกออกมาเพื่อเปิดให้
เกิดดอกเห็ดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อในโรงเรือนเพาะเห็ดที่มีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 70-80 อุณหภูมิ 25-30 องศา
เซลเซียส เพื่อบันทึกผลด้านผลผลิตของดอกเห็ดในแต่ละกลุ่มการทดลอง โดยมีเกณฑ์ประเมิน (1) จานวนดอกเห็ด (2)
น้าหนักดอกเห็ด และ (3) น้าหนักผลผลิตรวม (yield) เป็นระยะเวลา 30 วัน และนาข้อมูลผลผลิตที่ได้จาก แต่ละกลุ่ม
การทดลอง เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธี Duncan multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p 
0.05)
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ผลการศึกษา
การเจริญของเส้นใยเห็ด
การเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐาน หลังจากลงเชื้อเป็นระยะเวลานาน 14 วัน กลุ่มการทดลองที่ได้รับการ
เติมเปลือกมันสาปะหลัง เปลือกกล้วยน้าว้า และเปลือกสับปะรด ในสัดส่วนที่ร้อยละ 0.5, 1.0, 2.5, และ 5.0 มีระยะ
การเคลื่อนที่ของเส้นใย และร้อยละการเจริญของเส้นใย น้ อยกว่ากลุ่มควบคุม (ขี้เลื่อย) แต่ลักษณะของเส้นใยเห็ด
มีลักษณะที่สมบูรณ์มากกว่ากลุ่มควบคุม โดยเส้นใยเห็ดมีลักษณะการเจริญแบบหนาแน่น มีโครงสร้าง rhizomorph ที่
ชัดเจนมากกว่ากลุ่มควบคุม เมื่อก้อนเห็ดมีอายุตั้งแต่ 28 วันเป็นต้นไป กลุ่มที่ได้รับการเติมอาหารจากเศษวัสดุ ทั้ง
เปลือกมันสาปะหลัง เปลือกกล้วยน้าว้า และเปลือกสับปะรด เส้นใยเห็ดเริ่มมีการพัฒนาตัวที่สมบูรณ์โดยมีการแสดง
โครงสร้างที่บ่งบอกถึงความพร้อมในการออกดอกเห็ด ได้แก่ pinhead และ fruiting body เป็นต้น ซึ่งลักษณะดังกล่าว
นี้ ไม่พบในกลุ่มการทดลองควบคุม (ขี้เ ลื่อย) สูตรวัสดุที่ผสมเปลือกกล้วยน้าว้า และเปลือกสับปะรด มีการสร้าง
โครงสร้างดอกเห็ด (fruiting body) ที่ชัดเจนมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสูตรอาหารเพาะเห็ดที่มีการเพิ่ม เปลือกกล้วย
น้าว้า และเปลือกสับปะรด สามารถเร่งการเจริญของเส้นใยเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปิด ดอกเห็ดได้เร็วมากกว่ากลุ่ม
การทดลองอื่น (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐานในแต่ละกลุ่มการทดลอง
ร้อยละการเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐาน (%Colonization)
กลุ่มการทดลอง
14 วัน
28 วัน
35 วัน
ขีเ้ ลื่อย
43.21  3.31
94.07  2.81 b
100.00  0.00 a
เปลือกมันสาปะหลัง
0.5%
37.07  5.95
49.42  3.38 d
68.94  10.76 b
1.0%
36.28  8.17
48.22  4.05 d
68.49  11.04 b
2.5%
38.38  3.99
50.05  3.50 d
68.57  11.73 b
5.0%
39.23  8.34
55.99  10.76 d
75.07  14.72 c
เปลือกกล้วยน้าว้า
0.5%
34.79  3.68
78.57  7.13 c
100.00  0.00 a
1.0%
37.09  4.99
92.23  2.30 b
100.00  0.00 a
2.5%
Fruiting body
43.25  4.01
100.00  0.00 a
5.0%
Fruiting body
44.23  2.57
100.00  0.00 a
เปลือกสับปะรด
0.5%
Fruiting body
41.28  3.30
100.00  0.00 a
a
1.0%
Fruiting body
42.49  3.38
100.00  0.00
2.5%
Fruiting body
39.50  4.25
100.00  0.00 a
5.0%
หมายเหตุ:
จานวนก้อนเห็ด (N) = 50 ก้อน
สัญลักษณ์ “-” = ก้อนเห็ดไม่สมบูรณ์จากการติดเชื้อราชนิดอื่น
ตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี Duncan multiple range test ที่ความเชื่อมั่น 95% (p ≤ 0.05)
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การประเมินผลผลิตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน
การทดสอบผลผลิตของเห็ดนางฟ้าภูฐานที่มีวัสดุหลักเป็นขี้เลื่อย และขี้เลื่อยผสมเปลือกมันสาปะหลัง เปลือก
กล้วยน้าว้า และเปลือกสับปะรดเพื่อเป็นอาหารเสริม พบว่า จานวนดอกเห็ดเฉลี่ย น้าหนักดอกเห็ดเฉลี่ย และน้าหนัก
ผลผลิตเห็ด จากอาหารเสริมทั้ง 3 ชนิด มีความแตกต่างทางสถิติจากวัสดุควบคุมที่ใช้ขี้เลื่อย โดยน้าหนักผลผลิตของ
เห็ดนางฟ้าภูฐานที่ดี คือ สูตรที่มีการผสมเปลือกกล้วยน้าว้าอัตราส่วนร้อยละ 2.5 - 5.0 เปลือกสับปะรดในอัตราส่วน
ร้อยละ 0.5 และเปลือกมันสาปะหลังอัตราส่วนร้อย 5.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลผลิตดอกเห็ดนางฟ้าภูฐาน ระยะเวลาการเก็บผลผลิต 30 วัน
ผลผลิตดอกเห็ดนางฟ้าภูฐาน
กลุ่มการทดลอง
จานวนดอกเห็ดเฉลี่ย น้าหนักดอกเห็ดเฉลี่ย น้าหนักผลผลิตเห็ด
(ดอกต่อก้อน)
(กรัมต่อดอก)
(กรัมต่อก้อน)
a
a
ขีเ้ ลื่อย
3.29 ± 1.89
16.87 ± 12.68
35.60 ± 22.47 a
เปลือกมันสาปะหลัง
0.5%
3.03 ± 2.03 a
15.45 ± 8.04 a
39.09 ± 14.31 a
1.0%
3.36 ± 2.34 a
16.46 ± 10.30 a
40.85 ± 18.34 a
2.5%
3.57 ± 2.21 a
17.13 ± 9.77 a
49.88 ± 21.58 b
5.0%
4.16 ± 2.05 b
21.23 ± 10.22 b
54.55 ± 20.79 b
เปลือกกล้วยน้าว้า
0.5%
3.29 ± 2.83 a
19.94 ± 9.35 a
49.77 ± 17.00 b
1.0%
3.57 ± 2.65 a
19.04 ± 8.99 a
51.18 ± 20.90 b
2.5%
4.25 ± 2.92 b
21.71 ± 10.19 b
64.36 ± 19.35 c
5.0%
5.42 ± 2.29 b
22.84 ± 9.18 b
67.54 ± 14.80 c
เปลือกสับปะรด
0.5%
4.74 ± 1.99 b
20.31 ± 11.08 b
63.68 ± 10.15 c
1.0%
3.84 ± 2.25 a
19.92 ± 11.24 a
56.21 ± 29.13 b
2.5%
3.07 ± 2.29 a
17.13 ± 12.81 a
51.18 ± 29.90 b
5.0%
หมายเหตุ:
จานวนก้อนเห็ด (N) = 50 ก้อน
สัญลักษณ์ “-” = ก้อนเห็ดไม่สมบูรณ์จากการติดเชื้อราชนิดอื่น
ตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan multiple range test ที่ความเชื่อมั่น 95% (p ≤ 0.05)
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วิจารณ์และสรุปผล
การนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในจังหวัดเชียงรายเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมสาหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภู
ฐาน พบว่า การใช้เปลือกมันสาปะหลัง เปลือกกล้วยน้าว้า และเปลือกสับปะรดสามารถกระตุ้นการเจริญของเส้นใย
และการพัฒนาของเส้นใยเพื่อเป็นดอกเห็ด รวมถึงผลผลิตของดอกเห็ดได้อย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา (กลุ่มควบคุม) (p  0.05) จากผลการศึกษาการเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐานภายหลังการบ่ม
เชื้อเห็ดในระยะเวลา 2 สัปดาห์ การเจริญของเส้นใยเห็ดจากวัสดุเพาะที่มีการผสมเปลือกกล้วยน้าว้าและเปลือก
สับปะรด มีการเจริญของเส้นใยเห็ดเต็มก้อนได้ภายในระยะเวลา 28 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุหลัก ที่ใช้เป็นขี้เลื่อย
(35 วัน) ทั้งนี้เนื่องจากเปลือกกล้วยน้าว้าและเปลือกสับปะรด มีปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ร้อยละ 41 โดยน้าหนัก มี
คาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์ ที่จาเป็นสาหรับการเจริญของเห็ด [5-6] จึงส่งผลให้ผลผลิตของเห็ดนางฟ้าภูฐานในด้าน
จานวนและน้าหนักดอกเห็ดเฉลี่ย รวมถึงน้าหนักผลผลิตเห็ดต่อก้อนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่เติม
อาหารเสริมจากเปลือกกล้วยน้าว้าที่อัตราส่วน 5.0% และ 10% ร่วมกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา สามารถให้ผลผลิตการ
เก็บเกี่ยวของเห็ดนางฟ้าภูฐานสูงกว่าสูตรขี้เลื่อยเพียงอย่างเดียวถึงสามเท่า [5] ส่วนการใช้เปลือกมันสาปะหลัง การ
เจริญของเส้นใยค่อนข้างช้าเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรขี้เลื่อยไม้ยางพารา แต่ยังคงให้ผลผลิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราอย่างมีนัยสาคัญ (p  0.05) ทั้งนี้เนื่องจากเปลือกมันสาปะหลังมีปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงกว่าขี้เลื่อยไม้ยางพารา สามารถย่อยสลายได้ง่ายกว่าไม้ยางพารา จึงส่งผล
ต่อการเจริญของเห็ดนางฟ้าภูฐานได้ดี [9-11] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่มีการผสมเปลือกมันสาปะหลัง
5.0% ในวัสดุเพาะเห็ด สามารถให้ผลผลิตของเห็ดนางฟ้าภูฐานสูงถึ ง 3 เท่าของการใช้ขี้เลื่อยยางพารา [5, 10-11]
ทั้งนี้เนื่องจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิดเป็นแหล่งของธาตุไนโตรเจน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตที่จาเป็น
ต่อการเจริญของเห็ดมากกว่าขี้เลื่อยไม้ยางพารา จึงสามารถสนับสนุนการเจริญของเส้นใยเห็ด กระตุ้นการพัฒนา
โครงสร้างของดอกเห็ด กระตุ้นการเจริญเติบโตและผลผลิตของดอกเห็ดได้ดี การเลือกใช้วัสดุทางการเกษตรใน
ท้องถิ่นที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการเจริญของเห็ดนางฟ้าภูฐานที่แตกต่างกัน งานวิจัยครัง้ นี้จึงเป็นการเพิ่มทางเลือก
สาหรับการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มากเกินความจาเป็นเพื่อนามาเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่ชุมชน
งานวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า การนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ เปลือกมันสาปะหลัง เปลือกกล้วย
น้าว้าและเปลือกสับปะรด เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมสาหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ด
ได้มากกว่ากลุ่มควบคุม เป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า ช่วยลดต้นทุนของการผลิต
เห็ดและส่งเสริมการผลิตเห็ดแบบปลอดสารเคมี
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การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง: กรณีศกึ ษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
Study on Farmers, Economic Background and Acceptability of Native chicken
Farm Management Technology: Case study in Phetchaburi Province
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บทคัดย่อ
การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองใน
จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลีย้ งไก่ ศึกษาจากเกษตรกรผู้ที่
เป็นเจ้าของฟาร์มไก่พ้ืนเมือง ปี พ.ศ. 2560 จานวน 142 ราย รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์โดยใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่ าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 78.53 เป็นเพศชาย
เกษตรกรร้อยละ 38.24 มีอายุ 31-40 ปี เกษตรกรร้อยละ 30 มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา เกษตรกรร้อยละ
55.88 มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ 1-5 ปี จานวนไก่พ้ืนเมืองที่เลี้ยงในฟาร์ม เฉลี่ย 113 ตั ว ร้ อยละ 87.73 ใช้
รูปแบบการเลีย้ งแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยอิสระ เกษตรกรร้อยละ 83.31 มีอาชีพทานา เกษตรกรร้อยละ 44.61 ไม่มีโอกาส
ได้รับคาแนะนาจากนักวิชาการทางด้านการจัดการฟาร์ม เกษตรกรที่เลีย้ งไก่พ้ืนเมืองในจังหวัดเพชรบุรี มีรายได้โดยไม่
หักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 155,476 บาท/ปี และเกษตรกรร้อยละ 67.65 มีการขายไก่ให้พ่อค้าคนกลาง เกษตรกรยอมรับ
เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มด้านการจัดการฟาร์ม ด้านการจัดการพันธุ์ ด้านโรงเรือนและอุปกรณ์ ด้านอาหาร ด้าน
สุขาภิบาลและด้านการตลาดในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.87, 3.12, 2.89, 2.95 3.02 และ 2.72 ตามลาดับ
คาสาคัญ: สภาวะเศรษฐกิจ การยอมรับเทคโนโลยี ไก่พ้นื เมือง

1

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี 76120
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University Petchaburi Campus, Petchaburi, Thailand, 76120
*Corresponding author: raksasiri_b@silpakorn.edu
1

Proceeding พะเยาวิจยั 8
439

Abstract
The research objectives were to study some economic background of native chicken farmers in
Phetchaburi province. Acceptability of farm management technology. Farmers’ problems and suggestions. Data
were collected from 142 farmers, who were the owner of native chicken farms in 2017. The 142 questionnaires
were accepted and analyzed for the frequency, percentage, and mean. The result showed that 78.53% farmers
were male, 38.24% were 31-40 years old, and 30 % had their education status as primary school. Farmers
55.88 % had experience to raise native chicken about 1 to 5 years. Farmer had average 113 chicken/family.
87.73 % used the semi-free-range system. 83.31% of the farmers had farming rice jobs. About 44.61 % of the
farmers could not receive consulting opportunity for farm management form the specialists. Average total income
was 155,476 baht/year. Farmer 67.65 % sale their cattle to dealer. For acceptability of native chicken farm
management, farmers in Cha-Am district accepted farm management technology in the area of farm
management, breeding, housing and equipment’s, feed, sanitation and marketing at good level with average
scores of 2.87, 3.12, 2.89, 2.95 3.02 and 2.72, respectively.
Keyword: economic status, acceptability of farm management technology, beef cattle

บทนา
อุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญประเภทหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่
การผลิตในฟาร์มจนออกสู่ตลาดเนื้อสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนนับตั้งแต่เกษตรกรรายย่อย
เกษตรกรรายใหญ่ บริษัทเอกชน หน่วยงานของภาครัฐ ตลอดจนผู้บริโภค ดังนั้นการผลิตไก่เนื้อและการตลาดเนื้อไก่
เป็นจุดเริ่มต้นและมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมาก ประกอบกับปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคเนื้อไก่ของประชากรไทย
เน้นการบริโภคเนื้อคุณภาพดี และมีผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งเนื้อไก่พ้ืนเมืองจัดเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่สูง คอเลสเตอรอลต่า แต่ยังขาดการส่งเสริมเพื่อเป็นอาชีพที่ชัดเจน ด้วยระบบการจัดการด้านการเลี้ยงที่
ยุ่งยาก มูลค่าของปัจจัยการผลิตสูงและตลาดรองรั บมีจานวนน้อย ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบ
รวมถึงการนาเอาเทคโนโลยีการด้านจัดการฟาร์มเข้ามาใช้ในการผลิตไก่เนื้อของไทยให้มีคุณภาพตามความต้องการ
ของตลาด เนื่องจากไก่พ้ืนเมืองเช่นไก่พันธุ์ประดู่หางดามีลักษณะประจาพันธุ์ทั้งลักษณะคุณภาพและลักษณะทาง
ปริมาณเช่นเดียวกับไก่พันธุ์แท้จากทั่วโลก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงในครัวเรือน
พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งพันธุกรรมของประเทศ โดยเน้นการผลิตหรือการส่งออกในภาคอุตสาหกรรม (สวัสดิ์ ,
2540; บัญญัติ และคณะ, 2553) ซึ่งผู้เลีย้ งไก่สามารถใช้อาหารสาเร็จรูปไก่ไข่ เนื่องจากมีราคาถูก สามารถลดต้นทุน
การผลิตได้ และไก่ไข่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกับไก่พ้ืนเมือง (อานวย และคณะ, 2555)
ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีการขยายพื้นที่เพื่อการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองถือ
เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมในระดับหนึ่ง โดยไก่พ้ืนเมืองที่นิยมเลี้ยงประกอบด้วย ไก่ประดู่หางดา ไก่เบตง ไก่
คอล่อน ไก่ลูกผสมสามสายไก่ชี ไก่เหลืองหางขาว ไก่แดง และไก่เขียวห้วยทราย อย่างไรก็ดีการประกอบอาชีพการ
เลีย้ งไก่พ้ืนเมืองในจังหวัดเพชรบุรียังมีเฉพาะบางกลุ่มเกษตรกร และเฉพาะบางเขตอาเภอเท่านั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้
เป็นการการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และการยอมรับต่อเทคโนโลยีในการจัดการฟาร์ม ในครั้งนี้
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เป็นการสารวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่เพื้นเมือง (แบบอิสระ) เพื่อใช้ เป็นแนวทางพัฒนา
ระบบการเลีย้ งไก่ให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่มีความต้องการไก่เนื้อที่มีคุณภาพดี

อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงสารวจ ทาการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ที่เลีย้ งไก่พ้ืนเมือง (แบบอิสระ) ในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2560 จานวน 142 ราย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็น Open-ended question และ
Close-ended question แบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรผู้เลีย้ งไก่พ้นื เมือง
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกั บการยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมือง มีลักษณะเป็นคาถามปลายปิด (Open-ended question) ทั้งหมด 6 หัวข้อ แต่ละหัวข้อมี 5 คาถาม และแต่
คาถามมี 4 ตัวเลือก โดยการให้คะแนนระดับค่าการยอมรับ 4 ระดับ คือ ยอมรับในระดับดีมาก = 4 ระดับดี = 3
ระดับปานกลาง = 2 และระดับน้อย = 1
นาคะแนนการยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์ม มาหาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อและรวมเฉลี่ย และแปรผลดังนี้
ระดับคะแนน 3.26-4.00 คะแนน หมายถึง เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีในระดับดีมาก
ระดับคะแนน 2.51-3.25 คะแนน หมายถึง เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีในระดับดี
ระดับคะแนน 1.76-2.50 คะแนน
หมายถึง เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 1.00-1.75 คะแนน
หมายถึง เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีในระดับน้อย
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะบางประการด้านการจัดการฟาร์ม
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) เพื่ออธิบายเชิงพรรณนา

ผลการทดลองและวิจารณ์
การศึกษาลักษณะของบุคคลและสภาวะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี เป็นชาย ร้อยละ 78.53 มากกว่าหญิง เกษตรกรร้อยละ 38.24 มีอายุช่วงระหว่าง 31-40 ปี เกษตรกรร้อย
ละ 30 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เกษตรกรร้อยละ 55.88 มีประสบการณ์การเลี้ยงไก่อยู่ในช่วง 5-10 ปี
เกษตรกรมีไก่พ้ืนเมืองเฉลี่ย 113 ตัว เกษตรกรร้อยละ 87.73 ใช้รูปแบบการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยอิสระ ซึ่งการ
ปล่อยจะเป็นการปล่อยให้สัตว์หากินเองโดยธรรมชาติ เช่น หญ้า หรือแมลงต่าง ๆ ควบคู่กับการให้อาหารสาเร็จรูป
และข้าว (ข้าวเปลือก + ข้าวสุก) ส่วนการให้อาหารหลักจะให้ 2 เวลา คือช่วงเช้าก่อนปล่อย (07.00-08.00 น.) และ
ช่วงเย็น (17.00-18.00 น.) ซึ่งการการสารวจเกษตรบางส่วนมีการเลีย้ งแบบขังกรงในโรงเรือน เกษตรกรร้อยละ 44.61
ไม่มีโอกาสในการได้รับความคาแนะนาจากนักวิชาการทางด้านการจัดการฟาร์ม เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงไก่
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 155,647 บาท/ปี เนื่องจาก การเลีย้ งไก่ในปริมาณที่นอ้ ย และมีพ้นื ที่ในการเลีย้ งไก่นอ้ ย ทาให้
ได้กาไรจากการผลิตไก่ต่า เกษตรกรร้อยละ 96.23 เป็นเจ้าของบ้านเอง เกษตรกรร้อยละ 30.92 เป็นหนีส้ ินนอกระบบ
เฉลี่ย 476,460 บาท/คน/ปี (ข้อมูลเฉพาะภาระหนี้สินปี 2559-2560) เกษตรกรไม่มีความมั่นคงในรายได้ เนื่องจาก
รายได้จากการเลีย้ งไก่มีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นลงได้ตลอดเวลา และการเลีย้ งไก่ยังเป็นอาชีพที่เสี่ยงเนื่องจากราคาอาหาร
ไก่พ้นื เมืองมีราคาแพง แหล่งตลาดรับซื้อยังน้อย ดังนั้นการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองจึงเป็นเพียงอาชีพเสริม ซึ่งอาชีพหลักของ
เกษตรกร ร้อยละ 83.31 ทานา โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนระดับธนาคารต่าง ๆ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ พบว่า
เกษตรกรร้อยละ 51.65 สามารถเข้าถึงและกู้ได้ตลอดเวลา ผลการศึกษาได้ประเด็นที่น่าสนใจ คือ 1) เกษตรกรที่
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รับผิดชอบในการดูแลกิจการฟาร์มไก่พ้ืนเมืองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เป็นผู้ที่มีอายุในช่วงวัยกลางคน และ ดาเนิน
กิจการการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองมานานโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่เลี้ยงไก่
พื้นเมืองนั้น ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ยังสามารถที่จะดาเนินกิจการและมีรายได้
ตลอดปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ลักษณะพื้นฐานที่กล่า วมาข้างต้นนั้นมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมืองนั้นสามารถดูแลกิจการมาได้จนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับ ศรเทพ (2539) กล่าวว่า เกษตรกรสามารถเรียนรู้
รับรู้ ได้ดีก็ตอ่ เมื่อเขามีความปรารถนา และนาเอาความรูน้ นั้ ไปปฏิบัตใิ ห้เกิดประโยชน์กับตัวของเกษตรกรเอง และเมื่อ
เกษตรกรมองเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ในสิ่งที่ทาแล้วเกษตรกรย่อมที่จะพยายามเรียนรู้ความผิดพลาดแล้วทาการ
แก้ไข จนมีความชานาญ 2) โอกาสของการได้รับคาแนะนาทางด้านวิชาการ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ส่วนหนึ่งไม่ได้
รับคาแนะนาเกี่ยวกับการเลีย้ งไก่พ้ืนเมือง โดยส่วนมากเกษตรกรจะศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่น อาศัยประสบการณ์หรือ
การถ่ายทอดจากชนรุ่นเก่า แต่มกี ารยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มในระดับดี แสดงให้เห็นว่า โอกาสในการ
ได้รับคาแนะนาทางด้านวิชาการไม่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี อย่างไรก็ดีจากการสารวจพบว่าปัจจุ บันมีกลุ่ม
นักวิชาการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองแล้วในบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มนักวิชาการในส่วนของสถาบันการศึกษา ในขณะที่รายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่เกิดจากขายไก่และนาเงินมา
หมุนเวียนภายในฟาร์ม จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเลี้ยงไก่ในปริมาณที่น้อย ทาให้เกษตรกรมี
รายได้จากการขายไก่พนื้ เมือง อยู่ในปริมาณที่ไม่สูงมาก อย่างไรก็ดีคนที่มีความความชานาญพิเศษในอาชีพก็สามารถ
สร้างรายได้ในอาชีพได้มาก คนที่มีความชานาญในอาชีพน้อยก็จะสร้างรายได้ในอาชีพน้อย และเกษตรกรที่ทาอาชีพ
อิสระมักจะสะสมประสบการณ์ในทักษะทางวิชาชีพ โดยการดิน้ รนหาโอกาสในการเพิ่มรายได้เสมอ (อัครพงษ์, 2551;
ภูธฤทธิ์, 2557) ทั้งนี้คุณสมบัติและศักยภาพในการเลี้ยงรวมทั้งการเป็นที่ยอมรับของตลาดเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับ
เกษตรกรรายย่อย ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรยังไม่สามารถขยายกาลังการผลิตได้เนื่องจากการขาดองค์ความรู้และความ
เข้าใจในระบบการเลี้ยง และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองส่วนใหญ่ยังคงใช้รูปแบบปล่อย ไม่มีเล้าหรือโรงเรือนสาหรับ
การเลีย้ งไก่ ซึ่งการเลีย้ งในลักษณะนีน้ อกจากจะทาให้อัตราผลผลิตต่า ยังเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในสัตว์ปีกด้วย
ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์ม พบว่า เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีด้านการ
จัดการฟาร์มในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ซึ่งเห็นได้ว่าเกษตรกรมีการจัดการระบบการจัดการฟาร์ม เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพในอาชีพได้เป็นอย่างดี ปรารถนา (ม.ป.ป.) กล่าวว่ าการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองให้ประสบความสาเร็จต้อง
ประกอบไปด้วย การดูแลเอาใจใส่ พันธุ์ที่ดี อาหารที่ดี และระบบการเลี้ยงที่ดีจึงจะทาให้เกษตรกรประสบผลสาเร็จใน
การเลี้ยง อย่างไรก็ตามรู ปแบบการผลิตลูกไก่ที่สาคั ญ โดยเฉพาะจากจั ดการเรื่องตู้ฟั ก เทคนิคการใช้ตู้ฟัก การ
อนุบาลลูไก่ และการทาวัคซีน ถือเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งสาหรับเกษตรกร (ธนนันท์และ วราภรณ์, 2556) เกษตรกรมี
การยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการพันธุ์ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 ซึ่ง ศรเทพ (2539) กล่าวว่า การคัด
พันธุ์ไก่มาเลีย้ งนัน้ มีความสาคัญ ต้องเลือกให้ถูกกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย หากนาไก่พ้ืนเมืองจากแหล่งผลิต
อื่นมาเลี้ยงก็จะไม่เกิดความคุ้มทุน เพราะว่าพันธุ์แต่ละพันธุ์มีการเจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิประเทศที่ต่างกัน ดังนั้น
การคัดพันธุ์ไก่มาเลีย้ งจึงเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่ง เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีด้านโรงเรือนและอุปกรณ์ในระดับดี โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ซึ่งบุญชู (2548) กล่าวว่า การจัดการสร้างโรงเรือนที่ดีถูกต้องจะทาให้ง่ายต่อการดูแลไก่ การใช้
เครื่องทุ่นแรงทาให้เพิ่มประสิทธิภาพการเลีย้ งได้สูงสุด ลดต้นทุนในระยะยาว ทาให้เกษตรกรมีเงินเหลือจากการเลี้ยงไก่
ในระยะยาวมากขึ้น เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีด้ านอาหารในระดับดี โดยมีค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.95 ยอมรั บ
เทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 ซึ่งด้านการสุขาภิบาลถือเป็นปัจจัยสาคัญโดยเฉพาะการ
ควบคุมโรคระบาด ยอมรับเทคโนโลยีด้านการตลาดในระดับดี โดยมีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 แสดงให้เห็นว่า เกษตรกร
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ยอมรับเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในระดับระดับดี ซึ่งมีผลต่อการเลีย้ งไก่จนทาเป็นอาชีพได้ ถึงแม้วา่ จะมีรายได้ไม่มากก็ตาม
อย่างไรก็ดีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของไก่ประดู่หางดาสายพันธุ์แท้ และสายพันธุ์ลูกผสม พบว่าไก่พันธุ์แท้ เท่ ากับ
25.60 บาท/ตัว ขณะที่ไก่ลูกผสมให้ผลตอบแทน30.13 บาท/ตัว ส่วนการเลี้ยงแบบขังคอกและปล่อยอิสระพบว่า
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เท่ากับ 12.88, 32.76 และ 15.33 บาท/ตัว ตามลาดับ และการใช้อาหารไก่ไข่กับอาหารไก่
เนื้อในการเลีย้ งไก่ประดู่หางดาพบว่าไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารไก่เนื้อมีสมรรถนะการเจริญเติบโตดีกว่าไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ไก่ไข่ ในขณะที่ดรุณี และคณะ (2551) ศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไกพื้นเมือง 4 พันธุ ที่เลี้ยงดวยอาหาร
สาเร็จรูปไกเนื้อ มีผลตอบแทนของการเลี้ยงไกพื้นเมืองทั้ง 4 พันธุ์ พบว่า ตนทุนคาอาหารสัตวไกพันธุชี ประดูหางดา
แดง และเหลืองหางขาว พบวา ไก่พันธุแดงมีตนทุนคาอาหาร ต่าที่สุด และ เหลืองหางขาว มีตนทุนสูงที่สุด คาอาหารต
อตัวเฉลี่ย 61.27, 60.88, 58.23 และ 69.54 บาท ตามลาดับ โดยราคาอาหารไกเนื้อสาเร็จรูป คิดเฉลี่ยโดยประมาณ
กิโลกรัมละ 11.18 บาท รายได้จากการจาหน่ายไกเมื่อคิดราคาคละเพศ ตัวละ 55 บาท ตามราคาซื้อขายในทองตลาด มี
รายได้ต่อตัวเฉลี่ย 75.71, 84.99, 76.81 และ 82.97 บาท ผลตอบแทนตอตัวเฉลี่ย 14.44, 24.11, 18.58 และ 13.43
ตามลาดับ ไกพันธุประดูหางดาใหผลตอบแทนสูงที่สุด และเหลืองหางขาวใหผลตอบแทนต่าที่สุด
ตารางที่ 1 แสดงผลการยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง กรณีศึกษาพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี
ค่าเฉลี่ ระดับการ
รายการ
ค่าเฉลี่ย ระดับการยอมรับ
รายการ
ย
ยอมรับ
ด้านการจัดการฟาร์ม
ด้านอาหาร
16. การจั ด การอาหาร
1. การทาเบอร์ไก่ในฟาร์ม
2.66
ระดับปานกลาง
3.46
ระดับดีมาก
สาหรับเลีย้ งไก่
17. การเสริม อาหารข้ น
2. การฟักไข่
2.22
ระดับปานกลาง
3.05
ระดับดี
และแร่ธาตุ
18. การผสมอาหารข้น
3. การทาความสะอาดคอกไก่
3.16
ระดับดี
3.02
ระดับดี
เอง
ร ะ ดั บ ป า น
4. การทาวัคซีน
3.56
ระดับดีมาก
19. การจัดการทุ่งหญ้า 2.36
กลาง
20. การตรวจสอบราคา
5. การทาบัญชี-รายรับ รายจ่าย
2.77
ระดับปานกลาง
2.84
ระดับดี
อาหาร
รวมเฉลี่ย
2.87
ระดับดี
รวมเฉลี่ย
2.95
ระดับดี
ด้านการจัดการพันธุ์
ด้านการสุขาภิบาล
21. ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร
6. การเลือกพันธุ์ไก่
3.74
ระดับดีมาก
2.78
ระดับดี
สุขาภิบาล
7. เลือกซือ้ ไก่
2.03
ระดับปานกลาง 22. การทาวัคซีน
3.53
ระดับดีมาก
23. การใช้ยาปฏิชีวนะ
8. การต่อรองราคาก่อนซื้อ
3.23
ระดับดีมาก
2.67
ระดับดี
ผสมในอาหาร
9. ตรวจสอบราคาของไก่จากแหล่ง 2.94
ระดับดี
24. การจัดการสัตว์ป่วย 3.44
ระดับดีมาก
Proceeding พะเยาวิจยั 8
443

รายการ

ค่าเฉลี่ย

10. วัตถุประสงค์หลักของการเลี้ยง
3.68
ไก่
รวมเฉลี่ย
3.12

ระดับการยอมรับ
ระดับดีมาก
ระดับดี

ด้านโรงเรือนและอุปกรณ์

ระดับดี
ระดับดี

รวมเฉลี่ย

2.98

ระดับดี

12. วัสดุที่ใช้ในการทารัว้ คอกไก่

3.15

ระดับดี

13. วัสดุที่ใช้ในการมุงหลังคาคอก

3.18

ระดับดี

รวมเฉลี่ย

2.89

ระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่
ย

25. การฆ่ า เชื้ อ บริ เ วณ
2.66
คอกไก่
รวมเฉลี่ย
3.02
ด้านการตลาด
26. การขายไก่ ใ ห้ กั บ
แหล่งรับซื้อ
27. การตรวจสอบราคา
ไก่ก่อนขาย
28. การคัดขนาดของไก่
ขาย
29. การขายไก่เดือนในได้
ราคาดีที่สุด
30. การคัดไก่ขาย

11. รูปแบบของคอกไก่

14. อุปกรณ์ที่ใช้ทาความสะอาดคอก
2.27
ไก่
15.อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้น้าไก่
2.85

รายการ

ระดับการ
ยอมรับ
ระดับดี
ระดับดี

3.27

ระดับดี

2.74

ระดับดี

2.42

ร ะ ดั บ ป า น
กลาง

2.53

ระดับดี

2.65

ระดับดี

2.72

ระดับดี

ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการจัดการของเกษตรกรผู้เลีย้ งไก่พื้นเมืองพืน้ ที่ จังหวัดเพชรบุรี
จากการศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองด้านการจัดการ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่
ประสบปัญหาด้านราคาอาหารข้นที่มีราคาแพง เกษตรกรขาดความรู้ด้านการจัดการอาหาร ต้องการให้ภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลราคาอาหารไก่ให้มีราคาถูกลง และแนะนาวิธีการจัดการอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
เกษตรกรส่วนมากขาดองค์ความรู้ด้านอุปกรณ์ฟักไข่ จึงทาให้ต้องซื้อพันธุ์ไก่จากแหล่งผลิตอื่น นอกจากนี้ยังประสบ
ปัญหาเรื่องราคาไก่พ้ืนเมืองมีชีวิตมีราคาสูง จึงทาให้เกษตรกรหาตลาดได้น้อย ซึ่งเกษตรกรแนะนาว่าต้องการให้
ภาครัฐเข้ามาดูแลเรื่องนีเ้ ป็นพิเศษ

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา พบว่าเกษตรกรมีโอกาสน้อยในการได้รับคาแนะนาจากนักวิชาการ และมีจานวนไก่ที่เลี้ยงน้อย
จึงทาให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลีย้ งไก่นอ้ ย มีภาระหนีส้ ินมาก เมื่อเทียบกับรายได้ที่เกิดจากการเลีย้ งไก่ มีผลทาให้
เกษตรกรมีฐานะปานกลาง เกษตรกรไม่มีความมั่นคงในรายได้ เนื่องมาจากปัจจัยทางด้านการผลิต และราคาไก่ที่ไม่
แน่นอน ทาให้เกษตรกรไม่มีความมั่นคงในอาชีพ อย่างไรก็ตามในการการยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มของ
เกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์ม ด้านการคัดเลือกพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์
อาหาร สุขาภิบาลและการตลาดอยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีการเรียนรู้ รับรู้ และนาเอาความรู้นั้นไป
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตัวของเกษตรกรเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในการทาวัคซีนเพื่อควบคุมโรค การ
จัดการอาหารสาหรับเลีย้ ง การคัดเลือกสายพันธุ์ ตลอดจนการจัดการสัตว์ป่วย ซึ่งสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒนาอาชีพในอนาคต และเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
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การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเดินอาหารของปลวกในมหาวิทยาลัยพะเยา
A Comparative Study on Gut Morphology of Termites in University of Phayao
อรทัย หวังสันติธรรม1* ปวีณา โพธิ์ทอง1 นุจิรา ทาตัน1 จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล1
และคงศักดิ์ พร้อมเทพ1
Orathai Wangsantitham1*, Paweena Pothong1, Nujira Tatun1, Jatuporn Tungjitwitayakul1
and Kongsakdi Promtep1
บทคัดย่อ
จากการศึกษาปลวกที่พบในมหาวิทยาลัยพะเยาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2560 พบปลวกทั้งหมด 9
สกุล 9 ชนิด สามารถจัดกลุ่มตามการกินอาหารได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา ได้แก่ Macrotermes
annandalei, Odontermes feae, Microtermes pakistanicus และ Hypotermes makhamensis กลุ่มปลวกกินไม้ ได้แก่
Microcerotermes crassus, Globitermes sulphureus และ Bulbitermes prabhae กลุ่มปลวกกินดิน ได้แก่
Pericapritermes latignathus และ Speculitermes macrodentalus เมื่อทาการศึกษาสัณฐานของทางเดินอาหาร
ในปลวกแต่ละชนิด พบว่า กลุ่มปลวกกินไม้มีทางเดินอาหารซับซ้อนกว่าปลวกเพาะเลี้ ยงเชื้อราโดยเฉพาะทางเดิน
อาหารส่วนปลาย (hindgut) สามารถแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกมีลักษณะเป็นท่อตรง ถัดมาเป็นท่อขนาดเล็กและ
แคบ จากนั้นเป็นท่อที่พองออกขนาดใหญ่ ต่อมาเป็นท่อตรงมีขนาดเล็กลง และส่วนปลายสุดมีลักษณะคล้ายกระเปาะ
จากการศึกษาสัดส่วนความยาวทางเดิ นอาหารต่อความยาวลาตัว พบว่า ปลวกกินไม้มีค่าระหว่าง 2.88-3.38 เท่า
รองลงมา คือ ปลวกกินดิน และเพาะเลี้ยงเชื้อราโดยมีคา่ ระหว่าง 1.74-3.29 และ 1.66-2.48 เท่า ตามลาดับ สาหรับ
ปลวกกินดินมีโครงสร้างทางเดินอาหารใกล้เคียงกับปลวกกินเนื้อไม้ แต่ปลวกชนิด S. macrodentalus ซึ่งเป็นปลวกกิน
ดินกลับมีสัดส่วนความยาวทางเดินอาหารต่อความยาวลาตัวความคล้ายคลึงกับปลวกเพาะเลีย้ งเชื้อรา
คาสาคัญ: ปลวกเพาะเลีย้ งเชื้อรา ปลวกกินไม้ ปลวกกินดิน ทางเดินอาหาร

1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
Department of Biology, School of Science, University of Phayao, Phayao Province, 56000
*Corresponding author : oratai_wstt@hotmail.co.th
1

Proceeding พะเยาวิจยั 8
446

Abstract
The survey at University of Phayao during July-October 2017 revealed that of genera and 9 species of
termite were found. Those termites are divided into three different feeding groups, including fungus growing
termite: Macrotermes annandalei, Odontermes feae, Microtermes pakistanicus and Hypotermes makhamensis,
wood-feeding termite: Microcerotermes crassus, Globitermes sulphureus and Bulbitermes prabhae, and
soil-feeding termite: Pericapritermes latignathus and Speculitermes macrodentalus. The morphology of digestive
tract of each termite was studied and results showed that wood-feeding termite had more complex structure
compared to fungus-growing termite. Specifically at the hindgut which can be separated into 5 different
segments. The first segment is a small tubular shape, followed by the smaller and narrower tube, then open
to a sac-like structure which connected to the small tubular tract and the last segment was a rectum. The ratio
between the length of digestive tract and length of insect body were examined. Wood-feeding termite had
2.88-3.38 fold. The fungus-growing termite had lower ratio compared to wood-feeding termite. However
soil- feeding termite had similar structure of digestive tract to wood-feeding termite, but S. macrodentalus
(soil- feeding termite) had similar ratio compare to fungus-growing termite.
Keywords: fungus-growing termite, wood-feeding termite, soil- feeding termite and digestive tract

บทนา
มหาวิทยาลัยพะเยาตัง้ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตา มีเนื้อที่ประมาณ 5,720 ไร่ สภาพภูมิประเทศมี
ลักษณะเป็นภูเขามีความลาดชันสลับกับพื้นที่ราบ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ซึ่งมีระบบนิเวศที่ยังอุดม
สมบูรณ์ โดยในปี 2557 นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 6 คน ได้ทาการศึกษาความหลากหลาย
ของปลวกที่กระจายตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า จากการสารวจและเก็บตัว อย่างปลวกในพื้นที่ป่าเต็งรั ง
ทั้งหมด 7 พื้นที่สารวจ พบปลวกทั้งหมด 8 สกุล จานวน 72 รัง ได้แก่ สกุล Globitermes, Microcerotermes,
Macrotermes, Dicuspiditermes, Hospitalitermes, Odontotermes, Microtermes และ Coptotermes [2, 3] จากข้อมูล
ข้างต้นพบว่า บริเวณพื้นที่ป่าเต็งรังของมหาวิทยาลัยพะเยา พบปลวกที่มีความหลากหลายมากพอสมควร ปลวก
จัดเป็นแมลงที่มีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างเด่นชัด โดยจากข้อมูลสามารถแบ่งปลวกออกเป็น 4 กลุ่ม ตามพฤติกรรมการ
กินอาหาร ได้แก่ ปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา ปลวกกินไม้ ปลวกกินดิน และ ปลวกกินไลเคน ซึ่งจากการที่ปลวกกินอาหาร
แตกต่างชนิดกัน จะสอดคล้องกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของทางเดินอาหารของปลวก จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่า
ปลวกที่กินอาหารต่างชนิดกัน จะมีวิวัฒนาการทาให้โครงสร้างของระบบทางเดินอาหารมีความแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มปลวกที่กินอาหารไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะทางสั ณฐานวิทยาของ
ทางเดินอาหารของปลวก จากปลวกทั้งหมด 9 ชนิด โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มตามการกินอาหารได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา ได้ แก่ Macrotermes annandalei, Odontermes feae, Microtermes pakistanicus
และ Hypotermes makhamensis กลุ่มปลวกกินไม้ ได้แก่ Microcerotermes crassus, Globitermes sulphureus
และ Bulbitermes prabhae กลุ่มปลวกกินดิน ได้แก่ Pericapritermes latignathus และ Speculitermes macrodentalus
โดยการนาตัวอย่างปลวกมาผ่าตัด เพื่อตรวจสอบทางเดินอาหารพร้อมบันทึกภาพ และความยาวส่วนต่าง ๆ ของ
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ทางเดินอาหาร เพื่อตอบคาถามให้ได้วา่ ปลวกที่กินอาหารแตกต่างชนิดกันมีโครงสร้างของทางเดินอาหารแตกต่างกัน
อย่างไร ซึ่งอาจเป็นข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของปลวกได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

C

A

N

B

1. สารวจแหล่งที่อาศัยปลวกภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 3 แหล่ง (ภาพที่ 1) ดังต่อไปนี้
ภาพที่ 1 พื้นที่เก็บตัวอย่างปลวกในมหาวิทยาลัยพะเยา
(ที่มา : https://www.google.co.th/maps/@19.0258282,99.8936199,762m/data=!3m1!1e3)
1.1 หอพักนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา (A) เก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ หอพักหญิง (A1) และ หอพักชาย (A2)
1.2 หอพักอาจารย์ (B) เก็บตัวอย่าง 3 จุด คือ หอพัก มน. นิเวศ 1 (B1) หอพัก มน. นิเวศ 2 (B2) และ
หอพัก มน. นิเวศ 3 (B3)
1.3 กลุ่ มอาคารเรีย นวิทยาศาสตร์ (C) เก็บตัว อย่า ง 3 จุด คื อ คณะวิทยาศาสตร์ (C1) คณะ
เกษตรศาสตร์ (C2) คณะสหเวชศาสตร์ (C3)
2. ทาการเก็บตัวอย่างปลวกวรรณะงาน จานวนรังละ 15 ตัว ใส่ลงในหลอดเก็บตัวอย่าง (eppendorf)
3. น าตั ว อย่ า งปลวกมาศึก ษาลั ก ษณะสั ณ ฐานภายนอกภายใต้ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ชนิด สองตาแบบสามมิ ติ
(stereo microscope) ยี่ห้อ Olympus รุ่น SZX7 (ภาพที่ 2) พร้อมบันทึกภาพ ทาการจัดจาแนกชนิด โดยใช้ลักษณะ
สัณฐานของปลวกวรรณะทหารเทียบกับคูม่ อื การจาแนกปลวกในประเทศไทย จากสานักการจัดการป่าไม้และผลิตผล
ป่าไม้ กรมป่าไม้
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ภาพที่ 2 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตาแบบสามมิติ (stereo microscope) ยี่ห้อ Olympus รุ่น SZX7
4. การผ่าตัดผนังลาตัวของปลวก โดยการนาตัวอย่างปลวกวางบนสไลด์หลุม จากนั้น หยด phosphate buffer
pH 7.0 1-2 หยด ใช้ forceps ทาการผ่าผนังลาตัวภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตาแบบสามมิติ (stereo microscope)
ยี่ห้อ Olympus รุ่น SZX7 พร้อมบันทึกภาพทางเดินอาหารของปลวก เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างลักษณะทางเดิน
อาหารของปลวกแต่ละชนิด
5. วัดความยาวของทางเดินอาหารของปลวกแต่ละส่วน คือ ทางเดินอาหารส่วนหน้า (foregut) ทางเดินอาหาร
ส่วนกลาง (midgut) และทางเดินอาหารส่วนปลาย (hindgut) โดยใช้โปรแกรม Optika Vision Lite 2.1 นาผล ที่ได้มา
วิเคราะห์ความแตกต่างของความยาวทางเดินอาหารแต่ละส่วนด้วยโปรแกรม SPSS Version 22

ผลการศึกษา
จากการสารวจพื้นที่แหล่งอาศัยปลวกในมหาวิทยาลัยพะเยาทั้ง 3 พื้นที่สารวจ คือ หอพักนิสิต หอพักอาจารย์
และ กลุ่มอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2560 พบปลวกทั้งหมด 9 สกุล 9 ชนิด คือ
M. annandalei, O. feae, M. pakistanicus, H. makhamensis, M. crassus, G. sulphureus, B. prabhae, P. latignathus
และ S. macrodentalus โดยสามารถพบปลวกทั้ง 2 วรรณะ คือ วรรณะทหารและวรรณะงาน ยกเว้นปลวกชนิด S.
macrodentalus พบเฉพาะวรรณะงานเท่า นั้น ลัก ษณะสั ณฐานวิทยาภายนอกของปลวก เช่น รูปร่า ง สี ของล าตั ว
แตกต่างกัน จึงใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของปลวกวรรณะทหารในการจัดจาแนกชนิด โดยเทียบกับคู่มือการ
จาแนกปลวกในประเทศไทย จากสานักการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้
1. ผลการศึกษาลักษณะลาตัวของปลวก
จากการสารวจและเก็บตัวอย่างปลวก พบทั้งหมด 9 ชนิด โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มตามการกินอาหารได้ 3
กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา พบทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ M. annandalei (ภาพที่ 3A), O. feae (ภาพที่
3B), M. pakistanicus (ภาพที่ 3C) และ H. makhamensis (ภาพที่ 3D) โดยมีความยาวลาตัวเฉลี่ย เท่ากับ 7.43, 5.10,
3.51 และ 3.57 มม. ตามลาดับ
1.2 กลุ่มปลวกกินไม้ พบทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ M. crassus (ภาพที่ 3E), G. sulphureus (ภาพที่ 3F) และ
B. prabhae (ภาพที่ 3G) โดยมีความยาวลาตัวเฉลี่ย เท่ากับ 3.68, 3.63 และ 4.64 มม. ตามลาดับ
1.3 กลุ่มปลวกกินดิน พบทั้งหมด 2 ชนิด ได้แก่ P. latignathus (ภาพที่ 3H) และ S. macrodentalus
(ภาพที่ 3I) โดยมีความยาวลาตัวเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 และ 4.21 มม. ตามลาดับ
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ภาพที่ 3 ลักษณะสัณฐานภายนอกของปลวกวรรณะงาน (A) Macrotermes annandalei, (B) Odontotermes feae,
(C) Microtermes pakistanicus, (D) Hypotermes makhamensis, (E) Microcerotermes crassus, (F) Globitermes sulphureus,
(G) Bulbitermes prabhae, (H) Pericapritermes latignathus และ (I) Speculitermes macrodentalus
2. ผลการศึกษาลักษณะทางเดินอาหารของปลวก
จากการศึกษาลักษณะทางเดินอาหารของปลวกแต่ละชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ชนิดสองตา แบบสามมิติ
(stereo microscope) พบว่า ทางเดินอาหารของปลวกสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ foregut, midgut และ hindgut
โดยปลวกแต่ละชนิดมีลักษณะของทางเดินอาหารที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มการกินอาหาร ซึ่งสามารถอธิบาย
ลักษณะทางเดินอาหารได้ดังนี้
2.1 กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา ได้แก่ M. annandalei (ภาพที่ 4A), O. feae (ภาพที่ 4B), M.
pakistanicus (ภาพที่ 4C) และ H. makhamensis (ภาพที่ 4D) พบว่า foregut มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กและสั้น
บริเวณนี้จะพบต่อมน้าลาย (salivary gland) ลักษณะเป็นถุงคล้ายพวงองุ่น 2 ถุง ส่วน midgut สามารถแบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ ส่วนต้นที่ต่อจาก foregut มีลักษณะเป็นท่อตรงและแคบ ส่วนปลายที่ต่อกับ hindgut มีลักษณะพองออก
เล็กน้อยและโค้ง ถัดมาเป็น hindgut มีลักษณะไม่ซับซ้อน ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อและพองออกเล็กน้อย ส่วนปลายสุดของ
ทางเดินอาหาร มีลักษณะเป็นท่อรูปร่างเป็นกระเปาะ เรียกว่า rectum
2.2 กลุ่มปลวกกินไม้ ได้แก่ M. crassus (ภาพที่ 4E), G. sulphureus (ภาพ 4F) และ B. prabhae (ภาพที่
4G)พบว่า foregut มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ปลวกเพาะเลีย้ งเชื้อรา ส่วน midgut ลักษณะเป็นท่อตรงและแคบ ถัดมา
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I

2 mm

พบรอยต่อระหว่าง midgut และ hindgut มีลักษณะเป็นท่อเล็ก ๆ และสั้น เรียกว่า mixed segment ส่วน hindgut
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ตามลักษณะโครงสร้างของทางเดินอาหารคือ ส่วนต้นจะมีลักษณะเป็นท่อตรง ถัดมา
ลักษณะเป็นท่อตรงขนาดเล็ก สั้น ๆ และแคบ ต่อมามีลักษณะพองออกเป็นถุง หลังจากส่วนที่มีลักษณะพองออกจะ
เป็นท่อตรงเล็กและยาว ไปต่อเป็น rectum ลักษณะเป็นท่อรูปร่างเป็นกระเปาะ
2.3 กลุ่มปลวกกินดิน ได้แก่ P. latignathus (ภาพ 4H) และ S. macrodentalus (ภาพ 4I) พบว่า foregut
และ midgut มีลักษณะเป็นท่อตรง ขนาดเล็ก และยาว ส่วน hindgut มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ปลวกกินไม้
C

B

A

2 mm

2 mm

D

1 mm

F

E

2 mm

2 mm

G

2 mm

2 mm

H

I

2 mm

1 mm

ภาพที่ 4 ลักษณะทางเดินอาหารของปลวกวรรณะงาน (A) Macrotermes annandalei, (B) Odontotermes feae,
(C) Microtermes pakistanicus, (D) Hypotermes makhamensis, (E) Microcerotermes crassus, (F) Globitermes sulphureus,
(G) Bulbitermes prabhae, (H) Pericapritermes latignathus และ (I) Speculitermes macrodentalus
3. ผลการศึกษาความยาวทางเดินอาหารของปลวก
จากการศึกษาการวัดความยาวทางเดินอาหารของปลวกแต่ละชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ชนิดสองตาแบบ
สามมิติ (stereo microscope) พบว่า กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา ได้แก่ M. annandalei, O. feae, M. pakistanicus และ
H. makhamensis ซึ่ง foregut มีความยาวอยู่ในช่วง 1.25-2.25 มม. และ midgut มีความยาวมากกว่า foregut พบว่า
มีความยาวอยู่ในช่วง 2.15-4.27 มม. ส่วนทางเดินอาหารที่มีความยาวมากที่สุด คือ hindgut มีความยาวอยู่ในช่วง
3.70-5.78 มม. โดยทางเดินอาหารรวมของปลวกในกลุ่มนี้ พบว่า มีความยาวตั้งแต่ 8.13-12.29 มม. สาหรับปลวก
กลุ่มปลวกกินไม้ ได้แก่ M. crassus, G. sulphureus และ B. prabhae พบว่า foregut มีความยาวอยู่ในช่วง 1.38-1.87
มม. และ midgut มีความยาวมากกว่า foregut พบว่า มีความยาวอยู่ในช่วง 2.03-4.07 มม. ส่วนทางเดินอาหารที่มี
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ความยาวมากที่สุด คือ hindgutมีความยาวอยู่ในช่วง 7.02-9.77 มม. โดยทางเดินอาหารรวมของปลวกในกลุ่มนี้
พบว่า มีความยาวตั้งแต่ 10.58-15.71 มม. ในกลุ่มปลวกกินดิน ได้แก่ P. latignathus และ S. macrodentalus ซึ่งความ
ยาวของ foregut สั้นมาก มีความยาวอยู่ในช่วง 0.69-1.72 มม. ส่วนที่ยาวขึ้นมา คือ midgut มีความยาวอยู่ในช่วง
2.05-6.16 มม. ส่วนทางเดินอาหารที่มีความยาวมากที่สุด คือ hindgut มีความยาวอยู่ในช่วง 4.61-7.39 มม. โดย
ทางเดินอาหารรวมของปลวกในกลุ่มนี้ พบว่า มีความยาวตั้งแต่ 7.34-15.28 มม.
ตารางที่ 1 แสดงความยาวทางเดินอาหารของปลวกแต่ละชนิด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Macrotermes annandalei
Odontotermes feae
Microtermes pakistanicus
Hypotermes makhamensis
Microcerotermes crassus
Globitermes sulphureus
Bulbitermes prabhae
Pericapritermes latignathus
Speculitermes macrodentalus

foregut
2.25 ±0.02
1.71 ±0.14
1.32 ±0.07
1.25 ±0.02
1.38 ±0.13
1.62 ±0.02
1.87 ±0.04
1.72 ±0.03
0.69 ±0.03

ความยาวทางเดินอาหาร (มม.)
midgut
hindgut
4.27 ±0.04
5.78 ±0.53
4.03 ±0.09 4.89 ±0.09
3.69 ±0.11
3.70 ±0.06
2.15 ±0.13
4.73 ±0.26
2.18 ±0.09
7.02 ±0.07
2.03 ±0.07
8.11 ±0.07
4.07 ±0.30
9.77 ±0.31
6.16 ±0.11
7.39 ±0.03
2.05 ±0.02
4.61 ±0.08

total
12.29 ±0.47
10.63 ±0.17
8.70 ±0.20
8.13 ±0.13
10.58 ±0.05
11.75 ±0.05
15.71 ±0.27
15.28 ±0.10
7.34 ±0.12

4. ผลของสัดส่วนความยาวทางเดินอาหารต่อความยาวลาตัวของปลวก
กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา ได้แก่ M.annandalei O. feae M. pakistanicus และ H. makhamensis พบว่า
สัดส่วนทางเดินอาหารต่อลาตัวของปลวก มีค่า 1.66, 2.12, 2.48 และ 2.28 เท่า ตามลาดับ
กลุ่มปลวกกินเนื้อไม้ ได้แก่ M. crassus G. sulphureus และ B. prabhae พบว่า สัดส่วนทางเดินอาหารต่อ
ลาตัวของปลวก มีค่า 2.88, 3.24 และ 3.38 เท่า ตามลาดับ
กลุ่มปลวกกินดิน ได้แก่ P. latignathus และ S. macrodentalus พบว่า สัดส่วนทางเดินอาหารต่อลาตัวของ
ปลวก มีค่า 3.29 และ 1.74 เท่า ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนความยาวทางเดินอาหารต่อความยาวลาตัวปลวก
สัดส่วน
ชื่อวิทยาศาสตร์
(ความยาวทางเดินอาหาร/ลาตัว)
Macrotermes annandalei

12.29/7.43

= 1.66

Odontotermes feae

10.63/5.01

= 2.12

Microtermes pakistanicus

8.70/3.51

= 2.48

Hypotermes makhamensis

8.13/3.57

= 2.28

Microcerotermes crassus

10.58/3.68

= 2.88
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ชื่อวิทยาศาสตร์

สัดส่วน
(ความยาวทางเดินอาหาร/ลาตัว)

Globitermes sulphureus

11.75/3.63

= 3.24

Bulbitermes prabhae

15.71/4.64

= 3.38

Pericapritermes latignathus

15.28/4.65

= 3.29

Speculitermes macrodentalus

7.34/4.21

= 1.74

วิจารณ์และสรุปผล
การสารวจในครั้งนี้ พบปลวกทั้งหมด 9 ชนิด โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามการกินอาหารได้ 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา กลุ่มปลวกกินไม้ และกลุ่มปลวกกินดิน โดยพบว่า กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา มีขนาด
ลาตัวใหญ่ที่สุด คือ M. annandalei โดยมีขนาดลาตัวเท่ากับ 7.43 มม. รองลงมา คือ O. feae ซึ่งมีขนาดลาตัวเท่ากับ
5.01 มม. แต่ในปลวกกลุ่มนี้ก็พบปลวกที่มีขนาดเล็ก ด้วยเช่นกัน คือ M. pakistanicus และ H. makhamensis
โดยมีขนาดลาตัวเท่ากับ 3.51 และ 3.57 มม. ตามลาดับ ส่วนกลุ่มปลวกกินไม้ พบว่า ปลวกที่ มีขนาดลาตัวใหญ่ที่สุด
คือ B. prabhae มีขนาดลาตัวเท่ากับ 4.64 มม. รองลงมา คือ M. crassus มีขนาดลาตัวเท่ากับ 3.68 มม. ปลวกที่ มี
ขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มนีม้ ขี นาดลาตัวท่ากับ 3.63 คือ G. sulphureus และในปลวกกลุ่มกินดินชนิดที่มีขนาดลาตัวใหญ่
ที่สุดคือ P. latignathus มีขนาดลาตัวเท่ากับ 4.65 มม. ส่วนปลวกที่มีขนาดเล็กในกลุ่มนี้มีขนาดลาตัวเท่ากับ 4.21 มม.
คือ S. macrodentalus ซึ่งขนาดลาตัวของปลวกที่พบทุกกลุ่มมีความสอดคล้องกับคูม่ อื การจัดจาแนกปลวกในประเทศ
ไทย [1, 4]
จากข้อมูลลักษณะทางเดินอาหารของปลวก พบว่า สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ foregut, midgut และ hindgut
ตามรายงานที่มีการศึกษาเอนไซม์ในทางเดินอาหารแต่ละส่วนของปลวกก่อนหน้านี้ ในปี 2014 [7] โดยเฉพาะปลวก
กลุ่มกินไม้ ได้แก่ M. crassus, G. sulphureus และ B. prabhae ในส่วน hindgut พบว่าสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
คือ ส่วนต้นจะมีลักษณะเป็นท่อตรง ถัดมาลักษณะเป็นท่อตรงขนาดเล็ก สั้น ๆ และแคบ ต่อมามีลักษณะพองออกเป็น
ถุง หลังจากส่วนที่มีลักษณะพองออกจะเป็น ท่อตรงเล็กและยาว ไปต่อเป็น rectum ลักษณะเป็นท่อรูปร่างเป็น
กระเปาะ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าลักษณะทางเดินอาหารของปลวกกลุ่มกินดิ น ได้แ ก่ P. latignathus และ
S. macrodentalus มีความใกล้เคียงกับปลวกกลุ่มกินไม้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานที่มีการศึกษาเกี่ยวกับทางเดินอาหาร
ของปลวกในปี 1980 [5] จากข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มปลวกเพาะเลีย้ งเชื้อรามีทางเดินอาหารค่อนข้างง่าย
ไม่ซับซ้อน และ มีขนาดสั้นเมื่อเทียบกับลาตัว ส่วน hindgut จะไม่แบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ อย่างชัดเจนเหมือนกับกลุ่ม
ปลวกกินไม้ สาหรับกลุ่มปลวกกินไม้ มีรูปแบบของทางเดินอาหารที่ซับซ้อนมากกว่ากลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา โดย
พบว่า hindgut สามารถแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนต้นจะมีลักษณะเป็นท่อตรง ถัดมาลักษณะเป็นท่อตรงขนาดเล็ก
สั้น ๆ และแคบ ต่อมามีลักษณะพองออกเป็นถุง หลังจากส่วนที่มีลักษณะพองออกจะเป็นท่อตรงเล็กและยาว ไปต่อ
เป็น rectum ลักษณะเป็นท่อรูปร่างเป็นกระเปาะ ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กลุ่มปลวกกินไม้
จะมีทางเดินอาหารที่ซับซ้อนกว่ากลุ่มปลวกเพาะเลีย้ งเชื้อรา เนื่องจาก ค่าสัดส่วนของทางเดินอาหารต่อลาตัวสูงมาก
ถึง 3.3 เท่า ในขณะที่กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้ อรา มีสัดส่วนทางเดินอาหารต่อลาตัวเพียง 1-2 เท่า และจากข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ พบว่า กลุ่มปลวกกินดินเป็นอาหารมีรูปแบบโครงสร้างของทางเดินอาหารใกล้เคียงกับกลุ่มกินเนื้อไม้
มากกว่า โดยพบว่า ค่าสัดส่วนของทางเดินอาหารมีค่าใกล้เคียงกับกลุ่ม ปลวกกินไม้ คือ 3 เท่า แต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจ
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สาหรับกลุ่มปลวกกินดินเหมือนกัน คือ S. macrodentalus มีสัดส่วนของทางเดินอาหารต่อลาตัวค่อนข้างสั้น คือ 1.7
เท่าซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกลุม่ ปลวกเพาะเลีย้ งเชื้อรามากกว่า
จากผลการทดลองครั้ ง นี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การที่ ป ลวกมี วิ วั ฒ นาการแยกไปกิ น อาห ารต่ า งกลุ่ ม กั น
เพื่อผลประโยชน์ทางนิเวศวิทยานั้น สามารถนาไปสู่การมีลักษณะทางเดินอาหารของปลวกที่ต่างกันด้วย เนื่องจาก
การกินอาหารต่างชนิดกัน สัณฐานวิทยาของทางเดินอาหารก็จะมีความต่างกัน มีผลทาให้ความยาวทางเดินอาหาร
ต่างกันด้วย ซึ่งนอกจากลักษณะทางเดินอาหารที่ต่า งกันแล้ว ยังพบว่าการทางานและรูปแบบการย่อยอาหารของ
ปลวกก็มีความแตกต่างกันด้วย ซึ่งในปี 2017 มีการศึกษาทางเดินอาหารร่วมกับการทางานของเอนไซม์ trehalase
พบว่าปลวกที่กินอาหารต่างชนิดกัน การทางานของเอนไซม์ trehalase ที่ตรวจพบก็ต่างกันด้วยเช่นกัน [6] ทั้งนี้อาจ
สอดคล้องกับแหล่งอาหารที่ปลวกได้รับ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ ยังสามารถเป็นจุดเริ่มต้นในงานวิจัยชิ้นต่อไป เช่น
การศึกษาเอนไซม์ในปลวกกลุ่มกินดินที่ยังไม่มรี ายงาน
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หวั ง สั น ติธ รรม สั ญ ญาเลขที่ SC16/2560 ผู้ วิจั ย ขอขอบคุ ณ นั ก วิท ยาศาสตร์ ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารสาขาวิ ช าชี ว วิท ยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่อานวยความสะดวกในด้านวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการวิจัยครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง
1. ยุพาพร สรนุวัตร และ จารุณี วงศ์ข้าหลวง. คู่มือการจาแนกปลวกในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: หจก.อักษรสยาม
การพิมพ์; 2547.
2. นฤมล สุม ทอง รัต นาภรณ์ จัน ทร์ ส่ง และ สายรุ้ง เรือนคา. การส ารวจและการจัด จาแนกชนิด ของปลวกใน
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา [การศึกษาอิสระ]. วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2557.
3. ประนอม คงวังทอง วันดีวงค์ลาศ และ ศิริพร อยู่ท้วม. การสารวจและจัดจาแนกปลวกบริเวณพื้นที่ป่าเต็งรังใน
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา [การศึกษาอิสระ]. วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2557.
4. Ahmad M. Termites (Isoptera) of Thailand. New York: Bulletin of the American Museum of Natural History;
1965.
5. Bignell DE, Anderson JM. Determinatio of pH and oxygen status in the guts oflower and higher termites.
JInsectPhysiol; 1979; 26: 183-188.
6. Tatun N, Sawatnathi C, Tansay S, Tunghitwitayakul J. Comparison of gut morphology and distribution of
trehalase activity in the gut of wood-feeding and fungus-growing termites (Isoptera: Termitideae).
Eur.J.Entomol; 2017. 114: 508-516.
7. Tatun N, Wangsantitham O, Tungjitwitayakul J, Sakurai S. Trehalase activity in Fungus-Growing Termite,
Odontotermes feae (Isoptera: Termitideae) and Inhibitory Effect of Validamycin. J.Econ.Entomol; 2014. 107(3):
1224-1232.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
454

การตรวจสอบปริมาณแร่ธาตุและวิตามินซีในผักหวานป่าจากจังหวัดพะเยา
Investigation of mineral and vitamin C contents in Melientha suavis Pierre
from Phayao Province
ชัยพัฒน์ ลาพินี1* เจนจิรา ปงทอง1 กฤตมุข ชินะข่าย1 ศิรากร จิตตา1 และกัลยา จาปาทอง1
Chaipat Lapinee1*, Jenjira Pongtong1, Krittamuk Chinakhai1, Sirakorn Jitta1 and Kanlaya Jumpatong1
บทคัดย่อ
การศึกษาหาปริมาณเหล็ก (Fe), สังกะสี (Zn) และแมงกานีส (Mn) ในผักหวานป่า อาเภอปง จังหวัดพะเยา
โดยใช้เทคนิคเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี ตัวอย่างผักหวานป่าเตรียมโดยย่อยด้วยกรดไนตริก
เข้มข้นในหลอดโพลิโพรไพลินและใช้อ่างให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เปรีย บเทียบ
กับวิธีการสกัดด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิกโดยใช้กรดไนตริกเข้มข้นในการย่อย จากการศึกษาพบปริมาณแร่ธาตุ Fe , Zn
และ Mn เท่ากับ 0.176 ± 0.092, 0.067 ± 0.027 และ 0.062 ± 0.003 มิลลิกรัมต่อกรัม (น้าหนักแห้ง) ตามลาดับ
นอกจากนั้นได้ ทาการศึก ษาการหาปริ ม าณวิต ามิน ซี โ ดยใช้เทคนิค ยู วี -วิสิ เบิ ล สเปกโทรสโกปี โดยอาศั ย
ความสามารถในการลดสีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตและโพแทสเซียมไดโครเมตที่ความยาวคลื่น 525 และ 349
นาโนเมตร ตามลาดับ พบปริมาณวิตามินซีมากที่สุดที่ 3.112 ± 0.154 มิลลิกรัมต่อกรัม (น้าหนักแห้ง)
คาสาคัญ: ผักหวานป่า วิตามินซี เทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี วิตามินซี เทคนิคยูวี-วิสิ
เบิลสเปกโทรสโกปี

Abstract
The determination of iron (Fe), zinc (Zn) and manganese (Mn) in Melientha suavis Pierre from the Pong
district, Phayao Province, using flame atomic absorption spectrometry were studied. The plant samples were
digested with concentrated nitric acid in polypropylene vessel using water bath heating at 100๐C comparing
with ultrasonicate extraction using concentrated nitric acid for 3 h. The experimental results show the maximum
levels of Fe, Zn and Mn as follows; 0.176 ± 0.092, 0.067 ± 0.027 and 0.062 ± 0.003 mg/g (dry weight),
respectively.
Additionally, the determination of vitamin C using UV-Visible Spectroscopy was studied by conducting the
reduction of potassium permanganate and potassium dichromate colors at 525 and 349 nm, respectively. The
results found vitamin C level at 3.112 ± 0.154 mg/g (dry weight).
Keywords: Melientha suavis Pierre, Flame Atomic Absorption Spectrometry, Vitamin C, UV-Visible
Spectroscopy
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บทนา
ผัก หวานป่า พบได้ ทั่วไปในพื้น ที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มี ช่ือ สามั ญ Pak-wan ชื่อ วิทยาศาสตร์
Melientha suavis Pierre เป็นพืชในวงศ์ Opiliaceae นอกจากนี้ยังพบขึ้นในหลายประเทศในแถบภูมิภาคนี้ เช่น ลาว
เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และฟิลปิ ปินส์ โดยจะมีช่อื เรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ผักชนิดนี้ใบอ่อนนิยมนามา
ปรุงอาหาร ส่วนใบแก่ของผักหวานสามารถนามาแปรรูปเป็นชาผักหวาน ให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้ [1]
แร่ธาตุปริมาณน้อย เช่น เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) และแมงกานีส (Mn) รวมถึงวิตามิน มีบทบาทสาคัญใน
การส่งเสริมสุขภาพ เป็นองค์ประกอบสาคัญของร่างกายและยังช่วงเพิ่มภูมคิ ุ้มกันในการต้านทานโรคภัยต่าง ๆ ได้ [2]
เหล็ก (Fe) เป็นธาตุมคี วามสาคัญต่อการดาเนินปฏิกิริยาเคมีของร่างกายมนุษย์ เม็ดเลือดแดงจะพบเหล็กเป็น
ส่วนประกอบของฮีโมโกบิน นอกจากนี้ยังพบในเอ็นไซม์อ่ืน ๆ เช่น Catalase peroxidaseซึ่งจะช่วยทาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนภายในร่างกาย รูปแบบของเหล็กที่พบได้ทั่วไป เช่น เหล็กเฟอร์รัส (Ferrous, Fe2+) และเฟอร์ริค
(Ferric, Fe3+) ทั้งนีข้ นึ้ อยูก่ ับอุณหภูมิและสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ในน้า การที่ร่างกายขาดธาตุเหล็กจะนาไปสู่ภาวะการ
เกิดโลหิตจาง ประสิทธิภาพในการทางานลดลง ทนต่อสภาพ อากาศที่หนาวได้น้อย ระบบการสร้างภูมิคมุ้ กันลดลงทา
ให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น การพัฒนาระดับสติปัญญาลดลงโดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรก โดยพบมากในวัยก่อนเรียน
หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร [3-6]
สั ง กะสี (Zn) เป็ น ธาตุ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การดู ด ซึ ม และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องวิ ต ามิ น ช่ ว ยการเผาผลาญ
คาร์โบไฮเดรตและฟอสฟอรัส และเป็นปัจจัยสาคัญในการสังเคราะห์ RNA และ DNA ซึ่งเป็นตัวควบคุมการสร้างเซลล์
และการทางานของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย โลหะสังกะสีและออกไซด์ของสังกะสี พบการละลายน้าได้เพียงเล็กน้อย
ส่ ว นสั ง กะสี ซั ล เฟตและสั ง กะสี ค ลอไรด์ ล ะลายน้าได้ ดี สั ง กะสี พ บได้ ใ นเกื อ บจะทุ ก เซลล์ ข องร่ า งกายและเป็ น
องค์ประกอบของเอ็นไซม์มากกว่า 200 ชนิด มีสมบัติในการคอยควบคุมให้กระบวนการต่าง ๆ ในร่างกายดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและยังคอยช่วยซ่อมบารุงเอนไซม์และเซลล์ต่าง ๆ ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ถ้าขาด
สังกะสีจะทาให้ประสิทธิภาพการทางานของระบบภูมิคมุ้ กันลดลง นอกจากนี้พบว่าการที่ปริมาณสังกะสีในร่างกายไม่
เพียงพอจะมีผลกระทบทาให้ปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดขาว (Lymphocytes)ลดลง และประสิทธิภาพการทาหน้าที่ของ
เซลล์เม็ดเลือดขาวก็จะลดลงตามไปด้วย นอกจากนั้นยังมีการลดระดับของฮอร์โมนไธมิกหรือไทโมซิน ซึ่งเป็นการ
กระตุน้ สาคัญของระบบภูมิคมุ้ กัน [3-6]
แมงกานีส เกี่ยวข้องกับ superoxide dismutase (SOD) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการทาลาย
DNA ในธรรมชาติพบแมงกานีสในรูปสารประกอบออกไซด์และสินแร่โดยมับพบควบคู่กับแร่ชนิดอื่น ได้แก่ Pyrolusite
(MnO2), Braunite (Mn2O3), Manganite (MnO(OH)) [3-6]
วิตามินซี ช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทาน ต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยบารุงผิวพรรณ ลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจ และสร้างเม็ดเลือดแดง วิตามินซีมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย มี
ฤทธิ์เป็นยาระบาย แก้ท้องผูก ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคกระดูก โรคเส้นเลือดอุดตัน และ
โรคความดันโลหิตสูง และยังเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันให้กับร่างกาย [7]
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นพบว่าแร่ธาตุปริมาณน้อยและวิตามิน มีบทบาทสาคัญต่อร่างกาย ดังนั้นจึงมี
ความสาคัญยิ่งที่จะต้องศึกษาและทราบถึงปริมาณส่วนประกอบเหล่านีใ้ นพืชผักที่นยิ มบริโภคในพืน้ ที่จังหวัดพะเยา

Proceeding พะเยาวิจยั 8
456

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอย่างผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกโดยวิธีการย่อยด้วยอ่างให้ความร้อน (Water
bath digestion) และวิธสี กัดแบบอัลตร้าโซนิเคท (Ultrasonicate extraction)
2. ศึกษาวิธีการวิเคราะห์วิตามินซีในผักหวาป่าและผักหวานป่าปลูกโดยใช้เทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี
3. เพื่อเปรียบเทียบหาปริมาณแร่ธาตุและวิตามินซีจากผักหวานป่าในอาเภอปงจังหวัดพะเยาด้วยวิธีการเตรียม
ตัวอย่างแบบต่าง ๆ

วิธีวิทยาการวิจัย
1. วัสดุและอุปกรณ์
Standard Fe, Zn, Mn 1,000 mg/L (AAS Grade), Merck, Germany
Nitric acid 65% (w/v), AR grade (RCl Labscan, Thailand)
L-ascorbic acid (Chem-supply, Australia, Assay> 99.0-100.5%)
Potassium Dichromate (UNIVAR, Assay> 99.8%)
Potassium permanganate ( UNIVAR, Assay> 99.0%)
Water bath
Ultrasonic steri-cleaner
Atomic Absorption Spectrometer, SpectrAA 240FS, Varian, Australia
UV-Vis Spectrophotometer
2. การเตรียมตัวอย่างย่อยผักหวานด้วยวิธีอ่างให้ความร้อน (water bath digestion)
2.1 นาผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกแห้งมาบดให้ละเอียดโดยใช้โกร่งบดสาร จากนั้นชั่งน้าหนักอย่าง
ละ 0.5 กรัม ทาซ้าตัวอย่างละ 3 ครั้ง ลงใน Polyethylene vessel
2.2 เติมกรด HNO3 ที่ความเข้มข้น 65% ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ปิดฝา Polyethylene vessel ด้วยฝาเกลียว cap
2.3 ให้ความร้อนโดย water bath ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนา
สารละลายตัวอย่างที่ได้มากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 ยี่ห้อ Whatman ขนาด 90 มิลลิเมตร ทาการปรับปริมาตร
เป็น 50.00 มิลลิลติ ร ด้วยน้าปราศจากไอออน
2.4 เก็บสารละลายไว้ในขวดพลาสติก ขนาด 120 มิลลิลิตร เพื่อนาไปวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคเฟลมอะ
ตอมิกแอบซอร์พชันสเปโทรเมตทรี
3. การเตรียมตัวอย่างผักหวานด้วยวิธีการสกัดแบบอัลตร้าโซนิเคท (Ultrasonicate extraction)
3.1 ชั่งผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกแห้ง อย่างละ 0.5 กรัม ทาซ้าตัวอย่างละ 3 ครั้ง ลงในบีกเกอร์
3.2 เติมกรด HNO3 ที่ความเข้มข้น 5 โมลาร์ ปริมาตร 15 มิลลิลิตร ปิดปากบีกเกอร์ ด้วยพาราฟิล์ม
3.3 สกัดด้วยเครื่อง Ultrasonic steri-cleaner เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมหิ ้อง
3.4 นาสารละลายตัวอย่างที่ได้มากรองด้วยกระดาษกรอง เบอร์ 1 ยี่ห้อ Whatman ขนาด 90 มิลลิเมตร
ทาการปรับปริมาตรเป็น 50 มิลลิลติ ร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้าปราศจากไอออน
3.5 เก็บสารละลายไว้ในขวดพลาสติก ขนาด 120 มิลลิลิตร เพื่อนาไปวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคเฟลมอะ
ตอมิกแอบซอร์พชันสเปโทรเมตทรี
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4. การวิเคราะห์วิตามินซีด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี
4.1. ชั่งผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกบดละเอียด อย่างละ 0.5 กรัม ทาตัวอย่าง อย่างละ 3 ซ้า เทลง
ในบีกเกอร์ ขนาด 100 มิลลิลิตร
4.2 เติมน้าปราศจากไอออน 50 มิลลิลติ ร
4.3 ตัง้ บนเครื่องกวนสาร เป็นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมหิ ้อง
4.4 กรองด้วยกระดาษกรอง เบอร์ 1 ยี่ห้อ Whatman ขนาด 90 มิลลิเมตร นาสารสกัดที่ได้ลงขวดวัด
ปริมาตรขนาด 50 มิลลิลติ ร ปรับปริมาตรด้วยน้าปราศจากไอออน
4.5 โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) เข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปิเปตมา 10 มิลลิลิตรลงในขวด
ปรับปริมาตร 25 มิลลิลิตร เพื่อให้ได้ความเข้มข้น 40 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นปรับปริมาตรด้วยสารสกัดตัวอย่าง
นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร
4.6 โพแทสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่ อลิตร ปิเปตมา 5 มิลลิกรัมต่อลิตรลงใน
ขวดปรับปริมาตร 25 มิลลิลิ ตร เพื่อให้ได้ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นปรับปริมาตรด้วยสารสกั ด
ตัวอย่าง นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 349 นาโนเมตร

ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุเหล็ก สังกะสีและแมงกานีสในผักหวานป่า

ภาพที่ 1 ปริมาณเหล็กในผักหวานป่า (MSP)และผักหวานป่าปลูก (MS)
การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุเหล็กในผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) ทาโดยใช้เทคนิคเฟลม
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี โดยมีตัวอย่างที่วิเคราะห์เป็นแบบผง (MSP(p)) และแบบชิ้น (MSP) จะเห็นได้
ว่าพบปริมาณเหล็กมากที่สุดในผักหวานป่าแบบผง (MSP (p)) มีค่าเท่ากับ 0.1756 ± 0.0921 มิลลิกรัมต่อกรัม
(น้าหนักแห้ง) และพบปริมาณเหล็กน้อยสุดในผักหวานป่าแบบชิ้น (MSP) มีค่าเท่ากับ 0.0314 ± 0.0025 มิลลิกรัมต่อ
กรัม (น้าหนักแห้ง) ส่วนการเตรียมตัว อย่างโดยวิธี Water bath digestion และ Ultrasonicate extraction จะเห็นได้ว่า
ปริมาณเหล็กจากการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion มีค่ามากกว่าวิธี Ultrasonicate extraction โดยดู
จากความเข้มข้นของการตรวจวัด จากตัวอย่างผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกซึ่งมีแนวโน้มที่ไปในทิศทางเดียวกันจึง
สรุปได้ว่าการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion ในการตรวจวัดปริมาณเหล็กมีการตรวจวัดดีกว่า
การเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Ultrasonicate extraction ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 2 ปริมาณสังกะสีในผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS)
การวิเคราะห์หาปริมาณสังกะสีในผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) ทาโดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิ
กแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรีและเปรียบเทียบตัวอย่างที่วิเคราะห์เป็นแบบผง (MSP(p)) และแบบชิ้น (MSP)จะเห็นได้
ว่าพบปริมาณสังกะสีมากที่สุดในผักหวานป่าปลูกแบบผง (MSP (p)) มีค่าเท่ากับ 0.0672 ± 0.0271 มิลลิกรัมต่อกรัม
(น้าหนักแห้ง) และพบปริมาณสังกะสีน้อยสุดในผักหวานป่าแบบชิ้น (MSP) มีค่าเท่ากับ 0.0623 ± 0.0240 มิลลิกรัม
ต่อกรัม (น้าหนักแห้ง) ส่วนการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion และ Ultrasonicate extraction จะเห็นได้วา่
ปริมาณสังกะสีจากการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion มีค่าน้อยกว่าวิธี Ultrasonicate extraction โดยดู
จากความเข้มข้นของการตรวจวัด จากตัวอย่างผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) ซึ่งมีแนวโน้มที่ไปใน
ทิศทางเดียวกันจึงสรุปได้ว่าการเตรียมตั วอย่างโดยวิธี Ultrasonicate extraction ในการตรวจวัดปริมาณสังกะสีมี
การตรวจวัดดีกว่าการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion

ภาพที่ 3 ปริมาณแมงกานีสในผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS)
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การวิเคราะห์หาปริมาณแมงกานีสในผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) โดยใช้เทคนิคเฟลม
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี เปรียบเทียบตัวอย่างที่วิเคราะห์เป็นแบบผง (MSP (p)) และแบบชิ้น (MSP) จะ
เห็นได้วา่ พบปริมาณแมงกานีสมากที่สุดในผักหวานป่าแบบผง (MSP (p)) มีค่าเท่ากับ 0.0644 ± 0.0050 มิลลิกรัมต่อ
กรัม (น้าหนักแห้ง) และพบปริมาณแมงกานีสน้อยสุดในผักหวานป่าปลูกแบบชิ้น (MSP) มีค่าเท่ากับ 0.0313 ± 0.0012
มิลลิกรัมต่อกรัม (น้าหนักแห้ง) ส่วนการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion และ Ultrasonicate extraction
จะเห็นได้ว่าปริมาณแมงกานีสจากการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion มีค่ามากกว่าวิธี Ultrasonicate
extraction โดยดูจากความเข้มข้นของการตรวจวัด จากตัวอย่างผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) ซึ่งมี
แนวโน้มที่ไปในทิศทางเดียวกันจึงสรุปได้ว่าการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion ในการตรวจวัดปริมาณ
แมงกานีสมีการตรวจวัดดีกว่าการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Ultrasonicate extraction
2. การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผักหวานป่า

ภาพที่ 4 สเปกตรัมของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตและวิตามินซี (1-16 ppm)
จากภาพที่ 4 จะพบว่าสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเปอร์แมงการเนตและวิตามินซีมี ค่าการดูดกลืนแสง
สูงสุดที่ความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร จากนั้นนาสารละลายมาตรฐานไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 525
นาโนเมตร เพื่อสร้างเป็นกราฟมาตรฐานในการวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผักหวานป่า

ภาพที่ 5 สเปกตรัมของโพแทสเซียมไดโครเมตและวิตามินซี (2-90 ppm)
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จากภาพที่ 5 พบว่าสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมตและวิตามินซีมีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่
ความยาวคลื่น 349 นาโนเมตร จากนั้นนาสารละลายมาตรฐานไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 349 นาโน
เมตร เพื่อสร้างเป็นกราฟมาตรฐานในการวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผักหวานป่า
ตารางที่ 1 ปริมาณวิตามินซีโดยทดสอบกับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตในผักหวานป่า
วิธีการเตรียม
ตัวอย่างพืช
ปริมาณวิตามินซีในผักหวาน (mg/g dry weight)
ตัวอย่าง
(Mean ± SD)
%RSD
ผักหวานป่า (p)
3.1122 ± 0.1539
4.9450
Magnetic Stirrer
ผักหวานป่าปลูก (p)
3.0573 ± 0.1248
4.0820
ผักหวานป่า (p)
2.7298 ± 0.0460
1.6851
การต้มในน้าเดือด
ผักหวานป่าปลูก (p)
2.7898 ± 0.0207
0.7420
จากตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูก โดยเทคนิคเทคนิคยูวี-วิ
สิเบิลสเปกโทรสโกปี หลังจากการเตรียมตัวอย่างแบบ Magnetic Stirrer และวิธีการต้มในน้าเดือด โดยทาปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต จะพบว่าวิธีสกัดแบบ Magnetic stirrer ในผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกจะมีปริมาณ
วิตามินซีมคี ่าเท่ากับ 3.1122 ± 0.1539 และ 3.0573 ± 0.1248 มิลลิกรัมต่อกรัม (น้าหนักแห้ง) ส่วนในวิธีการต้มในน้า
เดือด จะพบปริมาณวิตามินซีในผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกมีค่าเท่ากับ 2.7298 ± 0.0460 และ 2.7898 ±
0.0207 มิลลิกรัมต่อกรัม (น้าหนักแห้ง) ตามลาดับ

สรุปผลและอธิปรายผล
การวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) และแมงกานีส (Mn) ในผักหวานป่า (MSP) ในพื้นที่อาเภอปง
จังหวัดพะเยา โดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี มีการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบผง (MSP (p)) และ
แบบชิ้น (MSP) โดยเตรียมตัวอย่างด้วยวิธี Water bath digestion และ Ultrasonic extraction เพื่อเปรียบเทียบหาวิธีการ
ตรวจวัดที่ดที ี่สุด จากผลการทดลองโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) แบบผง
กับแบบชิ้นมีค่าการตรวจวัดที่ใกล้เคียงกัน แต่วิธีการเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์นั้นมีค่าแตกต่างโดยเหล็ก และ
แมงกานีส พบว่าวิธีการเตรียมตัวอย่างโดย Water bath digestion ให้ผลการทดลองที่ดีกว่า Ultrasonic extraction แต่
สังกะสี พบการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Ultrasonic extraction ได้ดีกว่า Water bath digestion ซึ่งในการทดลองในครั้งนี้
ได้วิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก สังกะสีและแมงกานีส พบมีค่าอยู่ที่ 0.176 ± 0.092, 0.067 ± 0.027 และ 0.062 ±
0.003 มิลลิกรัมต่อกรัม (น้าหนักแห้ง) ตามลาดับ
การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีโดยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปีในผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่า
ปลูก (MS) มีการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Magnetic stirrer และวิธีการต้มในน้าเดือดแล้วนามาทดสอบการลดสีของ
สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตและสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมต พบว่าทั้งสองวิธีสามารถใช้ในการ
ตรวจวัดหาปริมาณวิตามินซีได้ จากการทดลองสรุปได้ว่าในการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์วิตามินซีในผักหวานป่า
(MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) มีแนวโน้มที่เหมือนกัน คือ การเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Magnetic stirrer มีค่าการ
ตรวจวัดที่ดีกว่าวิธีการเตรียมตัวอย่างต้มในน้าเดือดดูจากความเข้มข้นของวิตามินซี ในทดสอบปริมาณวิตามินซีกับ
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สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต พบปริมาณวิตามินซีในผักหวานป่ามีค่าอยู่ในระว่าง 2.7298 ±
0.0460 ถึง 3.1122 ± 0.1539 มิลลิกรัมต่อกรัม (น้าหนักแห้ง)
การศึกษาครั้งนี้ทาให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณธาตุและวิตามินซีในผักหวานป่าที่เจริญเติบโตในเขต
พื้นที่จังหวัดพะเยา
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การเปลี่ยนแปลงสมดุลธาตุอาหารตามฤดูกาลของแม่น้าประแสร์ จังหวัดระยอง
Seasonal Variations in Nutrient Budgets of the Prasae River, Rayong Province
ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา1* อนุกูล บูรณะประทีปรัตน์1 และเบญจมาศ มีทรัพย์1
Patrawut Thaipichitburapa1*, Anukul Buranapratheprat1 and Benjamas Meesub1
บทคัดย่อ
การศึกษาสมดุลของธาตุอาหารในแม่น้าประแสร์ จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ของ
ธาตุอาหารบริเวณแม่น้าประแสร์ที่ไหลผ่านพื้นที่การใช้ประโยชน์ประเภทต่าง ๆ และประเมินผลกระทบเบื้องต้นที่
เกิดขึ้น โดยการศึกษาและเก็บข้อมูลเป็นตัวแทนของฤดูกาลได้แก่เดือนมีนาคม 2560 (ฤดูน้าน้อย) และเดือนตุลาคม
2560 (ฤดูน้ามาก) จากผลการศึกษาพบว่า แร่ธาตุอาหารในกลุ่มของไนโตรเจนอนินทรีย์ และฟอสฟอรัสอนินทรีย์
ละลายน้า มีความแตกต่างตามฤดูกาล โดยในฤดูนาน้
้ อยมีคา่ อยู่ในช่วง 35-1092, 5-445 กิโลกรัมต่อวัน และช่วงฤดู
น้ามากมีค่าอยู่ในช่วง 18-2460, 1-516 กิโลกรัมต่อวัน ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ด้าน
แหล่งที่อยู่อาศัยและชุมชนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ปริมาณ ไนโตรเจนอนินทรีย์ และฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้า
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ามาก อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาในครั้ง นี้สะท้อนให้เห็นว่า ฟอสฟอรัส
อนินทรีย์ละลายน้าในแม่น้าประแสร์มีค่าสูงมากและมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดสภาวะ eutrophic โดยเฉพาะบริเวณ
ตอนล่างซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชนขนาดใหญ่ ของแม่น้าประแสร์ ดังนั้นควรมีการจัดการและควบคุมการปล่อยน้าทิ้งจาก
กิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพืน้ ที่เพื่อลดความความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางน้าในอนาคตต่อไป
คาสาคัญ: สมดุลธาตุอาหาร แม่นาประแสร์
้
จังหวัดระยอง

Abstract
This study focuses on the nutrient budgets of the Prasae River, Rayong Province. The objectives of this
study were to assess the nutrient loading which is contributed through human activities, and to find the impacts.
The investigation period represented 2 seasons of March 2017 (dry season) and October 2017 (rainy season),
the concentration of nutrients and the pattern of nutrient movement flow through the cross section were also
studied. The results show that the seasonal variation of the dissolved inorganic nitrogen (DIN) and dissolved
inorganic phosphorus (DIP) was significantly different, and indicates that the land utilization and communities
stimulated the high DIN and DIP during the rainy season. The high DIP might cause the eutrophication in the
lower part of Prasae River.
Keywords: Nutrient Budgets, Prasae River, Rayong Province
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บทนา
แม่น้าประแสร์ เป็นส่วนหนึ่งของลุ่ มน้าชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้าระยอง แม่น้าประ
แสร์ แม่ น้าพั ง ราด แม่น้ าจั น ทบุ รี แม่น้ าเวฬุ และแม่ น้าตราด ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 6 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ ชลบุ รี
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราดโดยแม่น้าประแสร์มีต้นกาเนิดจากเขาใหญ่ เขาอ่างฤาไน เขาหินโรง
เขาอ่างกระเดิน ซึ่งไหลมาตามลาห้วยและคลองต่าง ๆ หลายสาย ได้ไหลมารวมกันเรียกว่า แม่นาประแสร์
้
มีความยาว
ประมาณ 120 กิโลเมตร ไหลลงสูอ่ า่ วไทยที่บ้านปากน้า ตาบลประแสร์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง [1]
แม่น้าประแสร์ และลุ่มน้าประแสร์เป็นพื้นที่อันอุดมสมบู รณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากร
ป่าชายเลน สัตว์น้าชายฝั่ง ทั้งกุ้ง หอย ปู และปลา ซึ่งเป็นเสมือนแหล่งทามาหากินของชาวบ้านบริเวณนั้นที่อาศัยอยู่
ด้วยการพึ่งพิงธรรมชาติ แต่ในปี พ.ศ. 2535 [1] เริ่มมีการบุกรุกป่าชายเลนเพื่อทานากุ้ง และมีการปล่อยของเสีย จาก
นากุ้งลงสูแ่ ม่นา้ ทาให้คุณภาพน้าเริ่มเน่าเสีย ต่อมาโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เริ่มเข้ามาตั้งในบริเวณลุ่มน้าประแสร์
ส่งผลให้ลุ่มน้าที่เคยอุดมสมบูรณ์เสื่อมโทรมลงไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้จากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
และอุตสาหกรรมทาให้เศรษฐกิจบริเวณลุม่ น้าประแสร์เริ่มดีข้นึ มีประชาชนอพยพเข้ามาในพื้นที่ ทาให้ขนาดของชุมชน
ขยายตัวส่งผลให้มีของเสียจากแหล่งที่อยูอ่ าศัยและชุมชนเพิ่มมากขึน้ นอกจากนี้กิจกรรมด้านการเกษตรยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทานา ทาไร่ และสวนยาง ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหล่ านี้ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสภาพแวดล้อม และความสมดุลทางธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่สุดท้ายที่
รับของเสียจากกิจกรรมทั้งหมด ปัจจุบันคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าของแม่น้าน้าประแสร์และลุ่มน้าสาขายังคงอยู่ใน
ระดับที่พอใช้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรองรับมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น
โดยผลกระทบของความเสื่อมโทรมจากคุณภาพน้าจะส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศทางทะเล จึงจาเป็นต้องมีการ
ป้องกันและลดความรุนแรงของผลกระทบจากน้าทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกั นความเสียหายที่อาจเกิด
ขึน้ กับระบบนิเวศในระยะยาว
ในการศึก ษาวิจัยครั้ งนี้มุ่งเน้นศึกษาความเข้มข้ น และปริม าณของธาตุอาหารที่ไหลผ่า นแม่น้าประแสร์ ใน
บริ เวณพื้น ที่ ต่า ง ๆ รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงตามฤดู ก าล เพื่อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ประกอบในการจั ด การอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมทางน้า ในอนาคตของลุ่มน้าประแสร์ต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
พื้นที่ทาการศึกษา
ลุ่มน้าประแสร์เป็นหนึ่งในลุ่มน้าย่อยของลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออกมีพ้ืนที่ลุ่มน้าประมาณ 13,830 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดตราด ระยอง พื้นที่ส่วนใหญ่ของ
จังหวัดจันทบุรี และชลบุรี โดยลุ่มน้าประแสร์เป็นลุ่มน้าที่มีความสาคัญของพื้นที่จังหวัดระยอง มีพ้ืนที่รับน้าประมาณ
2,067.28 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้าท่าเฉลี่ยรายปี 731.65 ล้านลูกบาศก์เมตร มีต้นกาเนิดจากเขาใหญ่ เขาอ่าง
ฤาไน เขาหินโรง เขากระเดิน ซึ่งไหลมาตามลาห้วยและคลองต่าง ๆ หลายสาย เช่น คลองประแสร์ คลองปลิง คลอง
บ่อทอง คลองตากล้วย คลองจาดา คลองไผ่เหนือ คลองไผ่ใต้ คลองหนองเพลง เป็นต้น ได้ไหลมารวมกันเรียกว่า
แม่นาประแสร์
้
และ ไหลลงสูอ่ า่ วไทยที่บ้านปากน้า ตาบลประแสร์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง [1]
วิธีการศึกษา
ทาการศึกษาและเก็บตัวอย่างน้าในพืน้ ที่แม่น้าประแสร์ จากบริเวณอ่างเก็บน้าประแสร์ จนถึงบริเวณปากแม่น้า
ประแสร์ รวมทั้งสิ้น 7 สถานี (ภาพที่ 1) โดยแบ่งช่วงเวลาของการศึกษาออกเป็น 2 ฤดูกาลได้แก่ ฤดูน้าน้อย เดือน
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มีนาคม 2560 (Low Loading Period; LLP) และฤดูน้ามาก เดือนตุลาคม 2560 (High Loading Period; HLP) ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้จะประกอบไปด้วย 1) การศึกษาความเข้มข้นของธาตุอาหารอนินทรีย์ละลายน้าซึ่งประกอบด้วย
แอมโมเนียม ไนไตรท์ ไนเตรท ซิลิเกต และฟอสเฟต ตามวิธีการของ Strickland & Parsons [2] และ 2) การวิเคราะห์
อัตราไหลของมวลน้า และปริมาณของธาตุอาหารที่ไหลผ่านพืน้ ที่ต่าง ๆ ตามวิธที ี่ดัดแปลงมากจาก พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ
และคณะ [3] ซึ่งทาการศึกษาปริมาณของน้า (volume) โดยคานวณจากพื้นที่หน้าตัดของแม่น้าหรือลาธาร (area; m2)
คูณกับความเร็วของกระแสน้า (velocity; m/s) และเวลา (time; min) ซึ่งจะทาการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดกระแสน้า
(current meter; Alec Electronics) จากนั้นนาค่าที่ได้

ภาพที่ 1 สถานสารวจและเก็บตัวอย่างในการศึกษาการเคลื่อนตัวของแร่ธาตุอาหารบริเวณแม่นาประแสร์
้
จ.ระยอง
จากนั้นนาค่าที่ได้มาคานวณเพื่อหาปริมาณน้าที่ไหลผ่านพืน้ ที่หน้าตัดต่อวัน (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน; m3/day) ซึ่ง
จะวิเคราะห์ผลโดยใช้ระยะห่างระหว่างแต่ละสถานีเป็นหลัก (กิโลเมตร; km) ดังตารางที่ 1 และนาปริมาณน้าที่ได้ มา
คานวณกับความเข้มข้นของสารอาหารจะได้เป็นประมาณแร่ธาตุอาหารที่ไหลผ่านในแต่ละพื้นที่หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อ
วัน (kg/day) ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ตาแหน่งและระยะทางของสถานีศึกษาการเคลื่อนตัวของธาตุอาหารบริเวณแม่นาประแสร์
้
E
N
สถานี
ระยะทาง (km)
หมายเหตุ
778783 1434537
PS1
0
อ่างเก็บน้าประแสร์
780463 1431355
PS2
5
พืน้ ที่เกษตรกรรม
782458 1425089
PS3
13
พื้นที่เกษตรกรรม
785842 1422066
PS4
21
พื้นที่เกษตรกรรม
787740 1418404
PS5
29
พื้นที่ชุมชน
793689 1407305
PS6
43
พื้นทีช่ ุมชน
794305 1402982
PS7
53
ปากแม่นาประแสร์
้
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ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา
1. ความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารในแม่น้าประแสร์
ผลการศึกษาความเข้มข้นของธาตุอาหารในแม่น้าประแสร์ซึ่งประกอบด้วย แอมโมเนีย ม ไนไตรท์ ไนเตรท ซิ
ลิเกต และออร์โธฟอสเฟต พบว่า ในช่วงฤดูน้าน้อย (เดือนมีนาคม 2560) มีค่าอยู่ในช่วง 9.01-22.60, 0.24-0.88,
2.67-6.86, 6.45-26.02 และ 1.09-16.30 ไมโครโมลาห์ ตามลาดับ ส่วนในช่วงฤดูนามาก
้
(ตุลาคม 2560) พบว่า แร่
ธาตุอาหารมีค่าอยู่ในช่วง 0.04-5.38, 0.37-0.63, 18.10-37.38, 15.91-42.84 และ 0.72-2.28 ไมโครโมลาห์
ตามลาดับ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แอมโมเนียม และไนโตร-ไนโตรเจน จะมีค่าสูงในช่วงฤดูน้าน้อย (เดือน
มีนาคม 2560) ส่วนไนเตรทจะมีค่าสูงในช่วงฤดูน้ามาก (เดือนตุลาคม 2560) ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดูน้าน้อยลักษณะ
ตอนบนของแม่น้าประแสร์ตั้งแต่สถานี PS1-PS4 จะมีลักษณะพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติสลับกับพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่ง
บริเวณโดยรอบของลาน้าจะมีการทับถมของสารอินทรียต์ า่ ง ๆ ทาให้เกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้
ออกซิเจน (anaerobic) ประกอบกับในช่วงฤดูนาน้
้ อยมวลน้าที่ไหลผ่านบริเวณดังกล่าวลดลง ทาให้มีการสะสมของธาตุ
อาหารในกลุ่มของแอมโมเนียมและไนไตรท์สูง ขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้า
แหล่งน้าผิวดิน [4] พบว่า แอมโมเนียมในแม่น้าประแสร์ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน โดยมีค่าน้อยกว่า 35 ไมโครโม
ลาห์ อย่างไรก็ตามพบว่า บ้างสถานีมีแนวโน้มความเข้มข้นของแอมโมเนียมที่สูงได้แก่ บริเวณ PS6 (ภาพที่ 2a) ซึ่ง
บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ (อาเภอแกลง) โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งหรือฤดูน้าน้อยที่ไม่มีมวล
น้ารวมถึงปริมาณน้าฝนมาช่วยเจือจางความเข้มข้นของแอมโมเนียมดังกล่าว

(a)

(b)
ภาพที่ 2 ความเข้มข้นของแอมโมเนียม-ไนโตรเจน (a) และ ไนเตรท-ไนโตรเจน (b) บริเวณแม่นาประแสร์
้
ในช่วงฤดูนาน้
้ อย (Low Loading Period; LLP) และฤดูน้ามาก (High Loading Period; HLP)

ในส่วนของไนเตรท-ไนโตรเจน พบว่า มีค่าสูงในช่วงฤดูนามากโดย
้
สาเหตุหลักมาจากการชะล้างของปุ๋ยที่ใช้ใน
การเกษตรกรรม เนื่องจากบริเวณพื้นที่ต้นน้าของแม่นาประแสร์
้
(PS1-PS3) เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สาคัญ โดยมีการ
เพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น สับปะรด กล้วย ยางพารา เป็นต้น ดังนั้นในช่วงฤดู ฝนหรือฤดูน้ามากธาตุอาหารที่
อยู่บนพืน้ ดินบริเวณดังกล่าวมีโอกาสถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้า ซึ่งปกติในช่วงฤดูน้ามากปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้าจะ
มีค่าค่อนข้างสูง ส่งผลให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนในน้าเข้าสูส่ ภาวะ aerobic ดังนัน้ ทาให้เราพบไนโตรเจนใน
รูปของไนเตรทได้มากขึ้น โดยมีค่าสูงกว่า การศึกษาของ Soontornprasit ในปี 2008 [5] ที่ศึกษาแอมโมเนียมในแม่น้า
บางปะกงพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 ไมโครโมลาห์ ซึ่งแม่น้าประแสร์มีคา่ ไนเตรทสูงกว่าแม่นาบางปะกงค่
้
อนข้างมาก
โดยเฉพาะในช่วงฤดูนามาก
้
(ภาพที่ 2b)
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สาหรับผลการศึกษาความเข้มข้นของออร์โธฟอสเฟตในแม่น้าประแสร์พบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างฤดูน้า
น้อยและฤดูน้ามาก (ภาพที่ 3a) ยกเว้นสถานี PS1 ซึ่งเป็นบริเวณท้ายอ่างเก็บน้าประแสร์ โดยในช่วงฤดูน้าน้อยบริเวณ
ดังกล่าวจะมีการทับถมของซากพืช ค่อนข้างมากรประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการปล่อยน้าออกมาจากเขื่อนทา
ให้เกิดการสะสมของออร์โธฟอสเฟต อย่างไรก็ตาม ปริมาณของออร์โธฟอสเฟตที่พบในแม่น้าประแสร์ มีความเข้มข้นที่
มากพอต่อการเจริญเติบโตและการนาไปใช้ของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งความเข้มข้นของออร์โธฟอสเฟตเพียงแค่ประมาณ
0.20 ไมโครโมลาร์ ก็สามารถกระตุ้นการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชได้อย่างเด่นชัด [6] ทั้งนี้นอกจากกระบวนการ
ย่อยสลายแล้ว ออร์โธฟอสเฟตยังมีแหล่งที่มาจากหลายแหล่ง เช่น ปุ๋ย ดิน น้าทิ้งจากการซักล้างจากชุมชน เป็นต้น ซึ่ง
สาหรับแม่น้าประแสร์ปริมาณฟอสเฟตน่าจะมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีบริเวณต้นน้าและการซักล้างจากชุมชนในบริเวณ
เมือง และชุมชนประมงเป็นหลัก

(a)

(b)
ภาพที่ 3 ความเข้มข้นของออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (a) และซิลิเกต-ซิลิกอน (b) บริเวณแม่นาประแสร์
้
ในช่วงฤดูนาน้
้ อย (Low Loading Period; LLP) และฤดูน้ามาก (High Loading Period; HLP)

ผลการศึก ษาความเข้ม ข้นของซิลิ เกต-ซิลิก อนในน้าบริเวณแม่น้าประแสร์ พบว่า ปริ มาณซิลิเกตมีความ
แตกต่างตามฤดูกาลอย่างชัดเจน (ภาพที่ 3b) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง การเลือกช่วงเวลาที่เป็นตัวแทนของฤดูกาลใน
การศึก ษาได้เป็น อย่า งดี โดยช่วงฤดูน้ามาก (ตุ ลาคม 2560) จะมี ความเข้มข้ นของซิลิเกตสูงกว่า ช่ว งฤดู น้าน้อ ย
ประมาณ 25-70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโดยทั่วไปซิลิเกตในระบบแม่น้า จะเป็นธาตุอาหารที่พบในปริมาณที่สูง และมีค่าไม่
คงที่ เนื่องจากมีความไวต่อปฏิกิริยาเคมี และได้รับอิทธิพลจากการกัดเซาะและไหลบ่าของน้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้า
มากอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ปากแม่น้า (estuarine) ซึ่งมักจะพบเห็นการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชใน
กลุ่มของไดอะตอม เมื่อได้รับซิลิเกตในปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต [7]
2. ปริมาณน้า และลักษณะการใช้ประโยชนของพื้นที่ในแม่น้าประแสร์
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ในช่วงฤดูน้าน้อย (เดือนมีนาคม) และช่วงฤดูน้ามาก (เดือนตุลาคม) มีปริมาณน้า
ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดอยู่ในช่วง 0.13-2.85 และ 0.06-4.07 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามลาดับ โดยสถานีที่มี
ปริมาณน้าไหลผ่านมากที่สุดได้แก่ PS6 และ PS7 ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ใกล้ปากแม่น้า (ภาพที่ 4) ทั้งนี้ปริมาณน้าที่ไหล
ผ่านพื้นที่หน้าตัดจะได้รับอิทธิพลจาก 2 ปัจจัย หลัก ได้แก่ ปริมาณน้าฝนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงฤดูน้าน้อย (เดือนมีนาคม
2560) มีปริมาณน้าฝนเท่ากับ 70 มิลลิเมตร และช่วงฤดูน้ามาก (เดือนตุลาคม 2560) มีปริมาณน้าฝนเท่ากับ 222.5
มิลลิเมตร [8]
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ภาพที่ 4 ปริมาณน้าไหลผ่านพืน้ ที่หน้าตัด (106m3/day) บริเวณแม่นาประแสร์
้
ในช่วงฤดูนาน้
้ อย (Low Loading Period; LLP) และฤดูน้ามาก (High Loading Period; HLP)
นอกจากนี้ยังพบว่าการควบคุมการปล่อยน้าจากอ่างเก็บน้าประแสร์ยังส่งผลต่อมวลน้าในแม่น้าประแสร์ โดย
ในช่วงฤดูนาน้
้ อยการปล่อยน้าอ่างเก็บน้าจะเป็นไปเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และเพื่อรักษาระบบนิเวศ ทั้งนี้
การจัดสรรน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไปในแต่ละปีขึ้นอยู่กับความต้องการน้า ส่วนในช่วงฤดูน้ามากอ่างเก็บน้าจะ
ปล่อยน้าลดลงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้าท่วมในบริเวณอาเภอแกลง และพื้นที่ลมุ่ ต่าใกล้เคียง
สาหรับการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โดยรอบแม่น้าประแสร์ จากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ
จัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่ระยอง [9] พบว่า ตอนบนของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกตรกรรมซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน
ส่วนบริเวณตอนล่างจะเป็นที่ตั้งของชุมชน และมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 ลักษณะการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่บริเวณโดยรอบแม่น้าประแสร์ [9]

3. การศึกษาสมดุลของธาตุอาหารในแม่น้าประแสร์
ในส่วนของการศึกษาสมดุลแร่ธาตุอาหารในพื้นที่แม่น้าประแสร์ จะใช้ข้อมูลปริมาณน้าไหลผ่านพื้นที่หน้าตัด
และข้อมูลความเข้มข้นของสารอาหารซึ่งประกอบด้วย สารอนินทรีย์ไนโตรเจนละลายน้า (Dissolved Inorganic
Nitrogen; DIN) สารอนินทรีย์ฟอสฟอรัสละลายน้า (Dissolved Inorganic Phosphorus; DIP) และสารอนินทรีย์ซิลเิ กตละ
ลายน้า (Dissolved Inorganic Silicate; DISi) ซึ่งจากข้อมูลแร่ธาตุอาหารในช่วงฤดูน้าน้อย (เดือนมีนาคม 2560) ที่ไหล
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ผ่านพื้นที่หน้าตัดในแต่ละสถานีพบว่า สารอนินทรีย์ DIN DIP และ DISi มีค่าอยู่ในช่วง 35-1092, 5-445 และ 292077 กิโลกรัมต่อวัน ตามลาดับ (ภาพที่ 6a) โดยแร่ธาตุทั้ง 3 กลุ่มมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกัน โดยเฉพาะ
DIN และ DISi ซึ่งจะมีค่าต่าสุดบริเวณต้นน้า (PS1; 0 km) และจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะทางของแม่น้า โดยมี
ค่าสูงสุดในสถานี PS6 ทั้งนีบ้ ริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีกจิ กรรมการใช้ประโยชน์ด้านเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยเฉพาะ
กุ้งขาว รวมทั้งยังได้รับอิทธิพลจากมวลน้าจากสถานี PS5 ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่ (อาเภอแกลง) ทั้งนี้ผลจาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง DIN และ DISi สะท้อนให้เห็นว่า มวลน้าที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบน จะเป็นตัวที่นา
สารในกลุ่มของไนโตรเจนมากับมวลน้าด้วย เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับซิลิเกตอย่างชัดเจน (ที่ระดับความเชื่อมั่ น 95
เปอร์เซ็นต์) ต่างจาก DIP จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เนื่องจากในสภาวะปกติการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ของ DIP จะได้รับอิทธิพลจากการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในลักษณะที่เป็นน้าทิ้งจากแหล่งชุมชน ซึ่งพื้นที่ตอนบนของ
แม่นาประแสร์
้
มีการตั้งบ้านเรือนหรือชุมชนอยู่น้อยมาก ทาให้ไม่มีแหล่งของฟอสฟอรัสที่ชัดเจน

(a)
(b)
ภาพที่ 6 สมดุลของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้า (Nutrient budget; kg/day)
ในช่วงฤดูนาน้
้ อย (a) และช่วงฤดูนามาก
้
(b)
สาหรับในช่วงฤดูน้ามาก แร่ธาตุอาหาร DIN DIP และ DISi มีค่าอยู่ในช่วง 18-2460, 1-516 และ 34-15914
กิโ ลกรั ม ต่อ วั น ตามล าดับ ซึ่ง แร่ธาตุ อาหาร DISi จะเป็ น ตั วแทนของฤดู น้ามากอย่างชัดเจน โดยจะมีค่ า สูง และ
ใกล้เคียงกันตลอดทั้งลาน้า ยกเว้น สถานี PS1 ซึ่งจะมีค่าที่ต่าที่สุด (ภาพที่ 6b) สาเหตุเนื่องมาจากมวลน้าส่วนหนึ่ง
ของแม่น้าประแสร์ ถูกควบคุมด้วยการปิด -เปิดของอ่างเก็บน้าประแสร์เป็นหลัก โดยในช่วงฤดูน้ามากหรือช่วงที่มีน้า
หลากจะไม่มกี ารระบายน้าลงมาจากเขื่อนเพราะบริเวณพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างมีปริมาณน้าค่อนข้างมากอยู่แล้ว
จึงทาให้สถานี PS1 มีค่าของแร่ธาตุอาหารต่า ซึ่งเมื่อเข้าสู่สถานี PS2 แร่ธาตุอาหารจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
โดยธาตุอาหารดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากการชะล้างพื้นที่บริเวณโดยรอบ อีกทั้งยังได้รับน้าจากคลองสะพานที่ไหล
มาจากชลบุรี
นอกจากนี้เมื่อพิจารณา ปริมาณการไหลเข้าและออกของธาตุอาหารในแต่ละสถานียังพบว่า สถานี PS6 เป็น
บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของสมดุลธาตุอาหารมากที่สุด ทั้งในช่วงฤดูน้าน้อยและฤดูน้ามาก (ตารางที่ 2) โดย
ไนโตรเจนเพิ่มขึ้น 76-89 เปอร์เซ็นต์ และฟอสฟอรัสมีการเพิ่มขึ้น 82-95 เปอร์เซ็นต์ จากสถานี PS5 ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงผลกระทบจากชุมชนได้อย่างชัดเจน

Proceeding พะเยาวิจยั 8
469

ตารางที่ 2 ปริมาณและความแตกต่างของไนโตรเจน และฟอสฟอรัสละลายน้าที่ไหลผ่านสถานีศึกษาในบริเวณแม่น้า
ประแสร์ ช่วงฤดูนาน้
้ อยและฤดูน้ามาก
Station
High Loading Period (HLP; kg/day)
High Loading Period (LLP; kg/day)
DIN
∆DIN
DIP
∆DIP
DIN
∆DIN
DIP
∆DIP
PS1
35
67.2
18
1.4
PS2
35
0
5.5
-62
423
+405
48.2
+47
PS3
131
+96
21.1
+16
1040
+617
75.9
+28
PS4
62
-69
15.4
-6
454
-586
40.2
-36
PS5
112
+51
21.2
+6
353
-101
46.3
+6
PS6
1092
+980
445.3
+424
1473
+1120
261.8
+216
PS7
420
-672
36.5
-409
2460
+987
515.7
+254
หมายเหตุ: เครื่องหมาย + หมายถึง การเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารในระบบ
เครื่องหมาย - หมายถึง การลดลงของธาตุอาหารในระบบ
นอกจากนี้เมื่อนาข้อมูลแร่ ธาตุอาหารในส่วนของสารอนินทรีย์ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซิลิเกตที่ไหลออกสู่
ทะเลบริเวณปากแม่น้าประแสร์ (PS7) กิโลกรัมต่อวัน เปรียบเทียบกับแร่ธาตุอาหารที่ไหลลงสู่ทะเลจากแม่น้าอื่น ๆ
บริเวณภาคตะวันออกพบว่า ไนโตรเจนจะมีค่าสูงในช่วงฤดูน้ามากแต่น้อยกว่าที่พบในแม่น้าบางปะกง จันทบุรี และ
ตราด (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณแร่ธาตุอาหารที่ไหลออกสู่ทะเลในแม่น้าต่าง ๆ ของภาคตะวันออก
River
DIN (kg/day)
DIP (kg/day)
DISi (kg/day)
HLP
LLP
HLP
LLP
HLP
LLP
บางปะกง [10]
60,815
7,532
3,714
715
44,025
11,802
จันทบุรี [11]
9,244
1,236
358
86
170,009
6,195
ตราด [12]
5,597
19
165
76,008
ระยอง [13]
1,290
98
108
70
17,363
1,719
ประแสร์ (PS7)
2,460
420
516
37
15,914
1,034
สาหรับปริมาณฟอสฟอรัสอนิทรีย์ละลายน้า (DIP) ที่พบในแม่น้าประแสร์ ในช่วงฤดูน้ามาก มีค่าค่อนข้างสู ง
โดยมีคา่ มากกว่า แม่น้าระยอง จันทบุรี และตราด ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการใช้ประโยชน์ของพืน้ ที่บริเวณปาก
แม่นาของประแสร์
้
ซึ่งมีการตัง้ บ้านเรือนและชุมชนอย่างหนาแน่นบริเวณปากแม่นา้

สรุปผล
จากการสารวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าทางด้านเคมี ในส่วนของแร่ธาตุอาหารละลายน้า ในบริเวณพื้นที่
แม่น้าประแสร์ ตั้ง แต่บริ เวณต้น น้า (อ่า งเก็ บน้าประแสร์ ) จนถึง บริ เวณปากแม่น้าประแสร์ รวมระยะทางทั้ ง สิ้น
ประมาณ 53 กิ โลเมตร ผลการศึก ษาเบื้อ งต้น แสดงให้ เห็ นว่า แม่น้าประแสร์ เป็ นพื้น ที่ที่มีการใช้ประโยชน์ด้ า น
การเกษตรค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนซึ่งประมาณมากกว่าร้อยละ 80 เป็นพื้นที่ที่มีการทาสวนยางพารา
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และสวนผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งมวลน้าที่ปล่อยมาจากอ่างเก็บน้าประแสร์ จะถูกผันไปยังระบบชลประทานที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร ซึ่งผลดังกล่าวสามารถสังเกตได้จากค่าสารอาหารอนินทรีย์ไนโตรเจนละลายน้า (Dissolved Inorganic
Nitrogen; DIN) นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ตอนล่างยังเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ
ของสารอาหารฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้า (Dissolved Inorganic Phosphorus; DIP) เพิ่มขึ้นในบริเวณดังกล่าว และ
เมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมดจะพบว่า เมื่อน้าจากแม่นาประแสร์
้
ไหลผ่านในบริเวณดังกล่าว คุณภาพในภาพรวมจะเสื่อม
โทรมลงค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะแร่ธาตุอาหารในกลุ่มของไนโตรเจน (ไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนียม)
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้าตามช่วงฤดูกาลพบว่ามีความแตกต่างกันของธาตุ
อาหารระหว่างฤดูน้าน้อย (มีนาคม 2560) และฤดูน้ามาก (ตุลาคม 2560) ซึ่งในช่วงน้าหลากจะมีการไหลลงมาของ
สารอาหาร (nutrient) มากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มของซิลเิ กตซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูน้ามาก (มากับมวลน้า) และแร่ธาตุ
ในกลุ่มของ ไนเตรท ซึ่งมีคา่ สูงตลอดลาน้าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกิจกรรมการเกษตร ซึ่งจะถูกชะล้างมาในช่วงเวลา
ดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาพรวมด้านมลพิษของแม่นาประแสร์
้
นัน้ พบว่า ไนโตรเจนในแม่น้าประแสร์ยังคงมี
ค่าต่าอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย ต่างจากปริมาณฟอสฟอรัสที่ค่าสูง ซึ่งค่าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นกิจกรรมที่เ กิดขึ้น
จากชุมชนส่งผลกระทบต่อแม่น้าประแสร์เป็นหลัก ทั้งนี้ควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้าด้านแร่ธาตุอาหารในบริเวณ
ตอนกลางและตอนล่างของแม่น้าซึ่งอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งมีชวี ติ ได้
ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึกษาคุณภาพน้าในระบบน้าไหลหรือแม่น้าจาเป็นต้องคานึงถึงแหล่ งที่มาของน้าเป็นสาคัญเนื่องจาก
แม่น้าที่มีการไหลแบบธรรมชาติกับแม่น้าที่ถูกปิดกั้นด้วยเขื่อนจะมีการตอบสนองด้านระบบนิเวศและคุณภาพน้าที่
แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เป็นไปตามฤดูกาล
2. การหาแหล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ ส าหรั บ ระบบน้ าไหลเป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
แหล่งกาเนิดที่ไม่ทราบที่มา (non point source) ซึ่งยากในการจัดการทั้งนี้ในการวิจัยครั้งต่อไปจาเป็นต้องใช้ข้อมูล
สารสนเทศเชิงพื้นที่เข้ามาช่วยประกอบกับแบ่งย่อยแหล่งที่มาของมลพิษให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ช่วงเวลาในการทาการศึกษา เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลเพียง 2 ครั้งทาให้ไม่เพียงพอต่อการ
ประเมินในระยะยาว อีกทั้งความไม่แน่นอนของภูมิอากาศ (ปริมาณน้าฝน) ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปจาเป็นต้องเพิ่ม
ความถี่ในการศึกษาให้มากขึ้น
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ผลของอาหารเพาะเลี้ยงและความเข้มข้นของซูโครสต่อการเพิ่มจานวนยอดของ
แบล็คเบอรี่ท่เี พาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
Effects of culture medium and sucrose concentrations on in vitro shoot
multiplication of Blackberry
ปิยะมาศ ศรีรัตน์1* และบุญเตือน เล่าเปี่ยม1
Piyamat Srirat1* and Buntuean Laopiam1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของอาหารและความเข้มข้นของซูโครสต่อการ
เพิ่มจานวนยอดของแบล็คเบอรี่ที่เพาะเลีย้ งในสภาพปลอดเชื้อ โดยนาเนือ้ เยื่อส่วนข้อมาเพาะเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยง
กึ่งแข็ง จานวน 12 สูตร ได้แก่ อาหารสูตร Murashige and Skoog medium (MS) สูตร Woody Plant medium (WPM)
สูตร Driver and Kuniyuki mediun (DKW) และ สูตร Linsmaier and Skoog medium (LS) ที่มีความของความเข้มข้น
ขององค์ประกอบของสูตรอาหาร (½ เท่า และ 1 เท่า) และความเข้มข้นของซูโครส (15 และ 30 กรัมต่อลิตร) ที่
แตกต่างกัน หลังจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่ว นข้อของแบล็คเบอรี่ในสภาพปลอดเชื้อเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการศึกษา
พบว่า การเพาะเลีย้ งในอาหารสูตร MS ทีป่ ระกอบด้วยซูโครส ความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร และ BAP ความเข้มข้น 2
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนาให้เกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด 18.1 ยอดต่อชิ้นส่วนพืช อย่างไรก็ตามยอดที่ได้ในทุกชุดทดลอง
ไม่มกี ารเกิดราก
คาสาคัญ: แบล็คเบอรี่ อาหารเพาะเลีย้ ง ความเข้มข้นของซูโครส การเพิ่มจานวนยอด

Abstract
The objective of this research was to investigate the effects of different types and strength of culture and
sucrose concentrations on in vitro shoot multiplication of blackberry. Nodal segments were culture on 12 semisolid medium formulas such as Murashige and Skoog medium (MS), Woody Plant medium (WPM), Driver and
Kuniyuki mediun (DKW) and Linsmaier and Skoog medium (LS) which containing of different medium strength (½
and full) and sucrose concentration (15 and 30 g/L). After 8 weeks of cultivation, the results show that full
strength MS medium containing 30 g/L sucrose and 2 mg/L BAP induced highest average multiple shoot (18.1
shoots per explants). However, they did not occur spontaneous rooting in all treatments.
Keywords: Blackberry, Culture medium, Sucrose concentrations, Shoot multiplication
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บทนา
แบล็คเบอรี่ (Rubus ssp.) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก จัดเป็นพืชในตระกูลเบอร์รี่ สกุลเดียวกับราสเบอร์รี่ มีถิ่น
กาเนิดในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป ในประเทศไทยมีการปลูกในภาคเหนือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการหนึ่ง
ที่นิยมใช้เพื่อการผลิตต้นพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ โดยต้นพันธุ์พืชที่ได้มีลักษณะที่ดีตรงตามต้นแม่พันธุ์ มีความปลอดโรค
และสามารถผลิตต้นพันธุ์ได้เป็นจานวนมาก ในระยะเวลาอันสั้น ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อ
อาหารเพาะเลี้ยงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการกาหนดความสาเร็จของการเพาะเลี้ยง อาหารเพาะเลี้ยงสูตร MS
เป็นสูตรอาหารที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากประสบความสาเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้หลากหลายชนิด
โดยมีการประมาณการว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชใช้อาหารสูตร MS หรืออาหารที่
ดัดแปลงมาจากสูตรอาหาร MS [1, 2] มีรายงานผลการศึกษาการเพาะเลี้ยงแบล็คเบอรี่ของ Gonzalez et al. [3] โดย
ทาการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อส่วนตายอดบนอาหารสูตร MS เป็นเวลา 15 วัน จากนัน้ ย้ายไปเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจานวนยอด
บนอาหารสูตรเดียวกันที่เติมสารส่งเสริมการเจริญเติบโตไซโตไคนิน ชนิด BAP (6-Benzylaminopurine) ความเข้มข้น
4 มิลลิโมลาร์ และ สารส่งเสริมการเจริญเติบโตออกซิน ชนิด IBA (Indole-3-butyric acid) ความเข้มข้น 0.25 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 30 วัน ในขณะที่ Dzienzic and Jagla [4] เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนปลายยอดและข้อ ของแบล็คเบอรี่บน
อาหารสูตร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้น
ย้ายเนื้อเยื่อไปเพาะเลีย้ งเพื่อเพิ่มจานวนยอดบนอาหารสูตรเดียวกันที่เติมไซโตไคนิน ความเข้มข้นเป็น 2 เท่าของสูตร
เดิม และในขัน้ ตอนการชักนารากทาการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรเดียวกันที่เติม IBA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
อย่า งไรก็ต ามมีผ ลการศึก ษาในพืชหลายชนิดถึ ง ความเหมาะสมในการเพาะเลี้ย งในอาหารสู ต รอื่น ๆ เช่น การ
เพาะเลีย้ งตระกูลส้มในอาหารสูตร DKW ซึ่งพบว่า ทาให้ต้นอ่อนมีความแข็งแรงมากกว่าอาหารสูตร MS [5, 6] ในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พบว่า ชนิดและปริมาณของแหล่งคาร์บอนมีผลต่อการเกิดยอดใหม่และการเจริญเติบโตของยอด
[1, 2] โดยซูโครสเป็นน้าตาลที่นิยมใช้เป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้แก่พชื เพาะเลีย้ ง
ในการวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของอาหารและความเข้มข้นของซูโครส
ต่อการเพิ่มจานวนยอดของแบล็คเบอรี่ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อให้ได้สูตรอาหารเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม
สาหรับการเพิ่มปริมาณยอดสาหรับการผลิตต้นพันธุ์แบล็คเบอรี่จากการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
พืชทดลอง
ต้นอ่อนแบล็คเบอรี่ในสภาพปลอดเชื้อ ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร Murashige and Skoog (MS) [7] ที่
เติมซูโครส ความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร สารส่งเสริมการเจริญเติบโตไซโตไคนิน ชนิด BAP ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และ gellan gum ยี่ห้อ KELCOGEL® ความเข้มข้น 3 กรัมต่อลิตร จากห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และ
เนื้อเยื่อ สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
การศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยงและความเข้มข้นของซูโครสต่อการเพิ่มจานวนยอดแบล็คเบอรี่
นาต้นอ่อนแบล็คเบอร์รี่ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ มาตัดให้ได้เนื้อเยื่อส่วนข้อ โดยให้มีความยาวของข้อ
0.2-0.3 เซนติเมตร เพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตรเดิม โดยทาการเพาะเลี้ยงห้องที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 25±2 องศา
เซลเซียส และมีอัตราการให้แสงที่ 16 ชั่วโมงต่อวัน ที่ความเข้มแสง 1,500 ลักซ์ ทาการเพาะเลี้ยงประมาณ 7–10 วัน
เนื้อเยื่อส่วนข้อจะเริ่มมีการเจริญของใบอ่อนเกิดขึ้น ในการทดลองใช้เนื้อเยื่อส่วนข้อที่เริ่มมีการเจริญของใบอ่อนนี้เป็น
Proceeding พะเยาวิจยั 8
474

เนื้อเยื่อเริ่มต้น สาหรับการศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยงและความเข้มข้นของซูโครสต่อการเพิ่มจานวนยอดของ
แบล็คเบอรี่ (ภาพที่ 1)
นาเนื้อเยื่อส่วนข้อที่ใช้เป็นเนื้อเยื่อเริ่มต้น มาเพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งจานวน 12 สูตร ได้แก่ อาหารสูตร
Murashige and Skoog medium (MS) [7] สูตร Woody Plant medium (WPM) [8] สูตร Driver and Kuniyuki medium
(DKW) [9] และ สูตร Linsmaier and Skoog medium (LS) [10] ที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหารและ
ซูโครสที่แตกต่างกัน ดังแสดงรายละเอียดของอาหารเพาะเลี้ยงในตารางที่ 1 โดยอาหารเพาะเลี้ยงทุกสูตรเติมสาร
ส่งเสริมการเจริญเติบโตไซโตไคนิน ชนิด BAP ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ gellan gum ยี่ห้อ KELCOGEL®
ความเข้มข้น 3 กรัมต่อลิตร ทาการเพาะเลีย้ งห้องที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 25±2 องศาเซลเซียส และมีอัตราการให้แสงที่
16 ชั่วโมงต่อวัน ที่ความเข้มแสง 1,500 ลักซ์ ทาการย้ายเปลี่ยนอาหารทุก 4 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 4 ของการ
เพาะเลี้ยง บันทึกการเจริญของเนื้อเยื่อ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด และเมื่อทาการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์
บันทึกการเจริญของเนื้อเยื่อ ได้แก่ จานวนยอดต่อเนื้อเยื่อเริ่มต้น (แสดงในรูปค่าเฉลี่ย) และเปอร์เซ็นต์ของจานวนยอด
ที่เกิดราก โดยในการตรวจนับจานวนยอด ทาการตรวจนับเฉพาะยอดที่มีความยาวยอดตัง้ แต่ 1 เซนติเมตร และมีการ
เกิดใบอย่างน้อย 1 คู่
เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด = จานวนเนื้อเยื่อเริ่มต้นที่เกิดยอด
x 100
จานวนเนื้อเยื่อเริ่มต้นทั้งหมดที่เพาะเลีย้ งด้วยอาหารสูตรนัน้ ๆ
เปอร์เซ็นต์ของจานวนยอดที่เกิดราก =
จานวนยอดที่เกิดราก
x 100
จานวนยอดทั้งหมดที่เพาะเลีย้ งด้วยอาหารสูตรนัน้ ๆ
ในการทดลองวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยมี สูตรอาหารทั้งหมด 12 สูตร ในแต่ละสูตรอาหารทา
การทดลองซ้า 4 ครั้ง และในแต่ละครั้งทาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อ จานวน 5 ชิ้น (N =20) โดยการเพาะเลี้ยงใช้
ชิ้นส่วนพืช 1 ชิ้นส่วน ต่อ 1 ขวดเพาะเลีย้ ง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan Multiple’s Rang Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
1 เซนติเมตร

ภาพที่ 1 ลักษณะของเนื้อเยื่อส่วนข้อของแบล็คเบอรี่ที่ใช้เป็นเนื้อเยื่อเริ่มต้นในการศึกษา
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของอาหารเพาะเลี้ยงที่ใช้ ในการศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยงและความเข้มข้นของ
ซูโครสต่อการเพิ่มจานวนยอดแบล็คเบอรี่
สูตรอาหาร* สูตรอาหาร
MS-30
อาหารสูตร MS ที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่า กับสูตรพื้นฐาน MS [7] ที่เติมซูโครส 30
กรัมต่อลิตร
½ MS-30 อาหารสูตร MS ที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน MS ที่เติม
ซูโครส 30 กรัมต่อลิตร
½ MS-15
อาหารสูตร MS ที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน MS ที่เติม
ซูโครส 15 กรัมต่อลิตร
WPM-30
อาหารสูตร WPM ที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับสูตรพื้นฐาน [8] ที่เติมซูโครส 30 กรัม
ต่อลิตร
½ WPM-30 อาหารสูตร WPM ที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน WPM ที่เติม
ซูโครส 30 กรัมต่อลิตร
½ WPM-15 อาหารสูตร WPM ที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน WPM ที่เติม
ซูโครส 15 กรัมต่อลิตร
DKW-30
อาหารสูตร DKW ที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับสูตรพื้นฐาน DKW [9] ที่เติมซูโครส 30
กรัมต่อลิตร
½ DKW-30 อาหารสูตร DKW ที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน DKW ที่เติม
ซูโครส 30 กรัมต่อลิตร
½ DKW-15 อาหารสูตร DKW ที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน DKW ที่เติม
ซูโครส 15 กรัมต่อลิตร
LS-30
อาหารสูตร LS ที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับสูตรพื้นฐาน LS [10] ที่เติมซูโครส 30
กรัมต่อลิตร
½ LS-30
อาหารสูตร LS ที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน LS ที่เติมซูโครส
30 กรัมต่อลิตร
½ LS-15
อาหารสูตร LS ที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน LS ที่เติมซูโครส
15 กรัมต่อลิตร
* อาหารทุกสูตร มีการเติม BAP ที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร

ผลการศึกษา
จากการศึกษาผลของอาหารเพาะเลีย้ งและความเข้มข้นของซูโครสต่อการเพิ่มจานวนยอดของแบล็คเบอรี่ โดย
ทาการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อส่วนข้อของแบล็คเบอรีบ่ นอาหารกึ่งแข็งจานวน 12 สูตร ซึ่ง อาหารทุกสูตร มีการเติม BAP ที่
ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ทาการเพาะเลีย้ งเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อบนอาหาร
ทั้ง 12 สูต ร สามารถชัก นาและส่ งเสริ ม การเจริ ญ ของยอดได้ โดยเนื้อ เยื่อ ส่ว นข้ อ ของแบล็ ค เบอรี่ ที่เพาะเลี้ย งมี
เปอร์เซ็นต์การเกิดยอดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)
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ในการเพิ่มจานวนยอด พบว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อของแบล็คเบอรี่บนอาหารสูตร MS สามารถชักนา
ให้เกิดการเพิ่มจานวนยอดได้ในปริมาณที่สูง โดยมีจานวนยอดเฉลี่ย 9–18.1 ยอดต่อเนื้อเยื่อเริ่มต้น ซึ่งสูงกว่าการ
เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อส่วนข้อบนอาหารเพาะเลีย้ งสูตร WPM DKW และ LS ที่มีจานวนยอดเฉลี่ยต่อชิ้นส่วน เท่ากับ 7.3 –
9.5 6.6–9 และ 3.7–7.4 ยอดต่อเนื้อเยื่อเริ่มต้น ตามลาดับ ในส่วนของความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหาร
พบว่า ในอาหารสูตร MS และ LS ที่ความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหาร 1 เท่า สามารถชักนาให้เกิดการเพิ่ม
จานวนยอดได้ดีกว่าการเพาะเลีย้ งในอาหารทีม่ ีความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหาร ½ เท่า ขณะที่ในอาหาร
สูตร WPM และ DKW พบว่า การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อบนอาหารที่มี ความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหาร ½
เท่า และ 1 เท่า ให้ผลในการชักนาให้เกิดการเพิ่มจานวนยอดได้ใกล้เคียงกัน ในส่วนของความเข้มข้นของซูโครส
พบว่า อาหารเพาะเลี้ยงทุกสูตรที่ประกอบด้วยซูโครสความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร มีแนวโน้มที่ดีในการส่งเสริมการ
เจริญและการเพิ่มจานวนยอดได้ดีกว่าอาหารที่ ประกอบด้วยซูโครสความเข้มข้น 15 กรัมต่อลิตร โดยจากผลการ
ทดลอง พบว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อของแบล็คเบอรี่บนอาหารสูตร MS ที่เติมซูโครส 30 กรัมต่อลิตร (MS30) สามารถชักนาให้เกิดยอดได้สูงที่สุด โดยมีจานวนยอดเฉลี่ย 18.1 ยอดต่อเนื้อเยื่อเริ่มต้น (ตารางที่ 2, ภาพที่ 2)
ในส่ ว นของการเกิด ราก พบว่า ยอดที่ ไ ด้ จากการเพาะเลี้ย งบนอาหารทั้ง 12 สู ต ร ไม่มีการเกิด ราก เมื่อทาการ
เพาะเลีย้ งเป็นเวลา 8 สัปดาห์ (ตารางที่ 2, ภาพที่ 2)

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยงและความเข้มข้นของซูโครสต่อการเพิ่มจานวนยอดของแบล็คเบอรี่ ใน
สภาพปลอดเชื้อ พบว่า การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อส่วนข้อบนอาหารกึ่งแข็งสูตรทั้ง 12 สูตร สามารถชักนาและส่งเสริมการ
เจริญของยอดได้ โดยเนื้อเยื่อส่วนข้อที่เพาะเลีย้ งมีเปอร์เซ็นต์ของการเกิดยอดได้ 100 เปอร์เซ็นต์
ในส่วนของการเพิ่มปริม าณยอด พบว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่ว นข้อของแบล็ คเบอรี่บนอาหารสูตร MS
สามารถชักนาให้เกิดการเพิ่มปริมาณยอดได้ดีกว่าอาหารเพาะเลี้ยงสูตร WPM DKW และ LS เนื่องจากมีจานวนยอด
เฉลี่ยต่อชิน้ ส่วนพืชสูงกว่าการเพาะเลีย้ งในอาหารสูตรอื่น ๆ ในส่วนของความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหาร
พบว่า การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อบนอาหารที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหาร 1 เท่า มีแนวโน้มของ
จานวนยอดที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการเพาะเลีย้ งในอาหารทีม่ ีความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหาร ½ เท่า
อาหารเพาะเลีย้ งสูตร MS มีองค์ประกอบหลัก เช่นเดียวกับสูตรอาหารอื่น ๆ แต่เมื่อพิจารณาชนิดและปริมาณ
ขององค์ประกอบในส่วนของธาตุอาหารอนินทรีย์ พบว่า อาหารสูตร MS เป็นอาหารที่มีปริมาณเกลือสูง (high salt
medium) เนื่องจากมีปริมาณของ ไนโตรเจน (N) และ โปตัสเซียม (K) สูง ไนโตรเจนที่เป็นองค์ประกอบมาจาก 2 แหล่ง
คือ โปตัสเซียมไนเตรท (ในรูป ไนเตรทอิออน (NO3-) จานวน 40 มิลลิโมล) และ แอมโมเนียมไนเตรท (ในรูป
แอมโมเนียมอิออน (NH4+) จานวน 20 มิลลิโมล) โดยปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen content) สูงกว่าใน
อาหารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ สู ต รอื่ น ๆ โดยปริ ม าณธาตุ อ าหาร อนิ น ทรี ย์ เ หล่ า นี้ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ธาตุ อ าหารหลั ก
(macronutrients) ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จาเป็นและมีผลอย่างยิ่งต่อการเจริญของเซลล์พืชและต่อการพัฒนาไปเป็น
อวัยวะของพืช [5, 6]
ซูโครสเป็นแหล่งคาร์บอนที่นิยมใช้เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสาคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยชนิดและปริมาณ
ของแหล่งคาร์บอนมีผลต่อการเกิดยอดใหม่และการเจริญเติบโตของยอด [5, 6] ดังนั้นความเข้มข้นที่เหมาะสมของ
ซูโ ครสจึ งเป็ น ปัจ จั ยหนึ่ง ที่ส าคัญ ในขั้น ตอนของการเจริ ญเติบโตและพั ฒนาเนื้อ เยื่อ พืช จากผลการศึก ษา การ
เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อของแบล็คเบอรี่บนอาหารเพาะเลี้ยงที่มีความเข้มข้นของซูโครสที่แตกต่างกัน พบว่า อาหาร
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เพาะเลี้ยงทุกสูตรที่ประกอบด้วยซูโครสความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร มีแนวโน้มที่ดีในการส่งเสริมการเจริญและการ
เพิ่มจานวนยอดได้ดกี ว่าอาหารที่ประกอบด้วยซูโครสความเข้มข้น 15 กรัมต่อลิตร
จากผลการทดลอง พบว่า สูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อของแบล็คเบอรี่ เพื่อการเพิ่ม
จานวนยอด คือ อาหารสูตร MS ทีเ่ ติมซูโครสความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร และ BAP ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร
โดยมีจานวนยอดเฉลี่ย 18.1 ยอดต่อเนื้อเยื่อเริ่มต้น
ตารางที่ 2 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อส่วนข้อของแบล็คเบอรี่บนอาหารที่แตกต่างกัน เมื่อเพาะเลีย้ งเป็นเวลา 8 สัปดาห์
สูตรอาหาร
เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด
จานวนยอดต่อ
เปอร์เซ็นต์ของจานวน
(เปอร์เซ็นต์)
เนื้อเยื่อเริ่มต้น ± SD
ยอดที่เกิดราก
(ยอด) *
(เปอร์เซ็นต์)
MS-30
100
18.1 ± 4.1 a
0
½ MS-30
100
13.6 ± 2.6 b
0
½ MS-15
100
9 ± 4.2 cd
0
WPM-30
100
9.1 ± 3.3 cd
0
½ WPM-30
100
9.5 ± 1.9 cd
0
½ WPM-15
100
7.3 ± 2.3 cd
0
DKW-30
100
9 ± 2.9 cd
0
½ DKW-30
100
9 ± 4.2 cd
0
½ DKW-15
100
6.6 ± 2.9 cd
0
LS-30
100
7.4 ± 2.5 cd
0
½ LS-30
100
6 ± 3.2 df
0
½ LS-15
100
3.7 ± 2.2 f
0
* อักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตามในการเพาะเลีย้ งชิน้ ส่วนข้อของแบล็คเบอรี่บนอาหารทั้ง 12 สูตร เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ยอด
ที่ได้จากทุกชุดทดลองไม่มีการเกิดราก ซึ่งน่าจะเป็นผลจากในอาหารเพาะเลี้ยงทุกสูตรมีการเติม BAP ซึ่งเป็นสาร
ส่งเสริมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนิน ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการเจริญของยอดและการเพิ่มจานวนยอด
แสดงให้เห็นว่า ยอดที่ได้ในระหว่างการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจานวนยอด ไม่สามารถเกิดรากได้เอง โดยทั่วไปในขั้นตอน
การชักนาราก นิยมใช้อาหารเพาะเลีย้ งที่เติมสารส่งเสริมการเจริญเติบโตในกลุ่มออกซิน ซึ่งออกซินเป็นสารในกลุ่มที่
ส่งเสริมการเจริญของราก ซึ่งในการศึกษาครัง้ ต่อไปผู้วจิ ัยจะได้ทาการทดลองเพื่อหาสูตรอาหาร ปริมาณออกซิน และ
วิธีการที่เหมาะสมในการชักนาให้ยอดของแบล็คเบอรี่เกิดราก
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเจริญของยอดแบล็คเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อบนอาหารที่ มีชนิดและความ
เข้มข้นของอาหารและความเข้มข้นของซูโครสแตกต่างกัน เมื่อทาการเพาะเลีย้ งเป็นเวลา 8 สัปดาห์
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กาแพงแสน ที่ให้การสนับสนุนในการทาวิจัย
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สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่กระดูกดาลูกผสมชี้ฟ้าและฟ้าหลวง
Growth performance of Chee Fah and Fah Luang crossbred black-bone chickens
วัชระ แลน้อย1 สุพรรณิการ์ พรหมสุริยา1 และกฤตภาค บูรณวิทย์1*
Watchara Laenoi1, Supannika Promsuriya1 and Krittaphak Buranawit1*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัต ถุประสงค์เพื่อ เปรี ยบเทีย บสมรรถภาพการเจริญ เติบโตของไก่ กระดูกด าลู กผสมพื้น
เมืองไทยที่เกิดจากการผสมข้ามแบบสลับเพศระหว่างไก่กระดูกดาพืน้ เมืองพันธุ์ชฟี้ า้ และพันธุ์ฟ้าหลวง การศึกษาครั้ง
นี้ใช้ไก่อายุ 1 วัน จานวน 120 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 60 ตัว) ตามกลุ่มการผสมพันธุ์ คือ ไก่กระดูกดา
ลูกผสมระหว่างพ่อพันธุ์ชฟี้ า้ กับแม่พันธุ์ฟ้าหลวง และไก่กระดูกดาลูกผสมระหว่างพ่อพันธุ์ฟ้าหลวงกับแม่พันธุ์ช้ีฟ้า ผล
การศึกษาพบว่า ไก่กระดูกดาลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้ามีนาหนั
้ กตัวเฉลี่ยที่อายุ 20 สัปดาห์ และอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยต่อวันสูงกว่าไก่กระดูกดาลูกผสมชี้ฟ้า  ฟ้าหลวงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ไก่กระดูกดา
ลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้ายังมีอัตราการแลกเนื้อที่ดกี ว่าไก่กระดูกดาลูกผสมชีฟ้ า้  ฟ้าหลวงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05) อย่างไรก็ตามอัตราการตายเฉลี่ยของไก่กระดูกดาลูกผสมพืน้ เมืองทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าไม่แตกต่างกันในทางสถิติ
(p>0.05) สรุปได้ว่าไก่กระดูกดาลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้ามีสมรรถภาพการเจริญเติบโตที่ดีกว่าไก่กระดูกดาลูกผสม
ชี้ฟา้  ฟ้าหลวง
คาสาคัญ: ไก่กระดูกดา ชี้ฟ้า ฟ้าหลวง การเจริญเติบโต
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Abstract
This study aimed to compare the growth performance between Thai native crossbred black-bone
chickens originated by reciprocal cross between two purebred Thai native black-bone chickens, namely Chee
Fah and Fah Luang. One hundred and twenty 1-day-old chicks were used in this study, which were divided
into 2 breed groups (60 chicks per group), Chee Fah sire  Fah Luang dam and Fah Luang sire  Chee Fah
dam. The results showed that Fah Luang  Chee Fah chickens had body weight at 20-week of age and
average daily gain significantly higher than Chee Fah  Fah Luang chickens (p<0.05). Furthermore, Fah Luang
 Chee Fah chickens showed significantly more desirable value of feed conversion ratio compared with Chee
Fah  Fah Luang chickens (p<0.05). However, their mortality rates were not significantly different (p>0.05). In
conclusion, Fah Luang  Chee Fah chickens had better growth performance than Chee Fah  Fah Luang
chickens.
Keywords: Black-bone chicken, Chee Fah, Fah Luang, Growth

บทนา
ไก่กระดูกดา (black-bone chicken) เป็นไก่ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากไก่พ้ืนเมืองทั่วไป คือ ส่วนของหนัง เนื้อ
และกระดูกมีสีดา (Jiang and Groen, 2000) ซึ่งเป็นผลเนื่องจากเม็ดสีเมลานิน (melanin) ที่อยู่ในร่างกาย โดยมีการ
รายงานว่า ไก่พ้นื เมืองกระดูกดามีสารประกอบที่สามารถช่วยกระตุน้ ให้ตอ่ มต่าง ๆ ภายในร่างกายทางานได้ดีขึ้น หาก
บริโภคอย่างสม่าเสมอจะช่วยทาให้ร่างกายแข็งแรง กระชุ่มกระชวย และมีผิวพรรณที่งดงาม นอกจากนี้ยังมีการ
รายงานเกี่ยวกับการนาไก่กระดูกดาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนจีนอีกด้วย (Zhu et al., 2014) ด้วยเหตุนจี้ ึงทาให้
ไก่กระดูกดามีราคาสูงกว่าไก่พนื้ เมืองทั่วไป (ศิริพันธ์ และคณะ, 2548; อุดมศรี และคณะ, 2548)
ในเขตพื้นที่สูงของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ไก่พ้ืนเมืองกระดูกดาถูกเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริโภคภายในครัวเรือน และการใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวบ้าน ตลอดจนการส่งไปขายยังดอยแม่สล
อง อาเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวจีน โดยในปี พ.ศ. 2548 มูลนิธิโครงการหลวงได้เริ่มทาการคัดเลื อก และปรับปรุงพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองกระดูกดาจน
ได้รับการขึน้ เบียนพันธุ์สัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์ในปี พ.ศ. 2556 ทัง้ หมด 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ชฟี้ า้ และพันธุ์ฟ้าหลวง
อย่างไรก็ตามการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับไก่พ้ืนเมืองกระดูกดาพันธุ์ช้ีฟ้า และพันธุ์ฟ้าหลวงยังมีอยู่น้อยมาก (ศิริ
พันธ์ และคณะ, 2548; สัญชัย และคณะ, 2548; อุดมศรี และคณะ, 2548; Buranawit et al., 2016) นอกจากนี้ยังไม่
มีการศึกษาเกี่ยวกับการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างไก่พ้ืนเมืองกระดูกดาพันธุ์แท้ทั้ง 2 พันธุ์ ซึ่งในการปรับปรุงพันธุ์นั้นการ
ผสมข้ามพันธุ์สามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ได้ เนื่องจากอิทธิพลของเฮทเทอโรซีส (heterosis) ดังนั้น
การศึกษาครัง้ นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่กระดูกดาลูกผสมที่เกิดจากการ
ผสมแบบสลับเพศระหว่างไก่พนื้ เมืองกระดูกดาพันธุ์แท้พันธุ์ชฟี้ า้ และพันธุ์แท้พันธุ์ฟา้ หลวง
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
สัตว์ทดลอง และการจัดการฟาร์ม
สัตว์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ไก่กระดูกดาลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุ์แบบสลับเพศ (reciprocal cross)
ระหว่างไก่พ้ืนเมืองกระดูกดาพันธุ์ช้ีฟ้า และพันธุ์ฟ้าหลวง อายุ 1 วัน จานวน 120 ตัว โดยแบ่ งออกเป็น 2 กลุ่มพันธุ์
กลุ่มละ 60 ตัว (เพศละ 30 ตัว) กลุ่มที่ 1 คือ ไก่กระดูกดาลูกผสมระหว่างพ่อพันธุ์ชฟี้ า้ กับแม่พันธุ์ฟ้าหลวง และกลุ่มที่
2 คือ ไก่กระดูกดาลูกผสมระหว่างพ่อพันธุ์ฟ้าหลวงกับแม่พันธุ์ชฟี้ า้ ทาการเลีย้ งแบบปล่อยฝูงภายในโรงเรือนแบบเปิด
ซึ่งอุณหภูมภิ ายในโรงเรือนแปรผันตามอุณหภูมภิ ายนอกโรงเรือน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 27.2 องศาเซลเซียส ใช้แกลบเป็น
วัสดุรองพื้น อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่เป็นอาหารไก่สาเร็จรูปเชิงพาณิชย์ที่มีโภชนะตามความต้องการของไก่ในแต่ละระยะ
การเจริญเติบโต ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของ NRC (1994) โดยไก่ได้รับอาหารอย่างเต็มที่ (ad libitum) และมีน้า
สะอาดให้ไก่กินตลอดเวลา การจัดการและโปรแกรมการให้วัคซีนเป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์
ข้อมูลที่ทาการบันทึก และการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ทาการชั่งน้าหนักแรกเกิดของลูกไก่ (birth weight) และทาการบันทึกน้าหนักตัว (body weight) ของไก่ทุก ๆ 4
สัปดาห์ จนไก่มอี ายุครบ 20 สัปดาห์ ทาการบันทึกปริมาณอาหารที่ไก่กิน (feed intake, FI) ทุก ๆ สัปดาห์ จากนั้นนา
ข้อมูลน้าหนักตัวไก่ และปริมาณอาหารที่ กินมาคานวณหาค่าอัตราการแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) และ
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (average daily gain, ADG) และทาการบันทึกอัตราการตาย (mortality) เมื่อสิ้นสุด
การทดลอง
ทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะการเจริญเติบโตของไก่กระดูกดาลูกผสมทั้งสองกลุ่มด้วยการทดสอบ
t-test ที่ระดับสาคัญ 0.05 ในโปรแกรมสาเร็จรูป R (R Core Team, 2016)

ผลการศึกษา
น้าหนัก แรกเกิ ดเฉลี่ย และน้าหนักตั วเฉลี่ย ที่อายุต่าง ๆ ของไก่ กระดูก ดาลูกผสม แสดงดังตารางที่ 1 ผล
การศึกษาพบว่า ไก่กระดูกดาลูกผสมระหว่างพ่อพันธุ์ฟ้าหลวงกับแม่พันธุ์ชฟี้ า้ มีนาหนั
้ กแรกเกิด และน้าหนักตัวที่อายุ
4, 8, 12, 16 และ 20 สัปดาห์ สูงกว่าไก่กระดูกดาลูกผสมระหว่างพ่อพันธุ์ช้ีฟ้ากับแม่พันธุ์ฟ้าหลวงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)
ไก่กระดูกดาลูกผสมพืน้ เมืองระหว่างพ่อพันธุ์ฟ้าหลวงกับแม่พันธุ์ช้ีฟ้า มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง (9.340.16 กรัมต่อวัน) สูงกว่าไก่กระดูกดาลูกผสมพื้นเมืองระหว่างพ่อพันธุ์ช้ีฟ้ากับแม่พันธุ์ฟ้า
หลวง (8.830.10 กรัมต่อวัน) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1) เช่นเดียวกับอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยต่อวันในช่วงอายุอ่ืน ๆ ที่ไก่กระดูกดาลูกผสมพื้นเมืองระหว่างพ่อพันธุ์ฟ้าหลวงกับแม่พันธุ์ ช้ีฟ้ามีค่าสูงกว่าไก่
กระดูกดาลูกผสมพืน้ เมืองระหว่างพ่อพันธุ์ชฟี้ า้ กับแม่พันธุ์ฟ้าหลวง
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ตารางที่ 1

น้าหนักตัวเฉลี่ย และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันของไก่กระดูกดาลูกผสมพืน้ เมือง
กลุ่มพันธุ์
ลักษณะ
พ่อชีฟ้ า้  แม่ฟา้ หลวง
พ่อฟ้าหลวง  แม่ช้ฟี ้า
น้าหนักตัว (กรัม)
แรกเกิด
27.090.19b
29.580.14a
ที่อายุ 4 สัปดาห์
171.229.52b
185.926.83a
ที่อายุ 8 สัปดาห์
486.5122.52b
509.0615.80a
ที่อายุ 12 สัปดาห์
781.2522.80b
896.9227.97a
ที่อายุ 16 สัปดาห์
1043.9318.01b
1124.8628.19a
ที่อายุ 20 สัปดาห์
1263.4714.45b
1336.8522.29a
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (กรัมต่อวัน)
ช่วงอายุ 0-4 สัปดาห์
5.150.33b
5.580.24a
ช่วงอายุ 0-8 สัปดาห์
8.200.40b
9.450.28a
ช่วงอายุ 0-12 สัปดาห์
8.980.27b
10.330.33a
ช่วงอายุ 0-16 สัปดาห์
9.080.16b
9.780.25a
ช่วงอายุ 0-20 สัปดาห์
8.830.10b
9.340.16a
a, b
ค่าเฉลี่ยในแต่ละแถวที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 2 แสดงถึงค่าเฉลี่ยของปริมาณอาหารที่ไก่กินทั้งหมด และอัตราการแลกเนื้อของไก่กระดูกดาลูกผสม
พื้นเมืองในแต่ละช่วงอายุ โดยปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดของไก่กระดูกดาลูกผสมชีฟ้ า้  ฟ้าหลวงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าไก่
กระดูกดาลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้า ในช่วงอายุ 0 ถึง 4 สัปดาห์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) จากนั้นมีค่าต่า
กว่าในทุก ๆ ช่วงอายุ จนถึงสิน้ สุดการทดลอง (p<0.05)
เมื่อพิจารณาอัตราการแลกเนื้อของไก่กระดูกดาลูกผสมพื้นเมืองทั้ง 2 กลุ่ม (ตารางที่ 2) พบว่า ไก่กระดูกดา
ลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้า มีค่าอัตราการแลกเนื้อต่ากว่าไก่กระดูกดาลูกผสมชีฟ้ า้  ฟ้าหลวงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05) โดยที่อัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลองมีค่าเท่ากับ 5.440.09 และ 5.580.07 สาหรับไก่
กระดูกดาลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้า และลูกผสมชีฟ้ า้  ฟ้าหลวง ตามลาดับ
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า อัตราการตายเฉลี่ยไก่กระดูกดาลูกผสมพื้นเมืองมีค่าเท่ากับ 10.76 และ 12.69
เปอร์เซ็นต์ สาหรับลูกผสมชีฟ้ า้  ฟ้าหลวง และลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้า ตามลาดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันในทาง
สถิติ (p>0.05)
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ตารางที่ 2

ปริมาณอาหารเฉลี่ยที่ไก่กินทั้งหมด และอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยของไก่กระดูกดาลูกผสมพืน้ เมือง
กลุ่มพันธุ์
ลักษณะ
พ่อชีฟ้ า้  แม่ฟา้ หลวง
พ่อฟ้าหลวง  แม่ช้ฟี ้า
ปริมาณอาหารทีไ่ ก่กินทั้งหมด (กรัม)
ช่วงอายุ 0-4 สัปดาห์
638.012.05a
629.540.13b
ช่วงอายุ 0-8 สัปดาห์
1838.729.05b
1897.280.66a
ช่วงอายุ 0-12 สัปดาห์
3350.929.77b
3480.201.29a
ช่วงอายุ 0-16 สัปดาห์
5033.737.01b
5215.361.36a
ช่วงอายุ 0-20 สัปดาห์
6897.994.89b
7107.311.08a
อัตราการแลกเนื้อ
ช่วงอายุ 0-4 สัปดาห์
4.450.30a
4.030.17b
ช่วงอายุ 0-8 สัปดาห์
4.010.22a
3.590.11b
ช่วงอายุ 0-12 สัปดาห์
4.450.14a
4.020.13b
ช่วงอายุ 0-16 สัปดาห์
4.950.09a
4.760.12b
ช่วงอายุ 0-20 สัปดาห์
5.580.07a
5.440.09b
a, b
ค่าเฉลี่ยในแต่ละแถวที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)

วิจารณ์และสรุปผล
น้าหนักแรกเกิดของลูกไก่กระดูกดาลูกผสมพื้นเมืองทั้ง 2 กลุ่มในการศึกษาครั้งนี้มีใกล้เคียงกับไก่ลูกผสม
ม้งดา  ประดู่หางดา (30.92 กรัม; พิริยาภรณ์ และคณะ, 2558) แต่มีค่าต่ากว่าบางการศึกษาที่มีการรายงานว่า
น้าหนักแรกเกิดเฉลี่ยของไก่ลูกผสมพื้นเมืองมีค่าตั้งแต่ 31.60 ถึง 34.64 กรัม (ทรงยศ และคณะ, 2546; ศรัญญา
และคณะ, 2556) อย่างไรก็ตามไก่กระดูกดาลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้า ที่อายุ 12 และ 16 สัปดาห์ มีน้าหนักตัวเฉลี่ยสูง
กว่าไก่กระดูกดาพันธุ์แท้พันธุ์ชฟี้ า้ และพันธุ์ฟ้าหลวง ที่เคยมีการรายงานไว้ ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 858.10 ถึง 879.32 กรัม ที่
อายุ 12 สัปดาห์ (ศิริพันธ์ และคณะ, 2548; อุดมศรี และคณะ, 2548) และ 1080.88 ถึง 1091.38 กรัม ที่อายุ 16
สัปดาห์ (สัญชัย และคณะ, 2548) ทั้งนีอ้ าจเป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของเฮทเทอโรซีสที่สง่ ผลให้สัตว์ที่เป็นลูกผสมมี
ลักษณะดีกว่าพันธุ์แท้ที่เป็นพ่อแม่พันธุ์
เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันของไก่กระดูกดา
ลูกผสมในการศึกษาครัง้ นี้มีคา่ ต่ากว่าที่เคยมีการรายงานในไก่ลูกผสมม้งดา  ประดู่หางดาเล็กน้อย (12.58 กรัมต่อ
วัน; พิริยาภรณ์ และคณะ, 2558) ขณะที่ Castellini et al. (2016) รายงานอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ของไก่ช่วงอายุ
0 ถึง 12 สัปดาห์ ไว้ค่อ นข้ า งสู ง ซึ่ งการศึก ษาครั้ ง นี้ทาการศึก ษาในช่วงอายุ 0 ถึง 20 สัปดาห์ ดั ง นั้น อัต ราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันของไก่กระดูกดาลูกผสมพื้นเมืองในการศึกษาครั้งนี้จึงมีค่าต่ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับที่มีการ
รายงานว่าไก่พ้ืนเมืองมีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดในช่วง 0 ถึง 12 สัปดาห์ และมีค่าลดลงในช่วงอายุ 12 ถึง 20
สัปดาห์ (Mosaad et al., 2010)
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ในการศึกษาครั้งนี้ ไก่กระดูกดาลูกผสมชี้ฟ้า  ฟ้าหลวงกินอาหารมากกว่าลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้าในช่วงอายุ 4
สัปดาห์แรก แต่หลังจากนั้นกลับกินอาหารน้อยกว่าจนกระทั่งอายุ 20 สัปดาห์ ซึ่งปริมาณอาหารเฉลี่ยที่ไก่กระดูกดา
ลูกผสมพื้นเมืองทั้ง 2 พันธุ์ กินทั้งหมดตลอดระยะเวลา 20 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7002.65 กรัม ซึ่งสอดคล้องกับที่มี
การรายงานว่าปริมาณอาหารที่ไก่กินทั้งหมดมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพันธุ์ (Castellini et al., 2016) นอกจากนี้
ยังมีการรายงานว่า เพศเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณอาหารที่ไก่กินทั้งหมด (Lin and Hsu, 2002)
จากผลการศึกษาพบว่า อัตราการแลกเนื้อของไก่กระดูกดาลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้ามีค่าต่ากว่าลูกผสมชีฟ้ า้ 
ฟ้าหลวง (5.44 และ 5.58 ตามลาดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไก่กระดูกดาลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้ามีการใช้ประโยชน์ได้
จากอาหารดีกว่า จึงทาให้น้าหนักตัวเมื่อสิ้นสุดการทดลองสูงกว่าลูกผสมชี้ฟ้า  ฟ้าหลวง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ไก่
กระดูกดาลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้ามีสมรรถภาพการเจริญเติบโตที่ดีกว่าลูกผสมชี้ฟ้า  ฟ้าหลวง เมื่อเปรียบเทียบ
การศึกษาอื่น ๆ ที่ช่วงอายุเดียวกัน (0 ถึง 20 สัปดาห์) พบว่า ค่าที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าที่เคยมีการ
รายงานไว้ (ทรงยศ และคณะ, 2546) ความแตกต่างที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลเนื่องจากอัตราการแลกเนื้อเป็นลักษณะเชิง
ปริมาณซึ่งถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ และมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามามีผลกระทบ เช่น พฤติกรรมของสัตว์ ช่วงอายุของการ
ให้ผลผลิต ความอยากกินอาหารของสัตว์ ตลอดจนปฏิกิริยาร่วมระหว่างปัจจัยดังกล่าว (Hassen et al., 2006)
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ไก่กระดูกดาลูกผสมพื้นเมืองระหว่างพ่อพันธุ์ฟ้าหลวงกับแม่พันธุ์ช้ีฟ้ามีสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตที่ดีกว่าไก่กระดูกดาลูกผสมพื้นเมืองระหว่างพ่อพันธุ์ช้ีฟ้ากับแม่พันธุ์ฟ้าหลวง เนื่องจากไก่กระดูกดา
ลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้ามีนาหนั
้ กแรกเกิด และน้าหนักตัวเฉลี่ยในแต่ละช่วงอายุสูงกว่า มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ต่อวันในแต่ละช่วงอายุที่ดกี ว่า รวมถึงมีอัตราการแลกเนื้อที่ดกี ว่าไก่กระดูกดาลูกผสมชีฟ้ า้  ฟ้าหลวง
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ผลของแป้งสาลีและเนื้อปลาต่อคุณภาพของข้าวเกรียบปลานิลระหว่างเก็บรักษา
Effect of wheat flour and fish meat on quality of Nile tilapia cracker during storage
หทัยทิพย์ นิมติ รเกียรติไกล1* และตรีสนิ ธุ์ โพธารส2
Hataitip Nimitkeatkai1* and Treesin Potaros2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของแป้งสาลีและเนื้อปลาต่อคุณภาพของข้าวเกรียบปลานิล เพื่อ เพิ่มการใช้ประโยชน์และ
สร้างมูลค่าเพิ่มของปลานิล โดยการเพิ่มแป้งสาลีและปริมาณเนื้อปลานิลบดเข้าไปในส่วนผสม เปรียบเทียบกับสูตร
ดั้งเดิมที่ใช้แป้งมันสาปะหลังเป็นส่วนผสมหลักเพียงชนิดเดียว จากการทดลองพบว่า การเพิ่มแป้งสาลีและปริมาณเนื้อ
ปลานิลบดในส่วนผสม มีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวเกรียบปลานิล โดยข้าวเกรียบที่ผสมแป้งสาลี จะมี
ความชื้นต่า การพองตัวสูง และความกรอบสูงกว่าเมื่อใช้แป้งมันสาปะหลังเพียงชนิดเดียว นอกจากนี้ปริมาณเนื้อปลา
มีผลทาให้การพองตัวของข้าวเกรียบลดลง การผสมแป้งสาลีและใส่เนื้อปลามากขึ้น มีผลทาให้ข้าวเกรียบมีสีเหลือง
เข้มขึน้ ในระหว่างเก็บรักษาเป็นเวลา 21 วันที่อุณหภูมิหอ้ ง พบว่าข้าวเกรียบปลานิลมีสีเข้มขึ้น ความกรอบแข็งเพิ่มขึ้น
และความหืนมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา โดยการเพิ่มปริมาณเนือ้ ปลานิลบดในส่วนผสม ทาให้ขา้ วเกรียบ
ปลาที่ได้มีความหืนลดลง งานวิจัยนี้พบว่าสัดส่วนขององค์ประกอบหลักในการผลิตข้าวเกรียบปลานิลที่เหมาะสม
ได้แก่ แป้งมันสาปะหลัง แป้งสาลี และเนื้อปลานิลบด เท่ากับ 1,000 130 และ 600 กรัม ตามลาดับ
คาสาคัญ: ข้าวเกรียบปลา ปลานิล ขนมขบเคีย้ ว แป้งสาลี แป้งมันสาปะหลัง
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Abstract
This study investigated the effect of wheat flour and fish meat on quality of Nile tilapia cracker during
storage to adding value of Nile tilapia. Wheat flour and fish meat were added to the mixed formulas compared
with the original formula with contain only tapioca (control). The result showed that adding wheat flour and fish
meat content affected on the physic-chemical properties of Nile tilapia cracker. Fish cracker from the addition of
wheat flour tented to be lower in moisture content, higher in expansion ratio and higher in crispness in
comparison to the control sample. The expansion ratio decreased with increase in fish meat content. Addition of
wheat flour and increased the amount of fish meat resulted in the darker yellow color cracker. During storage for
21 days at room temperature, the color intensity, hardness and rancidity of cracker were increased with storage
time. With increase in fish meat content, the rancidity of Nile tilapia fish cracker was reduced. The proportion of
the main components of Nile tilapia cracker from this study were 1,000 g tapioca, 130 g wheat flour and 600 g
fish meat.
Keywords: Fish cracker, tilapia fish, cracker, wheat flour, tapioca

บทนา
ข้าวเกรียบเป็ นขนมขบเคี้ยวที่มีลักษณะเป็น แผ่นบาง พองกรอบ มีรูพรุน เรียบสม่าเสมอ [1] มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้กาหนดความหมายของข้าวเกรียบ หมายถึง อาหารว่างชนิดหนึ่งที่ทาจากแป้งเป็นส่วนประกอบ
หลัก อาจมีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ ผักหรือผลไม้ เช่น กุ้ง ปลา ฟักทอง เผือก งาดา เป็นต้น บดผสมให้เข้ากับ
เครื่องปรุงรส แล้วทาเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่ต้องการ นึ่งให้สุก ตัดเป็นแผ่นบาง ๆ นาไปทาแห้งด้วยแสงแดดหรือวิธีการ
ตามความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและประเทศแถบอาเซียน มีการ
ผลิตจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีกระบวนการผลิตที่
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถเก็บได้นาน และได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ผลิตภัณ ฑ์ข้าวเกรียบจากปลาน้าจืดเป็นอีก
ทางหนึ่งที่สามารถทดแทนวัตถุดิบจากปลาทะเล [2] เนื่องจากปัจจุบันการทาประมงพื้นบ้านในกว๊านพะเยาสามารถ
จับปลานิลได้เป็นจานวนมาก ทาให้มีปลาที่เหลือจากการจาหน่าย สามารถใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสดดีได้ในราคา
ไม่แพงและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง การผลิตข้าวเกรียบจากปลานิลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภค เนื่องจาก
สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปี
ส่วนผสมหลักในการทาข้าวเกรียบ คือ แป้งมันสาปะหลัง เนื่องจากมีโครงสร้าง ขนาดและรูปร่างของเม็ดแป้ง
อัตราส่วนของอะไมโลสต่ออะไมโลเพคตินที่เป็นองค์ประกอบในเมล็ดแป้งมีในปริมาณที่เหมาะสม [2] ราคาถูกและหา
ได้ง่ายกว่าแป้งชนิดอื่น เมื่อผลิตเป็นข้าวเกรียบจะได้ข้าวเกรียบที่มีลักษณะพองดี แต่แป้งมันสาปะหลังมีปริมาณ
โปรตีนและเส้นใยอาหารต่า [3] ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แป้งมันสาปะหลังเพียงอย่างเดียวจะมีความกรอบไม่นาน จึงต้องใช้แป้ง
ร่วมกับแป้งชนิดอื่น เช่น แป้ งสาลี เพื่อปรั บปรุงข้อด้อยนี้ แป้งสาลีประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิด ได้ แก่ ไกลอะดิ น
(Gliadin) และ กลูเตนิน (Glutenin) เมื่อโปรตีนทั้งสองชนิดเกิดการรวมตัวกับน้า จะเกิดลักษณะเป็นยางเหนียว มีความ
ยืดหยุ่นได้ดี เรียกว่า กลูเตน แป้งสาลีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ตามปริมาณและคุณภาพของโปรตีน ได้แก่ แป้งขนม
ปัง มีปริมาณโปรตีน 12-14% เหมาะสาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปัง แป้งเอนกประสงค์ มีปริมาณโปรตีน 10-11%
เหมาะสาหรับปาท่องโก๋ และบะหมี่ และแป้งเค้ก มีปริมาณโปรตีน 7-9% เหมาะสาหรับเค้กและคุกกี้ เป็นต้น [4]
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ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาผลของแป้งสาลีและเนื้อปลาต่อคุณภาพของข้าวเกรียบปลานิล เพื่อ เพิ่มการใช้
ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มของปลานิลด้วยการนามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวเกรียบปลา สามารถสร้างรายได้
เพิ่มให้กับกลุม่ แม่บ้านผู้แปรรูปและกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การผลิตข้ าวเกรีย บปลา ดั ดแปลงสู ตรและกรรมวิธีก ารผลิตจากเจะดอเลาะ [5] ประกอบด้ วยแป้งมั น
สาปะหลัง แป้งสาลี เนือ้ ปลานิลบด และส่วนผสมอื่น ๆ ได้แก่ เกลือ พริกไทย กระเทียมสับ น้าตาลทราย และน้าปลา
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD) ในการผลิตข้าวเกรียบปลานิล โดยแปร
ปริมาณแป้งสาลี:เนื้อปลา จานวน 3 ระดับในสัดส่วนคือ 130:300, 130:600 และ 0:600 ดังตารางที่ 1 ผสมให้เข้ากัน
แล้วเติมน้าให้มีเนื้อสัมผัส นุ่มสามารถปั่นเป็นก้อนโด ไม่ติดมือ นวดต่อไปประมาณ 10 นาที นาไปขึ้นรูปเป็นแท่ ง
ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร แล้วนาไปนึ่งประมาณ 30 นาที ตั้งให้เย็นแล้วนาไปแช่ในตู้เย็นเป็นเวลา
12 ชั่วโมง หั่นเป็นชิ้นบางให้มีความหนา 1.5 มิลลิเมตร อบแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส
เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง
ตารางที่ 1 สูตรผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลานิล ที่มปี ริมาณแป้งสาลีและเนือ้ ปลานิลแตกต่างกัน
ส่วนผสม (กรัม)
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
แป้งมันสาปะหลัง
1,000
1,000
1,000
แป้งสาลี
130
130
เนื้อปลาบด
300
600
600
กระเทียมสับ
80
80
80
น้าตาลทราย
55
55
55
น้าปลา
50
50
50
เกลือ
25
25
25
นาข้าวเกรียบปลาดิบ มาทดสอบคุณสมบัตกิ ่อนทอด ดังนี้
1. ความชื้น โดยใช้เครื่องวัดความชืน้ แบบอินฟลาเรด ยี่ห้อ Precisa รุ่น XM60
2. การพองตัวของข้าวเกรียบ โดยทาการวัดการขยายตัวด้านกว้างและด้านยาว
นาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลานิล ในแต่ละสูตรมาทอดในน้ามันร้อน น้ามันร้อนที่อุณหภูมิ 190 ± 10
องศาเซลเซียส, 2 นาที ตั้งไว้บนตะแกรงให้สะเด็ดน้ามัน บรรจุบรรจุในถุง พลาสติกชนิด PE ทาการเก็บรักษาที่
อุณหภูมหิ ้อง (30 องศาเซลเซียส) เป็นระยะเวลา 21 วัน โดยสุ่มตัวอย่างมาทาวัดคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ในวันที่
0, 7, 14 และ 21 ตามลาดับ ดังนี้
1. ค่าสี วัดค่าสีระบบ L* a* b* ด้วยเครื่องวัดค่าสี Minolta รุ่น CR-100
2. ความกรอบ (Fracturability) โดยใช้เครื่อง Texture analyzer รุ่น TA-XT2
3. ปริมาณ Thiobarbituric acid (TBA number)
นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s
new multiple range test (DMRT)
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ผลการศึกษา
จากการผลิตข้าวเกรียบปลานิลทั้ง 3 สูตรที่มีปริมาณแป้งสาลีและเนื้อปลาแตกต่างกัน นาไปวัดคุณสมบัติทาง
เคมีกายภาพ ได้ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 2 พบว่าชนิดของแป้งและปริมาณเนื้อปลาที่ใช้มีผลต่อความชื้นและ
การพองตัวของข้าวเกรียบ ข้าวเกรียบดิบก่อนทอดสูตรที่ 3 ที่ใช้แป้งมันสาปะหลังเพียงอย่างเดียวมีความชื้นสูงกว่า
สูตรอื่นที่ผสมแป้งสาลี อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) ในขณะที่ปริมาณเนื้อปลาไม่มีผลต่อความชื้นในข้าวเกรียบดิ บก่อน
ทอด
เมื่อใช้แป้งสาลีและเนื้อปลาเพิ่มขึ้นการพองตัวจะลดลง โดยสูตรที่ 1 ที่มีการใช้แป้งสาลีผสมและมีปริมาณเนื้อ
ปลาต่าที่สุด มีค่าการพองตัวสูงที่สุดอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) เท่ากับ 2.33 เท่า ในขณะเดียวกันสูตรที่ 2 ที่มี
ปริมาณเนื้อปลาเพิ่มขึ้น 2 เท่ามีการพองตัว 1.96 เท่า ซึ่งสูงกว่าในสูตรที่ 3 ที่ใช้แป้งมันสาปะหลังเพียงอย่างเดียวมี
การพองตัวเพียง 1.68 เท่า อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างทางสถิติของการพองตัวในข้าวเกรียบสูตรที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 ผลของแป้งสาลีและเนือ้ ปลาต่อความชื้น และการพองตัวของข้าวเกรียบปลานิล
คุณสมบัตทิ างกายภาพ
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
b
b
ความชื้น (%)
2.96 + 0.22
2.57 + 0.38
4.09a + 0.31
การพองตัว (เท่า)
2.33a + 0.14
1.96b + 0.21
1.68b + 0.26
หมายเหตุ: ตัวอักษร a-d ที่แตกต่างกันแสดงค่าความแตกต่างของข้อมูลในคอลัมม์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
ในระหว่างเก็บรักษาข้าวเกรียบปลานิลเป็นระยะเวลา 21 วัน พบการเปลี่ยนแปลงค่าสี ดังแสดงในตารางที่ 3
สูตรที่ 2 ที่ผสมแป้งสาลีและเพิ่มเนื้อปลา มีค่าความสว่างต่ากว่า ความเป็นสีแดงสูงกว่าสูตรอื่นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ในขณะที่สูตรที่ 1 ที่ผสมแป้งสาลีมีค่าสีไม่แตกต่างจากสูตรที่ 3 ในระหว่างเก็บรักษา ข้าวเกรียบปลา
นิลในสูตรที่ 1 และ 2 ที่ผสมแป้งสาลีมคี ่าความสว่างลดลง ขณะที่ความเป็นสีแดงและสีเหลืองเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา
เก็บรักษา ส่วนสูตรที่ 3 ที่ใช้แป้งมันสาปะหลังเพียงอย่างเดียว มีค่าความสว่างและความเป็นสีแดงลดลง ขณะที่ความ
เป็นสีเหลืองเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 3 ผลของแป้งสาลีและเนื้อปลาต่อสีของข้าวเกรียบปลานิลระหว่างเก็บรักษา
ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน)
ความสว่าง (L*)
ความเป็นสีแดง (a*) ความเป็นสีเหลือง (b*)
0
สูตรที่ 1
62.27a + 2.01
1.83b + 1.36
14.50 + 2.81
b
a
สูตรที่ 2
51.19 + 5.51
4.65 + 0.38
17.30 + 1.86
a
b
สูตรที่ 3
63.65 + 0.47
1.01 + 0.74
14.62 + 2.75
b
b
7
สูตรที่ 1
49.42 + 8.85
2.60 + 1.25
14.30 + 1.50
b
a
สูตรที่ 2
41.40 + 8.62
6.09 + 1.18
16.67 + 0.62
a
b
สูตรที่ 3
72.69 + 1.79
1.72 + 0.37
18.73 + 2.85
b
b
14
สูตรที่ 1
39.61 + 0.58
3.00 + 0.21
16.06b + 0.05
สูตรที่ 2
36.13b + 4.89
6.93a + 0.35
16.73b + 0.29
สูตรที่ 3
74.03a + 2.34
1.52c + 0.35
17.71a + 0.59
21
สูตรที่ 1
35.80b + 0.49
3.35b + 0.23
15.60c + 0.33
สูตรที่ 2
36.14b + 0.27
7.48a + 0.18
17.21b + 0.23
สูตรที่ 3
72.86a + 1.09
1.54c + 0.13
17.92a + 0.10
หมายเหตุ: ตัวอักษร a-b ที่แตกต่างกันแสดงค่าความแตกต่างของข้อมูลในแนวตั้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
ความกรอบของข้าวเกรียบในสูตรที่ 1 มีความกรอบสูงที่สุด รองมาได้แก่สูตรที่ 2 และ 3 ตามลาดับ แต่ไม่พบ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติของค่าความกรอบในแต่ละสูตร (p>0.05) ดังตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าการผสม
แป้งสาลี ทาให้ขา้ วเกรียบมีความกรอบเพิ่มขึ้น ในขณะที่การเพิ่มปริมาณเนือ้ ปลาในสูตรทาให้ข้าวเกรียบมีความกรอบ
ลดลง ระหว่างเก็บรักษาพบว่าข้าวเกรียบในทุกสูตรมีค่าความกรอบเพิ่มขึ้น ซึ่งความกรอบสัมพันธ์กับความแข็งในการ
วัดเนื้อสัมผัสของขนมขบเคีย้ ว แสดงให้เห็นว่าข้าวเกรียบปลามีความแข็งเพิ่มขึ้นระหว่างเก็บรักษา
ปริมาณกรดไทโอบาร์บิทูริก (Thiobarbituric acid; TBA number) เป็นค่าที่สามารถบ่งบอกถึงความหืน ซึ่งเป็น
กลิ่นที่ผิดปกติในผลิตภัณฑ์ จากการตรวจสอบค่า TBA number ในข้าวเกรียบปลา พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา โดยในสูตรที่ 3 ที่ใช้แป้งมันสาปะหลังเพียงอย่างเดียวมีค่าความหืนต่าที่สุดระหว่างเก็บรักษา
อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสูตรที่ 1 และ 2 ที่มีการผสมแป้งสาลีเข้าไปในสูตร พบว่าการเพิ่ม
ปริมาณเนือ้ ปลานิลบดในส่วนผสม ทาให้ขา้ วเกรียบปลาที่ได้มีความหืนลดลง (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลของแป้งสาลีและเนื้อปลาต่อความกรอบ (fracturability) และการหืน (TBA number) ของข้าวเกรียบ
ปลานิลระหว่างเก็บรักษา
ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน)
ความกรอบ (g)
TBA number (mg Malonaldehyde/1,000g)
0
สูตรที่ 1
940.34 + 13.63
1.05a + 0.01
สูตรที่ 2
871.86 + 49.90
0.08c + 0.01
สูตรที่ 3
771.06 + 74.64
0.12b + 0.01
7
สูตรที่ 1
1043.34 + 51.05
2.54a + 0.03
สูตรที่ 2
1033.57 + 55.99
1.47b + 0.08
สูตรที่ 3
959.83 + 63.09
0.64c + 0.01
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ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน)
ความกรอบ (g)
TBA number (mg Malonaldehyde/1,000g)
14
สูตรที่ 1
1166.63 + 37.37
3.44a + 0.01
สูตรที่ 2
996.94 + 78.26
2.01b + 0.01
สูตรที่ 3
1055.81 + 59.22
0.82c + 0.07
21
สูตรที่ 1
1291.05 + 96.80
4.11a + 0.01
สูตรที่ 2
1336.51 + 34.33
2.99b + 0.08
สูตรที่ 3
1357.02 + 79.90
1.09c + 0.01
หมายเหตุ: ตัวอักษร a-b ที่แตกต่างกันแสดงค่าความแตกต่างของข้อมูลในแนวตั้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05

วิจารณ์และสรุปผล
ในการทาข้าวเกรียบปลา ต้องมีการใช้น้าเป็นส่วนผสม ถ้าใช้น้าน้อยเกินไปก้อนแป้งจะแข็ง แต่ถ้าใช้น้ามาก
เกินไปก้อนแป้งจะเหลว ปริมาณน้าที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของแป้ง จากการทดลองพบว่าการใช้แป้งมันสาปะหลังเพียง
อย่างเดียวจะใช้นาน้
้ อย (350 กรัม) ในขณะที่การเพิ่มแป้งสาลีเข้าไปในส่วนผสม ปริมาณน้าที่ใช้จะมากขึ้นด้วย (8001,000 กรัม) ทัง้ นี้เนื่องจากแป้งสาลีมีปริมาณอะไมโลสสูง การแตกตัวของเม็ดแป้งจะเกิดได้ยาก แป้งสุกจึงต้องใช้น้า
มากขึ้น [6]
ลักษณะสาคัญของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ คือ การพองตัว ความกรอบ และรสชาติ [3] ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
ปลาโดยทั่วไปมีการเติมแป้งมันสาปะหลังเป็นส่วนผสมหลัก และเติมเนื้อปลาและส่วนผสมอื่นเป็นส่วนผสมรอง ในการ
ทดลองพบว่าข้าวเกรียบที่ผสมแป้งสาลี จะมีความชืน้ ต่าและการพองตัวสูงกว่าเมื่อใช้แป้งมันสาปะหลังเพียงชนิดเดียว
นอกจากนี้ปริมาณเนือ้ ปลามีผลทาให้การพองตัวของข้าวเกรียบลดลง เช่นเดียวกับอดิศราและณฐมน [7] ที่พบว่าเมื่อ
อัตราส่วนของเนื้อปลาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความชื้นของข้าวเกรียบปลานิลและปลาดุกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) ขณะที่อัตราการพองตัวลดลง จากการศึกษาของพรรณีและณรงค์ [6] พบว่า ข้าวเกรียบที่มีความชื้นต่าจะมี
อัตราการพองตัวสูง เมื่อข้าวเกรียบมีความชื้นสูงการพองตัวมีน้อย เนื่องจากเมื่อใส่ข้าวเกรียบในน้ามันร้อน ส่วนของ
ข้าวเกรียบทีส่ ัมผัสน้ามัน ไม่สามารถเกาะแข็งที่ผิวได้เนื่องจากความชืน้ สูงเกินไป ไอน้าที่เกิดขึ้นจึงหนีไปทางใดทางหนึ่ง
มีผลให้การพองตัวของข้าวเกรียบไม่เท่ากัน ความชื้นน้อย ทา ให้เกิดแรงดันมาก การพองตัวจึงมากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Huda และคณะ [8] ที่พบว่า การเพิ่มปริมาณเนื้อปลาในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรี ยบจะส่งผลให้การพองตัว
ลดลง เพลินใจ [1] พบว่า หากเติมโปรตีนจากเนื้อปลามากกว่าร้อยละ 30 จะส่งผลต่อการยับยั้งการพองตัวของข้าว
เกรียบปลา
ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า วเกรี ย บ แป้ ง มั น ส าปะหลั ง เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ ท าให้ ไ ด้ ลั ก ษณะฟู แ ละกรอบ ซึ่ ง
องค์ประกอบที่สาคัญที่มีผลต่อการพองตัวของข้าวเกรียบคือสัดส่วนของอะไมโลสและอะไมโลเพคตินในเม็ดแป้ง หาก
มีปริมาณอะไมโลสสูง การเกิดเจลมีความหนืดมากส่งผลให้ การพองตัวของข้าวเกรียบไม่ดีและทาให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อ
สัม ผั สแข็ ง [2] จากการทดลองพบว่าความกรอบแข็ง ของข้ า วเกรีย บปลานิลจะเพิ่ม ขึ้นเมื่อเพิ่มปริ ม าณแป้ง สาลี
เนื่องจากแป้งสาลีมีปริมาณอะไมโลสสูงกว่าแป้งมันสาปะหลัง ส่วนการเพิ่มปริมาณเนื้อปลามีผลให้ความกรอบแข็ง
เพิ่มขึน้ เนื่องจากเนือ้ ปลาหุ้มเม็ดแป้งไว้ เม็ดแป้งจึงแตกตัวได้ยากขึ้น ความแข็งของข้าวเกรียบจึงเพิ่มมากขึน้ จะเห็นได้
ว่าชนิดของแป้งและปริมาณเนือ้ ปลามีผลทาให้ความกรอบเปลี่ยนไป [6]
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การผสมแป้งสาลีและใส่เนื้อปลามากขึ้น มีผลทาให้ขา้ วเกรียบมีสีเหลืองเข้มขึน้ โดยจะมีสีเหลืองเข้มที่สุดเมื่อใช้
แป้งสาลีและเพิ่มเนื้อปลา พรรณีและณรงค์ [6] รายงานว่าการเปลี่ยนแปลงสีในข้าวเกรียบเกิดจากเนื้อปลามีโปรตีน
สูง สามารถทาปฏิกิริยากับน้าตาลในแป้ง ให้สารประกอบ melanoidin จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) [9]
ซึ่งมีสีน้าตาล แป้งมันสาปะหลังมีโปรตีนและน้าตาลค่อนข้างน้อย การเพิ่มปริมาณเนื้อปลาลงไปจึงไม่ทาให้เกิดสี
เหลืองเข้มขึน้ มากนัก ส่วนแป้งสาลีมโี ปรตีนเหลืออยูม่ าก เมื่อใส่เนื้อปลาลงไปอีกปฏิกิริยาสีนาตาลจึ
้
งเกิดขึ้นเร็วมาก สี
จึงเข้มมาก การเปลี่ยนแปลงสีของข้าวเกรียบระหว่างเก็บรักษา เกิด เนื่องจากการออกซิไดส์ (auto-oxidation) จาก
อากาศและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม เกิดการเสื่อมคุณค่าทางอาหารและสารสีเกิดการเปลี่ยนแปลง
การเหม็นหืนเกิดจากปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของไขมันและน้ามัน จะเกิดขึ้นเมื่อน้ามันหรือไขมัน
สัมผัสกับความชื้นหรือออกซิเจน ทาให้อาหารนั้นเกิดกลิ่นและรสชาติผิดปกติ [9] และการเหม็นหืนนั้นผู้บริโภคจะ
สามารถรับรู้ได้จากการดมกลิ่นหรือรับประทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการในผลิตภัณฑ์และไม่เป็นที่ยอมรับ โดยปริมาณที่
ผู้บริโภคยอมรับค่าการเหม็นหืนในผลิตภัณฑ์ได้คือไม่เกิน 20 mg Malonaldehyde/1,000g [10] ซึ่งพบว่าในระยะเวลา
21 วันของการเก็บรักษา ข้าวเกรียบที่ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้นั้นมีปริมาณการเหม็นหืนไม่เกิน 20 mg Malonaldehyde/
1,000g ข้าวเกรียบที่มีเนื้อปลาเป็นส่วนผสมในปริมาณสูง พบว่ามีค่าการเหม็นหืนต่ากว่าในสูตรที่มีเนื้อปลาต่ากว่า ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Maneerote et al. [11] ที่พบว่าการเพิ่มปริมาณเนื้อปลาผงนอกจากจะเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการให้กับข้าวเกรียบแล้ว ยังช่วยลดการอมน้ามันของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย
การเพิ่มแป้งสาลีและปริมาณเนื้อปลานิลบดในส่วนผสม มีผลต่อคุณสมบัติของข้าวเกรียบปลานิล โดยทาให้
ข้าวเกรียบปลานิลที่ได้มคี ่าการพองตัวและความกรอบเพิ่มขึ้นและมีสีเข้มขึ้น โดยสัดส่วนขององค์ประกอบหลักในการ
ผลิตข้าวเกรียบปลานิล ได้แก่ แป้งมันสาปะหลัง แป้งสาลี และเนื้อปลานิลบด เท่ากับ 1,000 130 และ 600 กรัม
ตามลาดับ
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การศึกษาจานวนของแบคทีเรียทั้งหมดและสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากปู
นาและผลิตภัณฑ์น้าปู
A study on the total number of bacteria and bacterial strains isolated from
rice-field crab and crab paste products
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Somsak Srisawakan1 and Wichanee Bankeeree2
บทคัดย่อ
การศึกษาจานวนของแบคทีเรียทั้งหมดและสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากปูน้าจืด อายุ 8 เดือน และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ าปู ในเขตพื้ น ที่ อ าเภอแจ้ ห่ ม จั ง หวั ด ล าปาง วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely
Randomized Design: CRD) จากแหล่งน้าจืด 3 แหล่ง แห่งละ 15 ตัว จานวน 3 ครั้ง เพื่อทดสอบการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียในตัวอย่าง โดยวิธีการแยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์ และเพาะเลี้ยงเชื้อบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 2 วัน พบว่า มีจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนทั้งหมด คือ 3.54 ± 0.22 x 105 โคโลนีต่อกรัมตัวอย่าง การ
ตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาเบือ้ งต้นโดยการย้อมแกรม พบแบคทีเรียแกรมลบ จานวน 7 ไอโซเลต และแบคทีเรีย
แกรมบวก จานวน 5 ไอโซเลต แบคทีเรียมีรูปร่างแบบรูปท่อนและกลม การจัดจาแนกสายพันธุ์ของแบคทีเรียด้วย
เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล พบว่า แบคทีเรียแกรมลบที่คัดแยกได้มีความใกล้เคียงกับ Escherichia coli ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95-99% มีความใกล้เคียงกับ Vibrio anguillarum ที่ระดับความเชื่อมั่น 92% มีความใกล้เคียงกับ Vibrio
cholerae ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และใกล้เคียงกับ Enterobacter aerogenes ที่ระดับความเชื่อมั่น 94% ส่วน
แบคทีเรียแกรมบวกที่คัดแยกได้มีความใกล้เคียงกับ Bacillus sp. ที่ระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 98% และมีความ
ใกล้เคียงกับ Staphylococcus sp. ที่ระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 95% จากผลการศึกษา ไม่พบเชื้อแบคทีเรียชนิดใด ๆ
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์นาปู
้
คาสาคัญ: ปู น้าปู แบคทีเรีย
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Abstract
The aim of this study was to determine the total number of bacteria and bacterial strains isolated from
rice-field crabs 8 months and crab paste products in Jae Hom district, Lampang province. The experimental
design was Completely Randomized Design (CRD) at 15 replications. The samples were collected from 3
locations of rice-field crab, each location was collected 3 times. The samples were used to determine bacterial
contamination in the crab using streak on pour plates and cultures on agar plates at room temperature for 2
days. The results found that the total number of contaminated bacterial was 3.54 ± 0.22 x 105 colonies per
gram. Basic morphology for the identification of bacterial using gram staining found 7 isolates of gram-negative
bacteria and 5 isolates of gram-positive bacteria which was a shaped and round colony. To identify bacterial
strains using molecular biology techniques, it was determined that the isolated gram-negative bacteria was
similar to Escherichia coli at 95-99%, Vibrio anguillarum at 92%, cholerae at 90% and Enterobacter aerogenes
at a 94% confidence level. To identify positive bacteria, the result indicated that they are similar to Bacillus sp.
at more than 98% and Staphylococcus sp. at a 95% confidence level. The results showed that there was no
bacterial was growth in crab paste products.
Keywords: rice-field crab, crab paste, total bacteria

บทนา
ปูนา (Rice-field crab) ที่พบในประเทศไทยมี 4 ชนิด คือ Somanniathelphusa germaini, S. sinensis, S. juliae
และ S. dugasti (Esanthelphusa dugasti) ชนิดสุดท้าย พบวามีการแพรกระจายใน 40 จังหวัดทั่วประเทศ พบแพร
กระจายในภาคอีสาน 16 จังหวัด สวน 3 ชนิดแรกไม่พบพบในภาคอีสาน (ไพบูลย์ นัยเนตร, 2520) ปูนา มีความ
บทบาทและสาคัญตอการเกษตรและกลุมคนที่นิยมนามาบริโภคเป็นอาหารพื้นบานตามแหล่งที่พบปู
น้าปู เป็ น อาหารพื้น บ้ า นของชาวภาคเหนือ ซึ่ ง เป็ น การแปรรู ปอาหาร และการถนอมอาหารเพื่อ เก็ บไว้
รับประทานตลอดทั้งปีโดยไม่เน่าเสีย (ระบบข้อมูลวัฒนธรรมตามพระราชดาริม, 2538) ปัญหาที่พบในกระบวนการ
ผลิตน้าปู คือ ขณะที่มีการเคี่ยวน้าปูจะมีกลิ่นเหม็นทาให้ชาวบ้านและบุคคลรอบข้างเกิดความเดือดร้อนจากกลิ่นที่
เหม็นรุนแรงนี้จึงต้องทาให้ชาวบ้านและกลุ่มผู้ผลิตน้าปูต้องหาพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างพื้นที่โปร่งและมีการถ่ายเทอากาศ
ที่ดี ซึ่งเป็นการความเดือดร้อนของชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ในการผลิตน้าปูน้อยแต่ต้องการผลิตน้าปูเพื่อ
การบริโภคและจาหน่ายการเกิดกลิ่นเหม็นของน้าปูที่เ กิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการผลิตน้าปูน้ีมีสาเหตุมาจากขั้นตอน
การเคี่ยวน้าปูและส่วนผสมในการผลิตน้าปู นอกจากนี้ยังพบว่าสาเหตุหลักที่ทาให้ระหว่างการเคี่ยวปูมีกลิ่นเหม็น
รุนแรงเกิด แบคทีเรียที่พบในปูน้าจืด เช่น Vibrio cholera, Vibrio parahaemolyticus (Al-Malki, 2015) ซึ่งจานวน
เชื้อจุลินทรีย์และชนิดของแบคทีเรียที่พบในปูนาที่มีชีวิตมาก่อนจะนามาผลิตเป็นน้าปู เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิด
กลิ่นเหม็นในขณะเคี่ยวน้าปู
ปั จ จุ บัน มีก ารรายงานเกี่ ย วกั บ จ านวนและชนิด ของแบคที เรี ย ที่ พ บในปู น าที่ น ามาผลิ ต เป็ น น้าปู น้ อ ยมาก
คณะวิจัยจึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาจานวนของแบคทีเรียทั้งหมดและสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากปูนา
ที่นามาผลิตน้าปู และผลิตภัณฑ์นาปู
้
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. เก็บตัวอย่างปูนาชนิด Somanniathelphusa dugasti ที่ต้องการศึกษา ซึ่งแบ่งชนิดของตัวอย่างออกเป็น
1.1. ตัวอย่างปูนาจากแหล่งน้าจืด 3 แหล่ง แห่งละ จานวน 15 ตัว ก่อนทาการแปรรูป โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง
จานวน 3 ครั้ง
1.2. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นาปู
้ ที่ผ่านการเคี่ยว จากการสุ่มเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้า 3 แห่ง แห่งละ 15 ตัว
ตัวอย่างละ 1 กรัม จานวน 3 ครั้ง
2. ศึกษาปริมาณของแบคทีเรียทั้งหมดที่คัดแยกได้จากแต่ละตัวอย่างโดยแบ่งเป็น
2.1. แบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจนและเจริญในอุณหภูมิปานกลาง (Aerobic mesophilicbacteria) ซึ่งเป็น
ดัชนีแสดงคุณภาพและสุขลักษณะการผลิตอาหาร
2.2. แบคทีเรียที่ไม่ต้องการออกซิเจนและเจริญในอุณหภูมิปานกลาง (Anaerobic mesophilicbacteria) ซึ่ง
เป็นดัชนีแสดงถึงคุณภาพของอาหารหมักดอง
โดยชั่งน้าหนักของแต่ละตัวอย่างที่ 25 กรัม และบดละเอียดในน้าเกลือปราศจากเชื้อความเข้มข้น 0.85% (w/v)
จากนั้นทาการเจือจางตัวอย่างที่ระดับความเจือจางที่เหมาะสมและนาไปตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียโดยวิธี Pour
plate และเพาะเลีย้ งเชื้อบนอาหาร Nutrient agar (NA) ในจานเพาะเชือ้ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 วันในสภาวะที่มีและ
ไม่มีออกซิเจน เมื่อครบระยะเวลาการเพาะเลี้ยงทาการนับโคโลนีแบคทีเรียที่เจริญบนอาหารมีอาหารเพื่อคานวณ
จานวนจุลินทรีย์ต่อกรัมของตัวอย่าง โดยทุกการทดลองจะทาอย่างน้อย 3 ซ้า
3. ศึกษาสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากแต่ละตัวอย่าง ดังนี้
3.1. การศึกษาลักษณะสัณฐานของแบคทีเรียที่คัดแยกได้
คัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากแต่ละตัวอย่างมาทาให้บริสุทธิ์ในอาหารเลีย้ งเชื้อ NA จากนั้นตรวจสอบลักษณะ
ของโคโลนี รูปร่าง การจัดเรียงตัวของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ดว้ ยวิธีการย้อม แกรม (Gram’s stain)
3.2 การจัดจาแนกสายพันธุ์ของแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์อย่างน้อย 3 ไอโซเลตที่พบเป็นส่วนใหญ่จากแต่ละตัวอย่างมาทาการจัด
จาแนกสายพันธุ์ดว้ ยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสโดยใช้ 16s rRNA universal primers (Weisburg et al., 1991) ได้แก่
- Forward primer : 5’AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3’
- Reverse primer : 5’ACGGCTACCTTGTTACGACTT 3’
ทาการเตรียมดีเอ็นเอแม่แบบด้วยการสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอจากโคโลนีของแบคทีเรียที่คัดเลือกด้วยชุดปฏิบัติการ
สาเร็จรูป Genomic DNA isolation kit (Favorgen®) จากนั้นนาจีโนมิกดีเอ็นเอที่ได้มาทาปฏิกิริยาภายใต้สภาวะ Initial
denature ที่ 95 องศาเซลเซียส (3 นาที) denature ที่ 95 องศาเซลเซียส (1 นาที) annealing ที่ 55 องศาเซลเซียส (30
วินาที) extension ที่ 72 องศาเซลเซียส (2 นาที)จานวน 35 รอบ และต่อด้วยขั้นตอน extension ที่ 72 องศาเซลเซียส
(10 นาที) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยา ด้วยวิธีอีเล็กโทรโฟรีซิสบนอะกาโรสเจล จากนั้นนาผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากปฏิกิริยามาทาให้บริสุทธิ์ดว้ ยชุดปฏิบัตกิ ารสาเร็จรูป Genomic DNA purification kit (Favorgen®) และส่งวิเคราะห์
หาลาดับนิวคลีโอไทด์เพื่อนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลใน Gene bank database โดยใช้โปรแกรม BLAST
version 2.2.5

Proceeding พะเยาวิจยั 8
498

4. วิเคราะห์ผลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิตขิ องข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์

ผลการศึกษา
1. จานวนของแบคทีเรียทั้งหมดที่คัดแยกจากปูนาและผลิตภัณฑ์น้าปู
1.1 จานวนของแบคทีเรียทั้งหมดที่คัดแยกจากปูนา
จากการเก็บตัวอย่างปูน้าจืดที่ใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับการทาน้าปู จากแหล่งน้า 3 แหล่ง แต่ละ 1 แห่ง ใช้ปู
น้าจืดจานวน 15 ตัว จานวน 3 ครั้ง เพื่อทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในตัวอย่างวิจัยโดยวิธี Pour plate และ
เพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหาร Nutrient agar (NA) และอาหาร ในจานเพาะเชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 วัน พบว่า
มีจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนทั้งหมด (3.54±0.22) x 105 CFU ต่อกรัมตัวอย่าง เมื่อเพาะเลี้ยงในสภาวะที่ต้องการ
ออกซิเจนและไม่ตอ้ งการออกซิเจน พบว่าแบคทีเรียเจริญเติบโตในสภาวะปราศจากออกซิเจน เมื่อทาการตรวจสอบ
ลักษณะสัณฐานเบือ้ งต้นโดยการย้อมแกรม สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ แบคทีเรียแกรมลบ จานวน 7 ไอโซเลต
และแบคทีเรียแกรมบวก จานวน 5 ไอโซเลต ซึ่งพบแบคทีเรียรูปร่างเป็นรูปท่อน (Rod) และกลม (Cocci) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลนี (A) และผลการย้อมแกรม (B) ของแบคทีเรียแต่ละไอโซเลตที่คัดแยกจากตัวอย่างปูนาจื
้ ด
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1.2 จานวนของแบคทีเรียทั้งหมดที่คัดแยกจากผลิตภัณฑ์นาปู
้
จากผลการศึกษาปริมาณของแบคทีเรียทั้งหมดที่คัดแยกได้จากผลิตภัณฑ์น้าปูโดยนาน้าปูไปเลี้ยงใน
อาหารเลีย้ ง พบว่า ไม่เชื้อแบคทีเรียชนิดใด ๆ เจริญเติบโต
1.3 การตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้าปู
การวิเคราะห์ผลทางด้านจุลชีววิทยาไม่พบเชื้อก่อโรค เช่น Salmonella spp., Staphylococci spp. และเชื้อ
Vibrio spp. ในทุกตัวอย่าง รวมทั้งไม่สามารถตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ดังนั้นตัวอย่างที่ทาการศึกษาจึงมีจุลินทรีย์
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 1 ×105 CFU/g และไม่พบตัวอย่างที่มีราหรือยีสต์เกินมาตรฐานกาหนดที่ 50 CFU/g ในทั้ง 2
ตัวอย่าง แสดงถึงการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต โดยในขัน้ ตอนการผลิตนาไปตัง้ ไฟปานกลาง ทาการเคี่ยวประมาณ 8
ชั่ว โมง หรือ เคี่ ย วจนเหนีย วเป็ น สีด า และการเฝ้ า ระวั งที่ ดี จ ากการปนเปื้ อ นมากั บภาชนะบรรจุ ฝุ่ น ละออง หรือ
สุขลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในระหว่างการบรรจุ ขนส่ง หรือรอจาหน่าย
2. การศึ ก ษาสายพั น ธุ์ ข องแบคที เ รี ย ที่ คั ด แยกได้ จ ากปู น า โดยการศึ ก ษาลั ก ษณะสั ณ ฐานของ
แบคทีเรีย และจัดจาแนกสายพันธุ์ของแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
จากผลการจัดจาแนกชนิดของแบคทีเรียด้วยเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล โดยการสกัดดีเอ็นเอจากแต่ละ
ไอโซเลต (ภาพที่ 2) และนาสารละลายดีเอ็นเอที่ได้มาเพิ่มปริมาณบริเวณ 16S ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสโดยใช้
ไพรเมอร์สากล (Universal primer) 27F และ 1525R เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาด้วยวิธี อะกาโรสเจลอิเล็ค
โตรโฟเรซิส (ภาพที่ 3) จากนั้นตรวจสอบลาดับนิวคลีโอไทด์เพื่อนาไปเปรียบเทียบกับลาดับนิวคลีโอไทด์ที่มีรายงานใน
ฐานข้อมูล GenBank ของ National Center for Biotechnology Information (NCBI) ด้วยโปรแกรม BLAST

Kb
10.0
3.0
2.0
1.5
1.0

ภาพที่ 2 จีโนมิกดีเอ็นเอจากแบคทีเรียไอโซเลตที่ 1.1 (1), 1.2 (2), 2.1 (3), 2.2 (4), 3.1 (5), 3.2 (6),
3.3 (7), 4.1 (8) และ 2 (9) เปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน (M)
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Kb
3.0
2.0
1.5
1.0
0.5

ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิรยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรสจากจีโนมิกดีเอ็นเอจากแบคทีเรียไอโซเลตที่ 1.1 (1), 1.2 (2), 2.1
(3), 2.2 (4), 3.1 (5), 3.2 (6), 3.3 (7), 4.1 (8) และ 4.2 (9) เปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน (M)
การจัดจาแนกสายพันธุ์ของแบคทีเรีย พบว่า แบคทีเรียแกรมลบที่คัดแยกได้จะมีความใกล้เคียงกับ Escherichia
coli ที่ระดับความเชื่อมั่น 95-99% ในไอโซเลต 1.1, 1.2, 2.4 และ 3.7 มีความใกล้เคียงกับ Vibrio anguillarum ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 92% ในไอโซเลต 2.1 มีความใกล้เคียงกับ Vibrio cholerae ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ในไอโซเลต 2.2
และใกล้เคียงกับ Enterobacter aerogenes ที่ระดับความเชื่อมั่น 94% ในไอโซเลต 3.3 ส่วนแบคทีเรียแกรมบวกที่คัด
แยกได้มคี วามใกล้เคียงกับ Bacillus sp. ที่ระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 98% ในไอโซเลต 3.1, 3.2 และ 4.1 และมีความ
ใกล้เคียงกับ Staphylococcus sp. ที่ระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 95% ในไอโซเลตที่ 4.2 และ 5.1 โดยแต่ละสายพันธุ์มี
ลาดับนิวคลีโอไทด์

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาจานวนของแบคทีเรียทั้งหมดและสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากปู นาที่ใช้ผลิตน้าปู และ
ผลิตภัณฑ์น้าปู พบว่า ในปูนามีจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนทั้งหมด คือ 3.54±0.22 x 105 โคโลนีต่อกรัมตัวอย่าง การ
ตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาเบื้องต้น พบว่า มีแบคทีเรียแกรมลบ จานวน 7 ไอโซเลต และแบคทีเรียแกรมบวก
จานวน 5 ไอโซเลต แบคทีเรียมีรูปร่างแบบรูปท่อนและกลม การจัดจาแนกสายพันธุ์ของแบคทีเรียด้วยเทคนิคทาง
ชีววิทยาระดับโมเลกุล พบว่า แบคทีเรียแกรมลบที่คัดแยกได้มีความใกล้เคียงกับ Escherichia coli ที่ระดับความเชื่อมั่น
95-99% มีความใกล้เคียงกับ Vibrio anguillarum ที่ระดับความเชื่อมั่น 92% มีความใกล้เคียงกับ Vibrio cholerae ที่
ระดับความเชื่อมั่น 90% และใกล้เคียงกับ Enterobacter aerogenes ที่ระดับความเชื่อมั่น 94% ส่วนแบคทีเรียแกรม
บวกที่คั ดแยกได้มีค วามใกล้เคี ยงกับ Bacillus sp. ที่ระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 98% และมีความใกล้เคียงกั บ
Staphylococcus sp. ที่ระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 95% ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารุณี นิพัทธศาสนต์ (2551)
พบว่า มีการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทั้งหมดและแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในปูนา แบคทีเรียที่พบในปูที่มี
ชีวติ เป็นเชื้อแบคทีเรียในสกุล Vibrio สามารถทาให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ โรคกระเพาะอาหาร และโรคลาไส้อักเสบได้
ส่วนแบคทีเรีย Staphylococcus sp. สามารถทาให้ผู้ที่ได้รับเชื้อชนิดนี้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เป็นตะคริวใน
ช่องท้องและอ่อนเพลียได้ (มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และคณะ, 2548) จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวอย่างน้าปู
เบื้อ งต้น พบว่า มีค่ า pH ที่ 5.82 6.20 มีสภาพเป็ นกรดอ่อน อาจเนื่อ งมาจากขั้ น ตอนการผลิ ต กรดระหว่า ง
กระบวนการหมัก ส่วนปริมาณความชื้นในตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างมีค่าความชื้นเท่ากับ 47.54% และ 48.93% ซึ่งต่า
กว่าค่าของอาหารทั่วไป โดยเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับกะปิซึ่งคล้ายคลึงกับน้าปูจะต้องไม่เกินร้อยละ 45 ทั้งนี้อาจจะ
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เนื่องมาจากการที่น้าปูมีปริมาณเกลือสูง 12.080 10.44 กรัม/กรัมตัวอย่าง จึงดูดความชื้นได้ง่ายในระหว่างการเก็บ
รักษาและรอจาหน่าย หรืออาจเป็นผลมาจากกรรมวิธีการผลิต ในงานวิจัยนี้ พบว่า การศึกษาปริมาณของแบคทีเรีย
ทั้งหมดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ หรือแบคทีเรียชนิดใด ๆ ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์นาปู
้
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งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง และ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2560 สัญญาเลขที่ RDG60A0011-A3/2 และขอขอบคุณ
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตน้าปู เทศบาลตาบลแจ้ห่ม อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้วิจัยใน
การดาเนินงานวิจัยครั้งนี้
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การสารวจเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ใช้จับปลาในแม่น้าโขง จังหวัดนครพนม
Survey of traditional fishing gears used in Mekong River, Nakhon Phanom province
นันทวัน เอื้อวงศ์กูล1*
Nunthawun Uawonggul1
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการสารวจเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ใช้จับปลาในแม่น้าโขง จังหวัดนครพนม มี
จานวน 6 จุดสารวจ ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2559 จากการสารวจพบว่า ชาวประมงในแต่ละจุดสารวจมี
การจับกลุ่มเพื่อทาประมง มีการใช้เครื่องมือประมงทั้งหมดจานวน 22 เครื่องมือ ได้แก่ มองยั้ง มองปลิว มองเดี่ยว
มองซิ่ง กะโหล่ กะโหล่มหี าง เบ็ดราว ดางกุ้ง ลอบนอน แห ช้อน เรือช้อน ยอ เบ็ด ลอบริว้ ไม้ ลอบยืน ตุม้ จั่น ขา ลอบ
กุ้ง โง่และโทง วิธีการที่ใช้ในการจับปลาตลอดทั้งปี คือ การไหลมองซิ่ง เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านบางชนิด เช่น
แห ยอ เบ็ด ตุ้ม เป็นต้น จะใช้เฉพาะฤดูกาลน้าหลากเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบเครื่องมือช่วยทาการประมงในแม่น้าโขง
เขตจังหวัดนครพนม จานวน 11 ชนิด อีกด้วย ได้แก่ แพ เรือแป้น ข้อง ข้องเป็ด ถุงกะเทียว กระชังนอน กระซังตั้ง สวิง
ตักปลา ตะกร้า เชือกร้อยปลาและกระติกน้าแข็ง ชาวประมงมีการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการทาประมงและรูปแบบ
ในการทาประมงเพื่อให้สามารถจับปลาได้มากขึ้น โดยมีการใช้พลาสติกและเหล็กทดแทนการใช้ไม้ และมีการใช้ขวด
พลาสติกหรือโฟมเพื่อช่วยในการลอยน้าได้ของเครื่องมือ การใช้เรือช้อน ยอและตุ้มนั้นจะจับได้ลูกปลาที่มีขนาดเล็ก
ดังนัน้ หากมีการใช้เรือช้อน ยอและตุ้มในการจับปลาเป็นจานวนมากย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายของ
ทรัพยากรปลาและความสมดุลของระบบนิเวศได้
คาสาคัญ: เครื่องมือประมงพื้นบ้าน แม่นาโขง
้
จังหวัดนครพนม
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Abstract
This study is the survey of traditional fishing gears used in Mekong River, Nakhon Phanom province. The
study area was restricted to 6 sites between March and December 2016. The results showed that the 22 types
of fishing gears were observed as fixed gill net, water surface drift gillnet, monolayer drift gillnet, multilayer drift
gillnet, big fish trap, long tail big fish trap, long line hook, shrimp net trap, horizontal fish trap, cast net, small
push net, push net, small lift net, hook, bamboo fish trap, vertical fish trap, small fish trap, drop door trap, brush
park, modified shrimp trap, net fish trap and vertical hanging vase trap. Multilayer drift gillnet was used for fish
capture in the river throughout the year. Some fishing gears as cast net, small lift net, hook and small fish trap
were only used for fish capture in the river in rainy-season. Moreover, 11 types of auxillary gears were found as
raft, fishing boat, creel, duck creel, net bag, horizontal fish cage, vertical fish cage, hand net, fish basket, fish
thread rope and ice box. Fishermen had changed fishing gears and fishing pattern for increase capability by
using plastic and iron instead wood and using plastic bottle or foam for fishing gear floating. The push net, small
lift net and small fish trap used to catch juvenile. Thus, the less diversity in fish species and negative effect to
the ecosystem balance might be the result of using these gears.
Keywords: traditional fishing gear, Mekong River, Nakhon Phanom province

บทนา
แม่นาโขงเป็
้
นแม่น้าขนาดใหญ่ ไหลผ่านพื้นที่ประเทศต่าง ๆ ทั้งหมดหกประเทศ เรียกว่าประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง แม่น้าโขงรวมถึงพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าโขงมีความหลากลายทางชีวภาพ มีระบบนิเวศที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาล
ระหว่างฤดูนาลดและฤดู
้
น้าหลาก ทาให้มีพืชพรรณไม้นามากกว่
้
า 65 ชนิด พันธุ์ปลามากกว่า 100 ชนิด [1] ชุมชนสอง
ฝั่งแม่น้าโขงเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่พ่ึงพาแม่น้าโขงเป็นหลัก คนกลุ่มนี้จะใช้ประโยชน์จากแม่น้าโขงโดยตรงทั้ งด้าน
อาหาร สมุนไพรและเศรษฐกิจ ได้แก่ การหาปลา การทาเกษตรริมโขง การเพาะเลีย้ งปลาในกระชังริมโขง การรับจ้าง
นานักท่องเที่ยวล่องแม่น้าโขง สาหรับคนในชุมชนริมแม่นาโขง
้
แม่นาโขงไม่
้
ได้เป็นเพียงแค่แหล่งอาหารและแหล่งรายได้
เท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งน้าในการอุปโภค บริ โภค แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นที่ทางสังคมเพื่อใช้ในกิจกรรม
ประเพณี พิธีการสาคัญต่าง ๆ [1] ในปัจจุบันมีความเจริญเติบโตของสังคมแบบทุนนิยมริมฝั่งแม่น้าโขงจนเกิดเป็น
ชุมชนเมือง มีการใช้ประโยชน์จากแม่น้าโขงทางเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ มีการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดนครพนมเลีย้ งปลาชนิดต่าง ๆ ในกระชังตามริมฝั่งแม่นาโขง
้
เช่น ปลาโมง ปลาสวายโมง
ปลานิล เป็นต้น [2] ทาให้มีการใช้สารเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์ในการเลี้ยงปลาเพิ่มมากขึ้น มีการทาประมงโดยใช้
เครื่องมือทาการประมงที่มีรูปแบบหลากหลาย มีประสิทธิภาพในการจับปลาได้จานวนมากขึ้น การทาประมงที่ผิด
กฎหมายและการทาประมงโดยขาดจิตสานึก [3] ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ การลดลงของความหลากชนิด
และจานวนปลา รวมทั้งการเสื่อมโทรมลงและการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้า [4]
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึ งสนใจทาการสารวจเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ใช้จับปลาในแม่น้าโขง
โดยทาการสารวจวิถีการทาประมง ชนิดของเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้าน ลักษณะของเครื่องมือและช่วงเวลาที่ใช้
เครื่องมือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาให้เกิด ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด อันจะนามาซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรปลา รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาอย่างยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์
สารวจเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ใช้จับปลาในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ทาการสารวจเครื่องมือทาการประมงพื้ นบ้านที่ใช้จับปลาในแม่น้าโขง เขตอาเภอบ้านแพง อาเภอท่าอุเทน
อาเภอเมืองและอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จานวน 6 จุดสารวจ ที่มีการทาประมงมาก (ภาพที่ 1) ได้แก่ จุด
สารวจที่ 1 จุดสารวจบ้านแพง อาเภอบ้านแพง จุดสารวจที่ 2 จุดสารวจบ้านไชยบุรี อาเภอท่าอุเทน จุดสารวจที่ 3 จุด
สารวจบ้านท่าควาย อาเภอเมือง จุดสารวจที่ 4 จุดสารวจบ้านหนองจันทร์ อาเภอเมือง จุดสารวจที่ 5 จุดสารวจบ้าน
หนาด อาเภอเมือง และจุดสารวจที่ 6 จุดสารวจบ้านน้าก่า อาเภอธาตุพนม โดยทาการสารวจวิถีการทาประมง ชนิด
ของเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้าน ลักษณะของเครื่องมือและช่วงเวลาที่ใช้เครื่องมือ ตั้งแต่เดือนมีนาคม – ธันวาคม
พ.ศ.2559 เดือนละ 1 ครัง้ โดยใช้การสังเกต สอบถามและสัมภาษณ์ชาวประมง ทาการถ่ายรูปลักษณะของเครื่องมือ
ทาการประมงพื้นบ้าน จดบันทึกชื่อเครื่องมือ วิธีการใช้และช่วงเวลาที่ใช้เครื่องมือลงในสมุดบันทึก

ภาพที่ 1 จุดสารวจเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ใช้จับปลาในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม (จุดสารวจที่ 1 จุด
สารวจบ้านแพง จุดสารวจที่ 2 จุดสารวจบ้านไชยบุรี จุดสารวจที่ 3 จุดสารวจบ้านท่าควาย จุดสารวจที่ 4 จุดสารวจ
บ้านหนองจันทร์ จุดสารวจที่ 5 จุดสารวจบ้านหนาด และจุดสารวจที่ 6 จุดสารวจบ้านน้าก่า)
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ผลการศึกษา
1.ลักษณธของการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้าน
จากการสารวจเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ใช้จับปลาในแม่น้าโขง เขตอาเภอบ้านแพง อาเภอท่าอุเทน
อาเภอเมืองและอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จานวน 6 จุดสารวจ ที่มีการทาประมงมาก ระหว่างเดือนมีนาคม –
ธันวาคม 2559 ได้แก่ จุดสารวจบ้านแพง จุดสารวจบ้านไชยบุรี จุดสารวจบ้านท่าควาย จุดสารวจบ้านหนองจันทร์
จุดสารวจบ้านหนาด และจุดสารวจบ้านน้าก่า พบว่า มีชาวประมงที่ทาการประมงในจุดสารวจบ้านแพง จุดสารวจ
บ้านไชยบุรี จุดสารวจบ้านท่าควาย จุดสารวจบ้านหนองจันทร์ จุดสารวจบ้านหนาด จุดสารวจบ้านน้าก่า จานวน 30,
10, 20, 30, 15 และ 30 ราย ตามลาดับ จากการสารวจ คัดเลือกชาวประมงแบบสุ่มเพื่อสอบถามและสัมภาษณ์
ชาวประมงเกี่ยวกับเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านจุดสารวจละ 10 ราย พบว่า ชาวประมงสามารถจับปลาจากแม่น้า
โขงได้ในปริมาณลดลงถึงร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทาให้ต้องปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการทา
ประมงและรูปแบบในการทาประมงเพื่อให้สามารถจับปลาได้มากขึ้น เครื่องมือประมงบางชนิดไม่ถูกนามาใช้ในการทา
ประมงอีกเนื่องจากไม่สามารถใช้จับปลาได้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องมือประมงให้มีความทนทานมากขึ้น โดย
ชาวประมงในแต่ละจุดสารวจมีการจับกลุ่มเพื่อทาประมงในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย
โดยในจุดสารวจบ้านแพงนั้นชาวประมงมีการสร้างแพและจอดเรือรวมกันที่แพ ส่วนจุดสารวจบ้ านหนองจันทร์นั้น
ชาวประมงมีการปลูกกระท่อมรวมกันอยูบ่ ริเวณริมฝั่งแม่นาโขงและพบการสร้
้
างแพลอยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้าโขงด้วย
สาหรับจุดสารวจบ้านหนาดและบ้านน้าก่านัน้ ชาวประมงมีการปลูกกระท่อมและจอดเรือรวมกันอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้า
โขงเพื่อจับปลาแต่ไม่พบการสร้างแพ โดยในจุดสารวจบ้านน้าก่าพบทั้งการปลูกกระท่อมที่บริเวณริมฝั่งแม่น้าและการ
ออกไปปลูกกระท่อมรวมกันที่บริเวณริมฝั่งของเกาะหรือเรียกว่าดอนในแม่น้าโขง ดอนที่ชาวประมงในจุดสารวจบ้าน
น้าก่าปลูกกระท่อมรวมกันอยูน่ นั้ ในฤดูน้าลด ดอนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เรียกว่า หาดแห่ ที่ชาวบ้านละแวกนั้นมีการ
เปิดร้านอาหารและกิจกรรมทางน้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ส่วนในจุดสารวจบ้านท่าควายเป็นจุดที่ชาวประมง
มีการปลูกกระท่อมใกล้ ๆ กันเรียงไปตามริมฝั่งแม่น้าโขง แต่ไม่ได้อยู่รวมกันเช่นเดียวกันกับจุดสารวจบ้านแพง บ้าน
หนองจันทร์ บ้านหนาดและบ้านน้าก่า และพบว่าชาวประมงที่จุดสารวจบ้านท่าควายนั้นมีการเลี้ยงปลาในกระชังด้วย
ซึ่งไม่พบการเลีย้ งปลาในกระชังที่จุดสารวจบ้านแพง บ้านหนองจันทร์ บ้านหนาดและบ้านน้าก่า ส่วนที่จุดสารวจบ้าน
ไชยบุรีนั้นไม่พบการปลูกกระท่อม สร้างแพหรือจอดเรือรวมกัน พบเพียงการสร้างแพส่วนบุคคลเท่านั้น เนื่องจากบ้าน
ของชาวประมงส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมแม่นาโขงหรื
้
อบริเวณใกล้เคียงที่ห่างจากแม่น้าไม่มากนัก จึงสามารถเดินเท้ามา
ลงเรือเพื่อจับปลาได้สะดวก และยังพบการเลี้ยงปลาในกระชังที่จุดสารวจบ้านไชยบุรีอีกด้วย นอกจากนี้จากการ
สารวจยังพบว่า ในฤดูนาหลากจุ
้
ดสารวจที่มีการจับกลุ่มเพื่อทาประมงบางจุดนั้นน้าในแม่น้าโขงท่วมถึง ทาให้กระท่อม
ที่ชาวประมงสร้างรวมกันอยูบ่ ริเวณริมฝั่งแม่นาโขงถู
้
กน้าท่วมไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้หรือแพลอยที่อยู่บริเวณริมฝั่ง
แม่น้าโขงนั้นอยู่ไกลจากบริเวณที่ชาวประมงจอดเรือทาให้ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้สะดวก ชาวประมงจึงมีการย้าย
ตาแหน่งในการจับกลุ่มเพื่อทาประมงและย้ายตาแหน่งจอดเรือประมง ได้แก่ จุดสารวจบ้านแพง จุดสารวจบ้านหนอง
จันทร์ จุดสารวจบ้านหนาดและจุดสารวจบ้านน้าก่า เมื่อถึงฤดูน้าลดชาวประมงจึงจะซ่อมแซมกระท่อม ปลูกกระท่อม
ใหม่ หรือย้ายกลับมารวมกันเพื่อหาปลาในจุดเดิม
2.ชนิดของเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านและช่วงเวลาการใช้
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เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ใช้จับปลาในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม แสดงในตารางที่ 1 – 2 จาก
ตารางพบว่า เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ชาวประมงใช้ในการจับ ปลาในแม่น้าโขงมีจานวน 22 เครื่องมือ
เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ชาวประมงทุกจุดสารวจใช้ในการจับ ปลาในแม่น้าโขง คือ มองและลอบยืน โดย
ชาวประมงจะใช้การไหลมองซิ่งเป็นหลัก ซึ่งใช้ในการจับปลาตลอดทั้งปี ส่วนเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านบางชนิด
เช่น แห ยอ เบ็ด ตุ้ม เป็นต้น จะใช้เฉพาะบางฤดูกาลคือ ฤดูกาลน้าหลากเท่านัน้ และมีเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้าน
ที่ ใ ช้จั บ ปลาบางชนิด เช่น กะโหล่ โทง เป็ น ต้น ที่ เป็ น ภู มิ ปัญ ญาการทาเครื่อ งมือ หาปลาซึ่ ง ก าลั ง จะสู ญ หายไป
นอกจากนี้เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ใช้จับปลาที่สารวจพบส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือที่ มีการดัดแปลงปรับปรุงให้
เข้ากับการใช้และวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยพบการใช้ไม้น้อยลงเนื่องจากไม้หาได้ยากมากยิ่งขึ้น และการใช้
พลาสติกที่หาได้ง่ายเพื่อทดแทนไม้ รวมถึงยังพบการใช้เหล็กที่มีความคงทนถาวรมากกว่าไม้มาใช้ทดแทนไม้อีกด้วย
เครื่ อ งมื อ ท าการประมงพื้ น บ้ า นที่ ใ ช้จั บปลาที่ ส ารวจพบทั้ ง เครื่อ งมื อ ที่ ไ ม่ต้ อ งใช้เ หยื่อ และต้อ งใช้เหยื่อ เหยื่อ ที่
ชาวประมงนิยมใช้ ได้แก่ ราข้าว ข้าวปลายต้มสุกและไส้ไก่ ในจุดสารวจบ้านไชยบุรีมีการใช้เครื่องมือทาการประมง
พื้นบ้านจับปลาหลากหลายมากที่สุดถึง 14 เครื่องมือ รองลงมา คือ จุ ดสารวจบ้านหนาด มีการใช้เครื่องมือทาการ
ประมงพื้นบ้านจานวน 13 เครื่องมือ ลาดับที่ส าม คือ จุดสารวจบ้านน้าก่ามีการใช้เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้าน
จานวน 12 เครื่องมือ ลาดับที่ส่ี คือ จุดสารวจบ้านท่าควายมีการใช้เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านจานวน 9 เครื่องมือ
และลาดับสุดท้าย คือ จุดสารวจบ้านแพงและบ้านหนองจันทร์ มีการใช้เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านจานวน 7
เครื่องมือ ทัง้ สองจุดสารวจ ความหลากหลายของเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ชาวประมงใช้บอกได้ถึงภูมิปัญญา
การทาเครื่องมือหาปลาของชาวประมงในท้องถิ่นซึ่งคานึงถึงความเหมาะสมของการใช้เครื่องมือนั้น ๆ ในการทา
ประมงในบริเวณพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน เช่น บริเวณปากแม่น้า บริเวณริมแม่น้าที่เป็นเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริม
ฝั่งแม่นาโขง
้
บริเวณริมแม่นาที
้ ่เป็นดิน เป็นต้น
ตารางที่ 1 เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ใช้จับ ปลาในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม ระหว่างเดือนมีนาคม –
ธันวาคม พ.ศ.2559 จาแนกตามจุดสารวจ
การใช้เครื่องมือในแต่ละจุดสารวจ
ลาดับที่
ชื่อเครื่องมือ
บ้านแพง บ้านไชยบุรี บ้านท่า
บ้านหนอง บ้านหนาด บ้านน้าก่า
ควาย
จันทร์
1
มอง
- มองยัง้






- มองปลิว






- มองเดี่ยว






- มองซิ่ง






2
กะโหล่






3
กะโหล่มหี าง






4
เบ็ดราว






5
ดางกุ้ง






6
ลอบนอน






7
แห






8
ช้อน
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ลาดับที่

ชื่อเครื่องมือ

บ้านแพง

การใช้เครื่องมือในแต่ละจุดสารวจ
บ้านไชยบุรี บ้านท่า
บ้านหนอง บ้านหนาด
ควาย
จันทร์













เรือช้อน

ยอ

เบ็ด

ลอบ
- ลอบริว้ ไม้


- ลอบยืน


13 ตุม้


14
จั่น


15 ขา


16
ลอบกุ้ง


17
โง่


18 โทง


หมายเหตุ: หมายถึง สารวจพบ  หมายถึง สารวจไม่พบ
9
10
11
12




























บ้านน้าก่า












ตารางที่ 2 เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ใช้จับ ปลาในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม ระหว่างเดือนมีนาคม –
ธันวาคม พ.ศ.2559 จาแนกตามเดือนที่สารวจ
ลาดับที่ ชื่อเครื่องมือ
การใช้เครื่องมือในแต่ละเดือนที่สารวจ
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1
มอง
- มองยัง้










- มองปลิว










- มองเดี่ยว










- มองซิ่ง










2
เบ็ดราว










3
กะโหล่










4
กะโหล่มหี าง










5
ดางกุ้ง










6
ลอบนอน










7
แห










8
ช้อน










9
เรือช้อน










10
ยอ
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ลาดับที่

ชื่อเครื่องมือ

11
12

มี.ค.


เม.ย.


การใช้เครื่องมือในแต่ละเดือนที่สารวจ
พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.







เบ็ด
ลอบ
- ลอบริว้ ไม้




- ลอบยืน




13 ตุม้




14
จั่น




15 ขา




16
ลอบกุ้ง




17
โง่




18 โทง




หมายเหตุ: หมายถึง สารวจพบ  หมายถึง สารวจไม่พบ





































พ.ย.


ธ.ค.




















วิจารณ์และสรุปผล
จากการสารวจเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ใช้จับปลาในแม่น้าโขง เขตอาเภอบ้านแพง อาเภอท่าอุเทน
อาเภอเมืองและอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จานวน 6 จุดสารวจ ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2559 พบว่า
ชาวประมงในแต่ละจุดสารวจมีการจับกลุ่มเพื่อทาประมงในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย
เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ชาวประมงใช้ในการจับปลาในแม่น้าโขงมีจานวน 22 เครื่องมือ โดยเครื่องมือทาการ
ประมงพื้นบ้านที่ชาวประมงทุกจุดสารวจ ใช้ในการจับ ปลาตลอดทั้งปี คือ การไหลมองซิ่ง ซึ่งมีการใช้เป็นเครื่องมือ
ประมงหลักเช่นเดียวกับชาวประมงในแม่น้าอื่น ๆ [5, 6, 7, 8] แต่ตา่ งจากเครื่องมือประมงหลักที่มีการใช้ในแหล่งน้าที่
ไม่ใช่แม่นาซึ
้ ่งมีการใช้ลอบเป็นหลัก [9] คาดว่าเนื่องมาจากแม่น้าเป็นแหล่งน้าไหลเหมาะสาหรับการไหลมอง แต่หาก
เป็นแหล่งน้านิ่งจะเหมาะกับการใช้เครื่องมือทาการประมงอื่น ๆ มากกว่า ส่วนเครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านบางชนิด
เช่น แห ยอ เบ็ด ตุ้ม เป็นต้น จะใช้เฉพาะบางฤดูกาลคือ ฤดูกาลน้าหลากเท่านั้น เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านที่ใช้
จับปลาบางชนิด เช่น กะโหล่ โทง เป็นต้น ที่เป็นภูมปิ ัญญาการทาเครื่องมือหาปลาซึ่งกาลังจะสูญหายไปเนื่องจากการ
ขาดแคลนวัตถุดิบในการทาเครื่องมือและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม [10, 11] โดยจุดสารวจบ้านไชยบุรีมีการใช้
เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านจับปลาหลากหลายมากที่สุดถึง 14 เครื่องมือ รองลงมา คือ จุดสารวจบ้านหนาด มี
การใช้เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้านจานวน 13 เครือ่ งมือ ลาดับที่สาม คือ จุดสารวจบ้านน้าก่ามีการใช้เครื่องมือทา
การประมงพื้นบ้านจานวน 12 เครื่องมือ ลาดับที่ส่ี คือ จุดสารวจบ้านท่าควายมีการใช้เครื่องมือทาการประมงพื้นบ้าน
จานวน 9 เครื่องมือ และลาดับสุดท้าย คือ จุดสารวจบ้านแพงและบ้านหนองจันทร์ มีการใช้เครื่องมื อทาการประมง
พื้นบ้านจานวน 7 เครื่องมือ จากการศึกษาพบการใช้แหในการจับปลาที่จุดสารวจบ้านน้าก่า ในบริเวณริมฝั่งแม่น้าโขง
ในส่วนที่เป็นปากแม่นาที
้ ่เชื่อมต่อกับแม่นาก่
้ าเท่านัน้ ส่วนจุดสารวจอื่น ๆ ไม่พบ แม้กระทั่งในจุดสารวจบ้านไชยบุรีซึ่งมี
ลักษณะเป็นปากแม่น้าคล้ายกันโดยเป็นปากแม่น้าสงครามที่เชื่อมต่อกับแม่น้าโขง อาจเนื่องมาจากในบริเวณปาก
แม่นาสงครามมี
้
ลักษณะที่เหมาะสมสาหรับการวางลอบยืนไว้บริเวณริมฝั่งแม่น้ามากกว่าการทอดแหทาให้ชาวประมง
ไม่นยิ มทอดแห นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ตมุ้ ที่พบการใช้มากที่สุดที่จุดสารวจบ้านหนองจั นทร์ เนื่องมาจากจุดสารวจ
ดังกล่าวเป็นจุดที่อยูใ่ กล้ตัวเมืองนครพนม ทาให้มีการซื้อขายลูกปลามากกว่าจุดอื่น ๆ ชาวประมงนิยมใช้ตุ้มในการจับ
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ลูกปลาชนิดต่าง ๆ เพื่อขายต่อให้กับผู้ซื้อที่ซื้อไปเพื่อนาไปเลี้ยงต่อ เนื่องจากการใช้ตุ้มในการดักนั้ นไม่ทาให้ลูกปลา
บาดเจ็ บหรื อ บอบช้ามากเมื่อน าไปเลี้ย งต่อ จะมีโ อกาสรอดสู ง ส่ว นที่ ไ ม่พบการใช้ที่จุ ด ส ารวจบ้ า นท่ าควายอาจ
เนื่อ งมาจากความนิย มของชาวประมงในละแวกนั้นนิยมจับปลาที่ มีข นาดใหญ่ และไม่มีการจั บลู กปลาเพื่อน ามา
จาหน่าย สาหรับการใช้เรือช้อน ยอและตุม้ นัน้ ทาให้สามารถจับปลาได้หลายชนิด จานวนมากและใช้เวลาน้อยกว่าการ
ไหลมอง แต่ปลาที่จับได้เกือบทั้งหมดเป็นลูกปลาที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นหากมีการใช้เรือช้อน ยอและตุ้มในการจับปลา
เป็นจานวนมาก ตลอดทุกฤดูกาล ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายของทรัพยากรปลาและความสมดุล
ของระบบนิเวศได้ เช่นเดียวกับการใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ [12, 13] โดยเฉพาะในฤดูสัตว์น้ามีไข่ วางไข่และ
เลี้ยงตัวอ่อน สาหรับจังหวัดนครพนมนั้นช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคมถึงวันที่ 15 สิงหาคม
นอกจากนี้ภายในระยะเวลาดังกล่าวยังกรมประมงยังไม่ให้ทาการประมงด้วยการใช้เครื่องมือ ได้แก่ สุ่ม ฉมวก และ
ส้อม ไซ ตุม้ อีจู้ ลัน โปงและโทงอีกด้วย เพื่อให้สัตว์นาได้
้ วางไข่และเจริญเติบโตทดแทนในส่วนที่ถูกจับไป ซึ่งจะส่งผล
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์นาได้
้ อย่างยั่งยืน
ในช่วงหลังจากเดือนสิงหาคมไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคม ต่อเนื่องไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ในรอบปีถัดไปนั้น
ชาวประมงไม่นยิ มออกหาปลาเนื่องจากอากาศในตอนรุ่งสางนั้นค่อนข้างหนาวเย็น จนกระทั่งถึงช่วงฤดูน้าลด เริ่มต้น
ในเดือนมีนาคมชาวประมงจึงจะเริ่มออกหาปลาอีกครั้ง นอกจากนี้ในการสารวจครั้งนี้ยังพบว่า น้าในแม่น้าโขงมีการ
ขึน้ -ลง มีความขุน่ -ใสหรือความโปร่งแสง ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่สอดคล้องตามฤดูกาลแตกต่างจากปีก่อนที่ผ่านมา ซึ่ง
เป็นผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่นาโขงรวมถึ
้
งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค่าคุณภาพน้านี้นอกจากจะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การวางไข่ แ ละการหาอาหารของปลา ทาให้ ปลามีจ านวนลดลงได้ แล้ ว ยั ง ส่ ง ผลกระทบทาให้
ชาวประมงจับปลาได้ยากขึ้นอีกด้วย {14, 15]
จากการสารวจในครั้งนีย้ ังพบเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยจับปลาในแม่น้าโขง เขตจังหวัดนครพนม จานวน 11 ชนิด
อีกด้วย ได้แก่ แพ เรือแป้น ข้อง ข้องเป็ด ถุงกะเทียว กระชังนอน กระซังตั้ง สวิงตักปลาตะกร้า เชือกร้อยปลา และ
กระติกน้าแข็ง เครื่องมือช่วยทาการประมงที่ชาวประมงทุกจุดสารวจใช้ ได้แก่ เรือแป้น ถุงกะเทียว กระซังตั้งและสวิง
ตักปลา จากการสารวจพบว่า ชาวประมงมีการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการทาประมงและรูปแบบในการทาประมง
และเครื่องมือช่วยทาการประมงเพื่อให้สามารถจับปลาได้มากขึ้น มีการใช้พลาสติกที่หาได้ง่ายเพื่อทดแทนไม้ซึ่งหาได้
ยาก การใช้เหล็กที่มีความคงทนถาวรมากกว่าไม้มาใช้ทดแทน นอกจากนี้ยังพบการใช้ขวดพลาสติกหรือโฟมเพื่อช่วย
ในการลอยน้าได้ของเครื่องมืออีกด้วย
สาหรับการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการทาประมงนั้น พบการจัดลาดับคิวในการไหลมองในจุดสารวจบ้าน
แพง บ้านหนองจันทร์ บ้านหนาดและบ้านน้าก่า แต่ไม่พบในจุดสารวจบ้านไชยบุรีและบ้านท่าควายนั้นเนื่องมาจาก
ลักษณะการจัดพื้นที่ลวงของบ้านไชยบุรีและบ้านท่าควายนั้นแตกต่างจากจุดสารวจอื่น ๆ โดยการจัดพื้นที่ลวงของ
บ้านไชยบุรีและบ้านท่าควายนั้นไม่มีลักษณะการรวมกันเป็นกลุ่มในบริเวณริมฝั่งแม่น้าโขง เช่น การปลูกประท่อมหรือ
ตูปที่ใช้ในการหาปลา การใช้แพร่วมกัน เป็นต้น รวมทั้งการจอดหรือไว้รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อทาประมง แต่จะมีการปลูก
กระท่ อ มและจอดเรือ แยกเป็ น อิสระต่อ กั น นอกจากนี้ใ นการไหลมองข้ า มลวงนั้น ชาวประมงมี ก ารตกลงอั ต รา
ค่าธรรมเนียมในการไหลมองรวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตให้ไหลมองข้ามลวงที่แตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละพื้นที่ แต่
สิ่งที่พบว่าชาวประมงทุกจุดสารวจมีเช่นเดียวกัน คือ ความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจับปลา
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แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม จังหวัดตาก
Motivation of Thai Tourists towards Tak’s Tourist Attraction Kardnangyhong
Khongyham, Tak
ชลธิชา อ่องทุน1* สุวัจนกานดา พูลเอียด1 และเกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร1
Chonthicha Ongthun1*, Suwatchanakanda Phun-iat1 and Kriengsak Wattanawitoon1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยว
กาดนั่งยองคล้องย่าม กลุ่มเป้าหมายที่ได้ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวกาดนั่งยอง
คล้องย่าม จานวน 384 คน ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวชมกาดนั่งยองคล้องย่าม ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนมากเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท และมีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดตาก เคยเดินทางมาเที่ยวมากกว่า 5 ครั้ง
เดินทางมาโดยรถจักรยานยนต์และมากับเพื่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อของอุปโภค บริโภค เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ของต่ากว่า 500 บาท และได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจากเพื่อนหรือครอบครัว ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางมาเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม คือ ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจในการ
ท่องเที่ยว และปัจจัยด้านที่มีแรงจูงใจน้อยที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์
คาสาคัญ: แรงจูงใจ นักท่องเที่ยว กาดนั่งยองคล้องย่าม

1

สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จังหวัดตาก 63000
Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak Tak 63000
*Corresponding author : aethicha26@gmail.com
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Abstract
The objective of this study was to investigate the factors influencing the motivation of Thai tourists
towards visiting and going sightseeing at Kardnangyong Khongyham. The participants of this study were 374
Thai tourists who came to visit and go sightseeing at Kardnangyong Khongyham. The data collection and
analysis were analyzed by applying the frequency, percentage, and standard deviation. The results revealed
that Thai tourists who came to visit and go sightseeing at Kardnangyong Khongyham mostly were female whose
age between 20 and 29 years old and students who have the average monthly income was less than 5,000
baht and lives in Tak province. They visited and went sightseeing more than 5 times and traveled by motorcycle
and came with their friends and their purpose of visiting and going sightseeing was to buy consumer goods and
the expense for purchasing was less than 500 baht. They received news for visiting and going sightseeing from
friends or family. Factor that influencing the motivation of Thai tourists to travel to Kardnangyong Khongyham
was the attractions whereas the least was public relations.
Keywords: Motivation, Kardnangyhong Khongyham

บทนา
จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีช่ือเดิมว่า “เมืองระแหง” มีแม่น้าที่สาคัญ คือ แม่น้าปิง
ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่อาเภอบ้านตาก
และยังเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหาราชในอดีตถึง 4 พระองค์ ที่เสด็จมาชุมนุมกองทัพ ณ ดินแดนเมืองตาก
แห่งนี้ ได้แก่ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช (สานักศิลปะและวัฒนธรรม, 2561) เมืองตากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น อุทยาน
แห่ ง ชาติตากสิน มหาราช อุทยานแห่ง ชาติแ ม่เมย อุ ทยานแห่ งชาติล านสาง และอุ ทยานแห่ งชาติน้าตกพาเจริ ญ
นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น ศาลสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง วัดดอยข่อยเขาแก้ วและวัดกลางสวนดอกไม้ และปัจจุบันยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเมืองตากที่น่าสนใจ เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและกาลังเป็นที่นิยมของคนชาว
จังหวัดตากคือ กาดนั่งยองคล้องย่าม
"กาดนั่งยองคล้องย่าม" อาเภอเมือง จังหวัดตาก จัดขึน้ บริเวณถนนริมแม่นาปิ
้ ง โดยเริ่มตัง้ แต่ถนนริมแม่นาปิ
้ งบ
ริเวณหน้าจวนผู้วา่ ราชการจังหวัดตลอดเส้นทางเป็นระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตร คาว่า “นั่งยอง” นัน้ มาจากการที่
กาดหรือตลาดแห่งนี้จะตั้ง ร้านขายด้ว ยแคร่ไม้ไผ่ ตัวร้านค้าจึ งไม่บดบังทัศ นียภาพอันสวยงามของแม่น้าปิง และ
สวนหย่อมของทางจังหวัดตากที่อยูร่ ิมแม่นาปิ
้ ง ส่วนคาว่า “คล้องย่าม” นัน้ นอกเหนือไปจากการใช้ถุงย่ามช่วยลดการ
ใช้ถุงพลาสติก ยังมาจากการที่จังหวัดตากมีพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จานวนมาก ซึ่งใช้ย่ามและผลิตย่ามเป็นของ
ฝาก อีกทัง้ ยังเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดตาก การใช้ถุงย่ามจึงเป็นการสนับสนุนให้มีการซื้อสินค้าพื้นเมืองมาใช้ ช่วย
กระจายรายได้ให้พ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ด้วย ภายในกาดจาหน่ายสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค มีทั้งอาหารคาว
ของหวานและอาหารท้องถิ่นเมืองตาก เช่น เมี่ยงจอมพล และยังมีของใช้ ของฝาก ของดีในชุมชน ไปจนถึงผักปลอด
สารพิษที่ชาวบ้านนามาขายโดยวางจาหน่ายสินค้าบนแคร่ไม้ไผ่ ตัง้ แต่เวลา 17.00 น. จนถึง 22.00 น. ทุกวันเสาร์และ
วันอาทิตย์
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ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม
อาเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวกาดนั่งยอง
คล้องย่าม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์
วางแผนปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วกาดนั่ ง ยองคล้ อ งย่า ม ให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และ จู ง ใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่กาดนั่งยองคล้องย่ามเพิ่มมากขึน้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม อาเภอ
เมือง จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม
อาเภอเมือง จังหวัดตาก

กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- สถานภาพ
- ช่วงอายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- ภูมิลาเนา
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
การท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม
จังหวัดตาก

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
- จานวนครัง้ ในการท่องเที่ยว
- การรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์
- ยานพาหนะในการเดินทาง
- ค่าใช้จ่าย
- ผู้ร่วมเดินทาง
ปัจจัยด้านองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
- สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)
- สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities)
- ความสะดวกในการเดินทาง (Accessibilities)
- การประชาสัมพันธ์
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม จังหวัดตาก
ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2561
กลุ่มตัว อย่างที่ ใช้ในการศึก ษาครั้ งนี้ คือ นักท่ องเที่ย วชาวไทยที่เดินทางมาเที่ ยวชมกาดนั่ง ยองคล้ องย่า ม
จังหวัดตาก เนื่องจากไม่มีข้อมูลสถิติจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมกาดนั่งยองคล้องย่าม ผู้ศึกษาจึงใช้
วิ ธี ก ารก าหนดขนาดตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต รค านวณกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบไม่ ท ราบจ านวนประชากร ของคอแครน
(Cochran,1977 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2548: 48) กรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรหรือ p = 0.5
ใช้สูตร
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5 % ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
384 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้สาหรับการศึกษาค้นคว้า คือ แบบสอบถาม โดยมีโครงสร้างและองค์ประกอบ ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ภูมิลาเนา เป็นคาถามแบบปลายปิด จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเที่ยวชมกาดนั่งยอง คล้อง
ย่าม เป็นคาถามแบบปลายปิด จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางมาเที่ยวชมกาดนั่งยอง
คล้องย่าม เป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จานวน 16 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ สิ่งดึงดูดใจในแหล่ง
ท่องเที่ยว ความพร้ อมด้ านการเดิ นทางเข้า ถึงแหล่งท่ องเที่ยว ความพร้ อมด้า นสิ่ง อานวยความสะดวก และการ
ประชาสัมพันธ์ แต่ละคาถามมีคาตอบให้เลือกเป็นระดับแรงจูงใจ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมี
เกณฑ์ในการเลือกตอบ 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
ระดับแรงจูงใจมากที่สุด
4
หมายถึง
ระดับแรงจูงใจมาก
3
หมายถึง
ระดับแรงจูงใจปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับแรงจูงใจน้อย
1
หมายถึง
ระดับแรงจูงใจน้อยที่สุด
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การแบ่งระดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายระดับแรงจูงใจนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเที่ยวชม
กาดนั่งยอง คล้องย่าม ได้เฉลี่ยคะแนนออกมาเป็น 5 ระดับ คานวณดังนี้

จะได้ช่องระหว่างชั้นเท่ากับ 0.8 คะแนน แล้วจึงนามาจัดคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์ความหมายของระดับค่าเฉลี่ย
(Descriptive Rating = DR) ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง
มีระดับแรงจูงใจมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง
มีระดับแรงจูงใจมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง
มีระดับแรงจูงใจปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง
มีระดับแรงจูงใจน้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง
มีระดับแรงจูงใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีลักษณะเป็นปลายเปิด เป็นคาถามที่เว้นให้ผู้ตอบ
ได้ตอบคาถาม หรือเขียนข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็ บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงค้นคว้าที่มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวชมกาดนั่งยองคล้องย่าม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 384 ชุด ทาการเก็บข้อมูลและนามาตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นนามา
ประมวลผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบข้อมูล ลงรหัส และประมวลผล โดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ขอ้ มูลสาเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล รายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่และร้อยละ
2. ข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว วิเคราะห์และประมวลผลโดยหาค่าความถี่และร้อยละ
3. ข้อมูลด้านแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางมาเที่ยวชมกาดนั่งยองคล้องย่าม จะวิเคราะห์
และประมวลผลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาในการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์ข้อมูลตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา และนาเสนอข้อมูลโดยการบรรยาย

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม จังหวัดตาก จานวน 384 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17 มีอายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 33.85
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.16 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา จานวน 165 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.94 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 48.96 และเป็น
นักท่องเที่ยวที่มีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดตาก จานวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 86.98
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม จังหวัดตาก จานวน 384 คน ส่วนใหญ่เคย
เดินทางมาเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่ามมากกว่า 5 ครั้ง จานวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 72.92 พาหนะที่ใช้ในการ
เดินทางคือรถจักรยานยนต์ จานวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 75 เดินทางมากับเพื่อน จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ
44.01 วัตถุประสงค์ในการเดินทางมากาดนั่งยองคล้องย่าม คือซื้อของอุปโภค บริโภค จานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ
63.80 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ชมต่ ากว่ า 500 บาท จ านวน 334 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 86.98 ได้ รั บ ข่ า วสารการ
ประชาสัมพันธ์จากเพื่อนหรือครอบครัว จานวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 83.07
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแรงจูงใจนักท่องเที่ยว
ตารางที่ 1 แสดงระดับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางมาเที่ยวชมกาดนั่งยองคล้องย่าม
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
S.D.
แปรผล
xˉ
ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

4.10
3.09

0.94
0.92

มาก
ปานกลาง

ด้านความสะดวกในการเดินทาง

3.74

0.89

มาก

ด้านการประชาสัมพันธ์

2.12

0.90

น้อย

รวม

3.26

0.91

ปานกลาง

ตารางที่ 2 แสดงระดับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว
ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเทีย่ ว
xˉ

S.D.

แปรผล

ทัศนียภาพสวยงาม
บรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

4.30
4.31

0.79
0.82

มากที่สุด
มากที่สุด

เป็นตลาดเชิงอนุรักษ์พ้ืนเมืองชาวจังหวัดตาก
การรณรงค์ให้ใช้ย่ามในการซือ้ สินค้า

4.15
3.97

0.89
1.04

มาก
มาก

เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.95

0.99

มาก

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย/น่าสนใจ

4.04

0.97

มาก

สินค้ามีราคาที่เหมาะสม

3.99

1.04

มาก

4.10

0.93

มาก

รวม
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ตารางที่ 3 แสดงระดับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
xˉ

S.D.

แปรผล

มีที่จอดรถเพียงพอ
มีห้องน้า/ห้องสุขาเพียงพอ

3.01
2.92

0.93
0.87

ปานกลาง
ปานกลาง

มีที่นั่งพักผ่อนสาหรับนักท่องเที่ยวเพียงพอ
มีถังขยะไว้บริการเพียงพอ

3.19
2.94

0.87
0.89

ปานกลาง
ปานกลาง

ไฟฟ้า/แสงสว่างเพียงพอ

3.41

0.87

มาก

3.09

0.88

ปานกลาง

ตารางที่ 4 แสดงระดับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวด้านความสะดวกในการเดินทาง
ด้านความสะดวกในการเดินทาง
xˉ

S.D.

แปรผล

สามารถเดินทางมากาดนั่งยองฯ ได้หลายเส้นทาง
มีป้ายบอกทางชัดเจนและเข้าใจง่าย

4.23
3.19

0.74
0.99

มากที่สุด
ปานกลาง

ถนนทางเข้าสะดวกและปลอดภัย

3.79

1.03

มาก

รวม

3.74

0.92

มาก

ตารางที่ 5 แสดงระดับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านการประชาสัมพันธ์
xˉ

S.D.

แปรผล

มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
มีการกระจายข่าวสารกาดนั่งยองฯ อย่างทั่วถึง

2.21
2.83

0.92
0.89

น้อย
ปานกลาง

มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารกาดนั่งยองฯ ทางเว็บไซต์
มีการจัดทาสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ,ป้ายโฆษณา,คูม่ อื นักท่องเที่ยว

1.66
1.80

1.01
0.79

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

รวม

2.12

0.90

น้อย

รวม

Proceeding พะเยาวิจยั 8
519

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมกาดนั่งยองคล้องย่าม มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรียงตามลาดับความถี่ ดังนี้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ความถี่
1. ควรมีการจัดระบบการจอดรถให้เป็นระเบียบ
2. ควรเพิ่มที่นั่งสาหรับพักผ่อนหรือรับประทานอาหาร

28
22

3. ถังขยะควรมีหลาย ๆ จุด และสามารถมองเห็นได้งา่ ย
4. ปริมาณสินค้าพืน้ เมืองหรือสินค้าท้องถิ่นควรหลากหลายและน่าสนใจ

36
13

5. ห้องน้า/สุขา มีน้อย ไม่เพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยว

19

6. ควรจัดระเบียบร้านค้าโดยแยกสินค้าแต่ละประเภทระหว่างของอุปโภคและของบริโภค

10

7. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของเยาวชนจังหวัดตาก

4

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลนักท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวชมกาดนั่ง
ยองคล้องย่าม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท และเป็นนักท่องเที่ยวที่มีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดตาก
2. สรุปผลข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวชม
กาดนั่ ง ยองคล้ อ งย่ า มส่ ว นใหญ่ เ คยเดิ น ทางมาเที่ ย วกาดนั่ ง ยองคล้ อ งย่ า มมากกว่ า 5 ครั้ ง เดิ น ทางมาโดย
รถจักรยานยนต์ เดินทางมากับเพื่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซือ้ ของอุปโภค บริโภค เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อของต่ากว่า
500 บาท และได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกาดนั่งยองคล้องย่ามจากเพื่อนหรือครอบครัว
3. สรุปผลด้านแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทาง
มาเที่ยวชมกาดนั่ งยองคล้องย่าม ในภาพรวมทั้ง 4 ด้า น อยู่ในระดั บปานกลาง เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้ านพบว่า
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางมาเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่ามด้านที่มีแรงใจใจสูงสุด คือ ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจในการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีแรงจูงใจน้อยที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับน้อย
เมื่อศึกษาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้
ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจในด้านสิ่งดึงดูดใจ
ในการมาท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม โดยมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แรงจูงใจ
ด้านสิ่งดึ งดูดใจในการท่องเที่ ยวมากที่สุด คื อ บรรยากาศดี เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ อยู่ใ นระดับมากที่สุ ด
รองลงมาคือ ทัศนียภาพสวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีแรงจูงใจน้อยที่สุด คือ เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจในด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก โดยมีคา่ เฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แรงจูงใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มากที่สุด คือ ไฟฟ้า/แสงสว่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีแรงจูงใจน้อยที่สุด คือ มีห้องน้าและห้องสุขา
เพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง
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ด้านความสะดวกในการเดินทาง ผลการวิจัยพบว่ านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจในด้านความ
สะดวกในการเดินทาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แรงจูงใจด้านความสะดวก
ในการเดินทางมากที่สุด คือ สามารถเดินทางมากาดนั่งยองคล้องย่ามได้หลายเส้นทาง อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่
มีแรงจูงใจน้อยที่สุด คือ มีป้ายบอกทางชัดเจนและเข้าใจง่าย อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจในด้านการประชาสัมพันธ์
โดยมีคา่ เฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แรงจูงใจด้านด้านการประชาสัมพันธ์มากที่สุด คือ
มีการกระจายข่าวสารกาดนั่งยองอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับปานกลาง และข้อที่มีแรงจูงใจน้อยที่สุด คือ มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารกาดนั่งยองคล้องย่ามทางเว็บไซต์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
4. สรุปผลจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมาเที่ยวชมกาดนั่งยองคล้องย่าม
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวต้องการให้มีถังขยะหลาย ๆ จุดและสามารถมองเห็นง่าย และควรมีการจัดระบบการ
จอดรถให้เป็นระเบียบ เพิ่มที่นั่งสาหรับพักผ่อนหรือรับประทานอาหาร เพิ่มจานวนห้องน้า/สุขาให้เพียงพอกับจานวน
นักท่องเที่ยวและเพิ่มปริมาณสินค้าพืน้ เมืองหรือสินค้าท้องถิ่นให้หลากหลายและน่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ควร
จัดระเบียบร้านค้าโดยแยกสินค้าแต่ละประเภทระหว่างสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภคเพื่อให้ตลาดเป็นสัดส่วนและเป็น
ระเบียบ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังต้องการให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของเยาวชนจังหวัดตากเพิ่ม
มากขึ้น
อภิปรายผล
ผลของวิจัยนี้ทาให้ผู้วิจัยทราบถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อกาดนั่งยองคล้องย่าม
จังหวัดตาก ซึ่งเมื่อนามาสรุปและเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ แล้วพบว่าการทาวิจัยครั้งนี้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้ง
ไว้เนื่องจากผลของการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่น ๆ สืบต่อไป.และสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ได้ดังนี้
(1) ด้านพฤติกรรมนัก ท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเดินทางมาท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม จังหวัดตาก
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท และเป็นนักท่องเที่ยวที่มีภูมิลาเนาอยู่ ในจังหวัดตาก ซึ่งเดินทางมาเที่ยวกาด
นั่ ง ยองคล้ อ งย่ า มมากกว่ า 5 ครั้ ง โดยพาหนะที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทางคื อ รถจั ก รยานยนต์ เดิ น ทางมากั บ เพื่ อ น มี
วัตถุ ประสงค์ในการเดิ นทางมากาดนั่ งยองคล้ องย่าม คื อซื้อ ของอุปโภค บริโภค ค่ าใช้จ่า ยในการซื้อ ของต่ากว่า
500 บาท และได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากเพื่อนหรือครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับศุภัตรา ฮวบเจริญ (2560)
ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาตลาดน้าคลองผดุงกรุงเกษม เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 21–30 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้10,001–20,000
บาทต่อเดือน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่เคยมาหรือมาเป็นครั้งแรก วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว คือ ช้อปปิ้ง/ซื้อของ
สมาชิกที่ร่วมเดินทาง คือ เพื่อน ใช้รถส่วนตัวเป็นยานพาหนะเดินทาง วันที่เดินทางมาท่องเที่ยวคือวันหยุดสุดสัปดาห์
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวประมาณ 500 –1,000 บาท
(2) ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ ละด้าน พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยวและด้านความสะดวกในการ
เดินทางมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก ด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการประชาสัมพันธ์อยูใ่ น
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ระดั บน้อ ย สอดคล้ อ งกั บศริ น ท์ ทิพ ย์ คาวาโนเบะ (2554) ได้ ทาการศึกษาเรื่อ งแรงจู ง ใจและพฤติก รรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจต่อสถานที่
ท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านการคมนาคมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
แรงจูงใจด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนั กท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
ท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม อาเภอเมือง จังหวัดตากมากที่สุด เนื่องจากกาดนั่งยองคล้องย่ามตัง้ อยู่บริเวณถนนริม
แม่น้าปิง จึงมีบรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังมีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น นอกจากนี้ยังเป็น
ตลาดเชิงอนุรักษ์พ้ืนเมืองของชาวจังหวัดตาก มีสินค้าและอาหารพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่น่าสนใจ ให้นักท่องเที่ยว
ได้เลือกซื้อและเลือกชิม สินค้าแต่ละชนิดมีราคาที่เหมาะสม ไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป โดยมีการรณรงค์ให้ใช้ย่ามใน
การซือ้ สินค้าเป็นการช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก และบริเวณทางเข้ากาดนั่งยองคล้องย่ามยังมีเวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ชมก่อนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวภายในกาดนั่งยองคล้องย่ามอีกด้วย
แรงจูงใจด้านความสะดวกในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่ามมากเป็นอันดับที่สอง เนื่องจากการเดินทางมาท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม
สามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง สภาพการจราจรไม่แออัด สภาพถนนดีสามารถเข้าได้สะดวกและปลอดภัย ทั้งยัง
มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกสบาย
แรงจูงใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่ามในระดับปานกลาง เนื่องจากกาดนั่งยองเปิดในช่วงเย็นถึงค่าจึงจาเป็นต้องการไฟฟ้า
และแสงสว่างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าได้ อย่างสะดวกสบาย ซึ่งภายในกาดได้มีการจัดระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีที่นั่งพักผ่อน ที่จอดรถ ห้องน้า/ห้องสุขา และถังขยะไว้บริการแต่ยังไม่
เพียงพอกับปริมาณนักท่องเที่ยว
แรงจูง ใจด้ านการประชาสัม พัน ธ์เป็นปั จจั ยที่มีอิทธิพ ลต่อ แรงจูง ใจของนัก ท่อ งเที่ ยวชาวไทยที่ เดิน ทางมา
ท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่ามน้อยที่สุด เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกาดนั่งยองจากเพื่อนหรือ
ครอบครัว ซึ่งไม่ได้รับข่าวสารหรือประสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น ๆ
(3) จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม สรุป
ได้ว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการมากที่สุด คือ ต้องการให้มีถังขยะหลาย ๆ จุดและสามารถมองเห็นง่าย เนื่องจาก
ภายในกาดนั่งยองมีถังขยะค่อนข้างน้อยและมีเพียงบริเวณทางเข้าด้านเหนือและทางเข้าด้านใต้ของตลาดเท่านั้น และ
นักท่องเที่ยวยังต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการจอดรถของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาให้เป็นระเบียบ
เนื่องจากยังไม่มพี ้ืนที่จอดรถสาหรับกาดนั่งยองคล้องย่ามโดยเฉพาะ จึงทาให้นักท่องเที่ยวต้องจอดรถตามบริเวณริม
ถนน และนักท่องเที่ยวมีจานวนค่อนข้างมากทาให้มีการจอดรถซ้อนคัน อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหาย
ได้ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังต้องการให้มีการจัดสถานที่และเพิ่มที่นั่งพักผ่อนหรือรับประทานอาหารบริเวณภายใน
กาดนั่งยองคล้องย่าม เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาซื้อของรับประทานภายในกาดนั่งยอง
คล้องย่าม และเพิ่มจานวนห้องน้า/สุขาให้เพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเพิ่มปริมาณสินค้าพื้นเมืองหรือ
สินค้าท้องถิ่นให้หลากหลายและน่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และควรจัดระบบ
การวางแผงร้านค้าโดยแยกสินค้าแต่ละประเภทระหว่างสิน ค้าอุปโภคและสินค้าบริโภคเพื่อให้ตลาดเป็นสัดส่วนและ
เป็นระเบียบ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังต้องการให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของเยาวชนจังหวัดตาก
เพื่อหากิจกรรมให้เยาชนในท้องถิ่นได้แสดงความสามารถและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อกี ด้วย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว มีดังนี้
1.ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ควรมีการจัดระบบการจอดรถของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาให้เป็นระเบียบ และ
การจัดสรรที่นั่งพักผ่อน ห้องน้า/ห้องสุขา และถังขยะให้เพียงพอกับนักท่องเที่ยว
2.ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าสารแหล่งท่องเที่ยวลงสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซ
บุค แฟนเพจ เว็บไซด์ เป็นต้น เพื่อให้ขอ้ มูลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายและรวดเร็วขึน้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เอื้อต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
2. ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเชิงปริมาณหรือเชิงสารวจ ซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงกว้าง การศึกษาครั้ง
ต่ อ ไปควรท าการศึ ก ษาในเชิ ง คุ ณ ภาพในการการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก โดยเน้ น การสั ม ภาษณ์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
Factors that affect the morale and discouraged in the performance of the
duties of the Staff training center.
อิทธินันท์ ซอหะซัน1 อาทิตย์ หิมารัตน์1 และบุญชาญ ผ่านสุวรรณ1
Eitinan Sowhasun1, Arthit Himarat1 and Boonchan Phansuwan1
บทคัดย่อ
การศึก ษาปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งานสถาบั น การบิ น พลเรือ น มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน เพื่อศึกษาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบั ติหน้าที่
ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานสถาบันการบินพลเรือน
จานวนทั้งสิ้น 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติ
แบบพรรณนา โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test , F - test One – Way ANOVA LSDและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร
สัน( Pearson ‘ s Correlation Coefficient ) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง คิดเป็นร้อยละ
60.6 อายุ26-30 ปี คิด เป็นร้ อยละ 40.4 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 58.5 ระดับการศึกษาอนุปริญ ญาหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50 ระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้5 -10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.6 และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.2 และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.5 ปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบตั หิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วยระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 การปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดย
ความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับต่า
คาสาคัญ: ขวัญและกาลังใจ สถาบันการบินพลเรือน

1
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Abstract
A study of factors that affect the morale and discouraged in the performance of the duties of the Staff
training center. The objective is to study the spirit of the employee's duties in the bus line at training center
transit authority. To study the performance of the airline staff at training center transit authority and to study
the factors that affect the morale and discouraged in the performance of the duties of the Staff training center.
The population used in this research is a study of bus line employees at training center transit authority. A total
of 94 people, a tool used in the research is the query. The statistics based on the research information, personal
factors, statistical model described by analyzing the frequency distribution and percentage, average, and
standard deviation. The analysis to test the hypothesis Use the test statistics, t-test, One Way ANOVA F-test –
LSD and diligently San correlation coefficient (Pearson Correlation Coefficient s ') the study found that a sample
of mostly female age 60.6% 26-30. Year of 40.4% marital status single, 58.5 per cent level diploma or
equivalent education. 50 percent in a period of time working in this organization 5-10. 43.6 percent a year and
the average revenue per month, 10,000-20,000 baht 36.2 percent and samples are feedback and
encouragement in the performance of the duties of the Staff training center by the image included in the 3.5
average level. Personal factors, gender, age, marital status, and comprises the period of work in different
organizations have an impact on morale and on the performance of the duties of the Staff training center is no
different that the statistical significance level 0.05 personal factors. Contains the level of education and
household income per month affects different gifts and encouragement in the performance of the duties of the
Staff training center at different levels of statistical significance 0.05 operational affect on morale and on the
performance of the duties of the Staff training center, the statistical significance level 0.05 positive direction
relationship is low.
Keywords: Morale, training center

บทนา
ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดย่อมมีคู่แข่งจานวนมากที่ก่อตัวขึ้นและ
ก้าวเข้ามาขอส่วนแบ่งในตลาดองค์การใดก็ตามที่ไม่พร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ถาถมเข้าใส่แทบจะทุก
ชั่วโมงย่อมก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและอาจทาให้องค์การนั้น ๆ ล้มหายตายจากไปในตลาดแห่งการ
แข่งขันเอาได้ง่าย ๆ ส่วนองค์การที่ก้าวทันกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันยุคใหม่นั้นก็อาจจะมีโอกาสก้าว
ขึน้ มาเป็นผู้นาในตลาดในชั่วข้ามคืนและได้ครอบครองส่วนแบ่งในตลาดมหาศาล สินค้าสมัยใหม่ที่จะสามารถสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้านัน้ เป็นสินค้าที่สร้างความแตกต่าง ไม่เหมือนใคร การที่องค์การจะสามารถผลิตสินค้าที่ตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภคและแตกต่างได้นั้นจาต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีค วามคิดสร้างสรรค์ ฉะนั้น
บุคลากรจึงเป็นปัจจัยหลักสาคัญที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์และขับเคลื่อนขบวนการผลิตที่มีคุณภาพเหล่านั้น ทรัพยากร
มนุษย์จึงถือว่าเป็นทรัพยากรหลักและสาคัญ องค์การใดก็ตามที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพย่อมส่งผลต่อขบวนการผลิต
เป็นขบวนการผลิตที่มีประสิทธิภ าพจนทาให้ผลผลิตปลายทางนั่นคือตัวสินค้าเองมีคุณภาพตามไปด้วย ทรัพยากร
มนุษย์จึงถือได้ว่าเป็นรากฐานที่สาคัญและมีความเกี่ยวข้องทุกด้านขององค์กร โดยเป็นผู้ควบคุมระบบการทางาน
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อื่น ๆ ทั้งหมด ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยที่องค์การธุรกิจต้องพิจารณาและให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก
แม้ว่าจะมีการนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ก็ตาม แต่การที่จะดาเนินกิจกรรมหรือให้บริการให้เกิด
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดได้นนั้ ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพช่วยควบคุมการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ เช่นกัน
(รมย์ชาลี สุวรรณชัยรักษ์, 2550, หน้า 1)
การบริหารงานทั่วไปที่ต้องการให้งานนั้นบรรลุตามเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการใช้ทรัพยากรการ
บริหารพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย คน (Men) เงิน (Money) วัสดุส่งิ ของ (Material) และการจัดการ (Management) ซึ่งนัก
บริ ห ารส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสนใจมากที่ สุ ด คื อ คน หรือ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ น ผู้ ทาให้ ง านส าเร็ จ หรือ ล้ ม เหลว มี
ประสิทธิภาพสูงหรือต่าย่อมขึน้ อยูก่ ับคน บุคคลที่มขี วัญดีจะมีพฤติกรรม เช่น มีความกระตือรือร้นที่จะทางาน ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีแรงจูงใจและสนใจในงาน มีความคิดสร้างสรรค์และความสัมพันธ์อันดีระหว่ างบุคคลใน
องค์กร สิ่งเหล่านีจ้ ะเกิดขึ้นได้ก็โดยการที่องค์การได้สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้เกิดขึ้น กาลังใจที่ดีจึงเป็น
สิ่งสาคัญในการบริหารงานอย่างยิ่ง เพราะขวัญและกาลังใจดีย่อมก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพให้สูงขึน้ ขวัญกาลังใจจึง
เป็นหัวใจของการบริหารงาน
การที่จะทาให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีแรงจูงใจหรือขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่เกื้อกูลในการปฏิบัติงาน ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการ
ทางการศึกษา จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเจตคติที่ดีต่อการทางาน ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้บุคคลทางานด้วยความ
กระตื อ รือ ร้ น และด้ ว ยความสมั ค รใจ หรื อ มีข วั ญ ก าลั ง ใจในการทางาน ทาให้ อ งค์ ก ารบรรลุ เป้ า หมายและเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขวัญกาลังใจเป็นสิ่งสาคัญต่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่
ละคน คนที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งมีอุปกรณ์ เครื่องใช้อย่างดีและเพียงพอก็ยังไม่เป็นหลักประกันได้ว่า
ผลงานที่ได้รับจะมีคุณภาพและปริมาณสูงสุดดังที่คาดหวังไว้ ขวัญของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจึงมีความสาคัญต่อการ
ทางาน นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทาให้บุคคลมีระเบียบ
วินัย ยอมรับและปฏิบัตติ ามกฎกติกาขององค์การ มีความคิดที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
พนักงานสถาบันการบินพลเรือนแต่ละตาแหน่งก็มีขวัญและกาลังใจที่แตกต่างกัน ขวัญและกาลังใจเป็นพลังที่
จะผลักดันให้คนทางานด้วยความกระตือรือร้นและสมัครใจ ในสภาพปัจจุบัน พนักงานสถาบันการบินพลเรือนมีภาระ
งานที่เพิ่มขึ้น มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาระงาน ทาให้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ทางานไม่ทั นเวลา ขาด
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนเอง ขาดการทางานเป็นทีม ขาดความใส่ใจในการทางาน ขาด
ความกระตือรือร้น ขาดความรักความสามัคคีภายในองค์การ ขาดขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุน้ีใน
ทุก ๆ องค์การธุรกิจจึงได้มีการหาวิธีการต่าง ๆ และหากลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของตนเองให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เพื่อให้มีการทางานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่องค์การได้คาดหวัง แต่หากองค์กรใดไม่มี
การสร้างแรงจูงใจและสนองความต้องการของบุคลากรจนไม่สามารถทาให้บุคลากรทุ่มเทความสามารถของตนเพื่อ
องค์การ องค์การนัน้ ก็จะมีข้อเสียเปรียบในการแข่งขันและเป็นการยากที่องค์กรจะประสบความสาเร็จได้ดี จึงสามารถ
กล่าวได้ว่าความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินธุรกิจต่าง ๆ ย่อมเป็นผลมาจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
สาคัญ ในทางกลับกันหากพนักงานขาดความตัง้ ใจและความกระตือรือร้นในการทางาน ส่งผลต่อการทางานอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ย่อมก่อให้เกิดผลเสียหากต่อองค์การไม่ว่าจะเป็นแง่ของผลผลิตขององค์การหรือการพัฒนาองค์การ
เป็นต้น
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ด้วยเหตุน้ี ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความสาคัญและสนใจใคร่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสถาบันการบิน พลเรือนโดยสนใจศึก ษาไปถึงรูปแบบภาวะผู้ นาของผู้บริหาร และผลที่ได้จาก
การศึกษาดังกล่าว จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของพนักงานและจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่จะได้ทราบถึงระดับความสาคัญของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและ
ก าลั ง ใจในการปฏิบัติห น้า ที่ ข องพนั ก งานสถาบั น การบิ น พลเรือ นเพื่อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาองค์ ก ร ในด้ า น
ทรัพยากรมนุษย์ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
2. เพื่อศึกษาการปฏิบัตงิ านของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ด้านความสามารถหลัก
- ด้านความสามารถในการจัดการ
- ด้านความสามารถในการทางาน

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
พนักงานสถาบันการบินพลเรือน
1. ด้านลักษณะของงาน
2.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
3.ด้านสภาพการทางาน
4.ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
5. ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ
6. ด้านลักษณะค่าตอบแทน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

สมมุติฐาน
1. ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างที่มผี ลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
แตกต่าง
2. การปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพล
เรือน
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานสถาบันการบินพลเรือน มีจานวน 122 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการคานวณหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน โดยให้มีคา่ ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 จะได้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 94 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Stratified Random Sampling) ผู้ศึกษาได้ออกแบบมาเพื่อทาการเก็บข้อมูลในภาคสนาม
(Field Data Collection) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตัวอย่างมีระบบ (Systematic) หรือ Simple Random Sampling) เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่ างที่ได้จัดเตรียมไว้ไปทาการจัดเก็บข้อมูลจาก
พนักงานสถาบันการบินพลเรือน จานวน 94 คนที่ได้คานวณจากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95
ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดทาแบบสอบถามออกเป็น คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการวัด
ประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนเป็นการสร้างแบบสอบถาม
แบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ะด าเนิ น การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive
Statistic)เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะทั่ ว ไปของข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวมรวมได้ ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)และค่าเฉลี่ย(Mean)
ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การทดสอบ ค่ าสถิติ t-test เปรียบเทียบความแต่งต่างของ
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.6 อายุ26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.4 สถานภาพโสด
คิดเป็นร้อยละ 58.5 ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50 ระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้
5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.6 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.2
2. การปฏิบัตงิ านของพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคี วามคิดเห็นต่อ การปฏิบัติงานของพนักงาน สถาบันการบินพลเรือนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านความสามารถหลัก
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อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.44 รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการทางาน อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.42 และมี
ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านความสามารถในการจัดการ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.2 ตามลาดับ
3 การวิเคราะห์ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านลักษณะการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ค่าเฉลี่ย 3.70 รองลง คือ ด้านสภาพการทางาน ค่าเฉลี่ย 3.64 และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้าน
ลักษณะของงาน ค่าเฉลี่ย 3.21
4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน
ตารางที่ 1 สรุปผลการการทดสอบสมมุติฐาน
ตัวแปร
ค่า Sig
ผลทดสอบสมมติฐาน
เพศ
0.528
ไม่มผี ล
อายุ
0.930
ไม่มผี ล
สถานภาพ
0.758
ไม่มผี ล
ระดับการศึกษา
0.026
มีผล
ระยะเวลาในการทางานในองค์กร
0.654
ไม่มผี ล
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
0.046
ไม่มผี ล
การปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ด้านความสามารถหลัก
0.523
ไม่มผี ล
ด้านความสามารถในการจัดการ
0.302
ไม่มผี ล
ด้านความสามารถในการทางาน
0.000
มีผล
จากตารางที่ 1 พบว่า ทดสอบสมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลัง ใจในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า
ในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.528 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือเพศแตกต่างกันมีผล
ต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 2 อายุแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการ
บินพลเรือนแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า
อายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.93 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง แสดงว่าอายุแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนัก งานสถาบันการ
บินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 3 สถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสถาบัน
การบินพลเรือนแตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับ นัยสาคัญ 0.05 พบว่า
สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.758 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก
และปฏิเสธสมมติฐานรอง แสดงว่าสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า
ระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าระดับการศึกษา
แตกต่า งมีผลต่อ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิบัติห น้า ที่ ข องพนัก งานสถาบัน การบิ น พลเรือนแตกต่า งกั น ที่ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 5 ระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า
ระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.654 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง แสดงว่าระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้แตกต่างกันมีผลต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.046 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่ารายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 7 การปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิ บัติหน้าที่ของพนักงาน
สถาบันการบินพลเรือน
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัตงิ านของพนักงานในด้านความสามารถหลักกับขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.523 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 แสดงว่า การปฏิบัติงานของพนักงานในด้านความสามารถหลักไม่มีผลต่อขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัตงิ านของพนักงานในด้านความสามารถในการจัดการกับขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.302 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า การปฏิบัติงานของพนักงานในด้านความสามารถในการจัดการไม่มีผลต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัตงิ านของพนักงานในด้านความสามารถในการทางานกับขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบัน การบินพลเรือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่าระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.35 แสดงว่า การปฏิบัติงานของพนักงานในด้าน
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ความสามารถในการทางานมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง

สรุปผลและอธิปรายผล
ในการวิจัยครัง้ นี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบ ทาให้ประสิทธิภาพของการทางานสาเร็จ
เป็นไปตามที่คาดหวั ง และทาให้มีความรู้สึกที่ดี และมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ความมั่นคงและความ
เจริญเติบโตขององค์การในการดาเนินกิจการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการชี้แจงต่อพนักงานสถาบันการบินพล
เรือน ถึ งเรื่อ ง ทาให้ พนั กงานสถาบั นการบิน พลเรือน ที่ มีค วามกระตือ รือ ร้น เอาใจใส่ ในหน้าที่ การงาน มีความ
รับผิดชอบ ทาให้ประสิทธิภาพของการทางานสาเร็จเป็นไปตามที่คาดหวัง และทาให้มีความรู้สกึ ที่ดีต่อความมั่นคงของ
ในการทางาน จึงทาให้พนักงานสถาบันการบินพลเรือน มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารได้ให้พนักงาน
สถาบันการบินพลเรือน มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทาง และแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ นั้นเป็นการสร้างขวัญ
และกาลังใจให้กับพนักงานสถาบันการบินพลเรือน อยู่ในระดับหนึ่ง ดังนั้นจากการที่ผู้บริหารให้ความสาคัญจึงทาให้
พนักงานสถาบันการบินพลเรือน เกิดมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานต่อหน้าที่รับผิด ชอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชาญเดช วีระกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับขวัญในการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรสังกัดสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) การศึกษาวิจัยในครั้ง
นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 และเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ภู มิ ภ าคที่ 5 จ านวน 9 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการได้ ก ารยอมรั บ นั บถื อ ด้ า นโอกาส
ความก้าวหน้า ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านลักษณะงาน ด้านการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ด้าน
ผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้าน
สภาพแวดล้อมการทางาน และด้านความรู้สึกมั่ นคงในการทางาน จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
สถานภาพการสมรส ตาแหน่ง และระยะเวลาการรับราชการ ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านลักษณะงาน
ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านความรู้สึกมั่นคงในการทางาน ด้านการปฏิบัติงานมี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
เพื่อ นร่ ว มงาน ด้ า นสภาพแวดล้ อ มการทางาน และด้ า นผลตอบแทนและประโยชน์ เกื้อ กู ล ส าหรั บขวั ญ ในการ
ปฏิบัตงิ านในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากเช่นกัน
2. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคี วามคิดเห็นต่อ การปฏิบัตงิ านของพนักงาน สถาบันการบินพลเรือนในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35เนื่องจากหน้าที่ของสังคม เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลับกลุ่ม
สังคม หน้าที่ของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรณู สีนิล (2552 ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 และเขต 2 กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียนวัดทาใหม่ โรงเรียนวัดศรีภวังค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร เพื่อพัฒนารวมทั้งการ
ทดลองและประเมินแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 กรณีศกึ ษาโรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียนวัดทาใหม่ โรงเรียนวัด
ศรีภวังค์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการบรรยาย แบบสอบถาม แบบบันทึก การสนทนา
กลุ่ม คู่มือแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ โรงเรียนขนาดเล็ก และแบบสัมภาษณ์ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยศึกษาเอกสาร หลักฐานที่ปรากฏ การรับฟังการบรรยาย การสนทนากลุ่ม การสอบถาม การ
สัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ
ขาดครู ขาดสื่อสิง่ อานวย ความสะดวก ขาดการบริหารที่เป็นระบบโดยเฉพาะขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งจะมีผลทาให้การปฏิบัตงิ านไม่มปี ระสิทธิภาพและเกิดความเสียหายต่อระบบการทางาน โรงเรียนจึงมีความต้องการ
แนวทางการสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบัติง านของบุคลากรที่เหมาะสม และผลจากการพั ฒ นาแนวทางการสร้า ง
แรงจูงใจการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แนวทางซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน
เช่น การศึก ษาวิเคราะห์ข้ อมู ล จัด ลาดับความสาคัญ 2) ดาเนินการ เช่น การสร้ างสัม พัน ธภาพอัน ดี การจั ด
สิ่งแวดล้อมในการทางาน 3) การติดตามและประเมินผล ผลการทดลองแนวทาง พบว่า แนวทางที่พัฒนาขึ้นสามารถ
นาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจต่อแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่พัฒนาขึ้น ในระดับมาก
3. ระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเหตุจาก
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านีม้ สี ่วนเสริมสร้างให้ความคิดของแต่ละบุคคลแตกต่าง
กัน ผู้นาต้องรู้จักวิธีผสมผสานความคิดที่แตกต่างกันให้เกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การให้
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ สุยอด (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่าการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรและครูที่มี เพศและประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน มีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน บุคลากรและครูที่มีอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในด้านความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ด้านความรู้สึกพึงพอใจ ด้านความรู้สึก
ประสบความสาเร็จ ด้านความรู้สึกในหน่วยงาน ประเภทโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 ในด้านความรู้สกึ ประสบผลสาเร็จ
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพล
เรือนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทาให้ความรู้ สึกโดยรวมจากการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ นร่วมงาน ความพอใจเกี่ ยวกั บรายได้ ปริมาณของงานที่ปฏิบัติเป็ นงานที่เปิ ดโอกาสให้ใช้ค วามรู้
ความสามารถ ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ความภาคภู มิใ จในหน้ า ที่ องค์ ก ารเป็ น ที่ ย อมรั บ จากสั ง คมภายนอก
ผู้ปฏิบัติงานจะพอใจในหน้าที่การเงินที่ปฏิบั ติเป็นอย่างมาก และผลงานที่เกิดจากการกระทาด้วยใจรักจะดีและมี
คุณค่ากว่าผลงานที่ปฏิบัติโดยไม่ชอบและพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรนภิส เลิศเดชานนท์ (2554) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิ วาส เขต 2 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่ว น
บุคลากรที่มีอายุ สถานภาพ ภูมิลาเนาเดิม ตาแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านและรายได้ตา่ งกัน มีขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งงานวิจัยชิน้ นีพ้ บว่าบุคลากรที่มีภูมิลาเนาเดิมอยู่
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ในจังหวัดสงขลามีขวัญกาลังใจสูงกว่าบุคลากรที่มีภูมิลาเนาเดิมอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตู ลและ
จังหวัดอื่น ๆ
5. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้แตกต่างกันมี
ผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 เนื่องจากปัจจัยที่มีผลกระทบความพอใจในงานที่ปฏิบัติ คือลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระบบค่าตอบแทนสภาพ
การงานปฏิบั ติง าน นโยบายและฝ่ า ยบริ ห ารขององค์ ก ารความสั ม พั น ธ์ กั บเพื่อ นร่ ว มงานและผู้ ใ ต้บัง คั บบั ญ ชา
ความก้าวหน้าในงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี คงดี (2556) ได้ศึกษา ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านการศึกษามีผลต่อการแตกต่างเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ในขณะเดียวกันพบอีกว่าตัวแปร
ต้นทางด้านเพศ อายุ ประสบการณ์และตาแหน่งไม่มีผลต่อความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานของตัวแปรต้น คือเพศ อายุ ตาแหน่ง และประสบการณ์
6. การปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพล
เรือน ที่ระดับนัย สาคัญ ทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพัน ธ์ทิศทางบวกในระดับต่ าซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจั ยของชลิยา ด่านทิพารักษ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลในศู นย์ป้องกัน และควบคุมโรคมะเร็ งส่ วนภู มิภ าค สถาบันมะเร็ง แห่ งชาติ กรมการแพทย์ การวิจั ยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพยาบาลในศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค 2.
ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพยาบาลตามปัจจัยภูมหิ ลัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุลากร
ทางการพยาบาลที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค จานวน 162 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่าง
เป็นสัดส่วนจากประชากรทั้งหมด จานวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามแรงจูงใจ
3 ด้าน คือ ด้านความต้องการความสาเร็จ ความต้องการความผูกพัน และความต้องการอานาจ โดยมีคา่ ความเชื่อมั่น
เท่ากับ .94 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการวิจัยพบว่า 1.พยาบาลศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
ส่วนมากมีแรงจูงใจในการทางานระดับปานกลาง 2.การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทางานของพยาบาลตาม
ปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่งในการปฏิบั ติงานปัจจุบัน (พยาบาลประจาการ หรือหัวหน้าตึก/ผู้ตรวจการ)
สถานภาพครอบครัว ประสบการณ์ในการทางาน ระยะเวลาปฏิบัติงานในศูนย์ สถานที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ที่
ได้รับการฝึก อบรมเฉพาะทาง และรายได้ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.พยาบาลที่มี
ตาแหน่งปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพมีระดับแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันสูงกว่าพยาบาลเทคนิคอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.พยาบาลที่
สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับแรงจูงใจด้า นความต้องการความผูกพันสูงกว่าพยาบาลที่สาเร็จ
การศึกษาต่ากว่า ปริ ญญาตรี อย่างมีนัย สาคั ญทางสถิ ติที่ระดั บ .05 ส่ ว นด้ านอื่น ๆ ไม่พ บความแตกต่า งอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5.พยาบาลที่มีภูมลิ าเนาในสถานที่ปฏิบัตงิ าน มีระดับแรงจูงใจด้านความต้องการความ
ผูกพันและด้านความต้องการอานาจสูงกวา พยาบาลที่มีภูมิลาเนานอกสถานที่ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนได้แก่
1. ควรเพิ่มเรื่องเลื่อนตาแหน่งโดยพิจารณาจากความสามารถ และศักยภาพในการทางาน เป็นการพิสูจน์
ความสามารถของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน เป็นหลัก หากพนักงานทางานดี ก็จะได้รับการพิจารณาให้ทางาน
ที่ตรงกับความสามารถ และท้าทายมากขึน้ แต่ขณะเดียวกัน พนักงานสถาบันการบินพลเรือน ก็ต้องใช้ความสามารถ
ที่มีทางานไม่ให้ผิดพลาด เพราะต้องผิดชอบสูงขึน้ ตามตาแหน่งงาน และอาจจะถูกคาดหวังจากหัวหน้ามากขึ้นเช่นกัน
ดังนั้น คนที่มีความพร้อมมากที่สุดเท่านั้น จึงจะได้รับการเลื่อนตาแหน่ง ไม่เช่นนั้นแล้ว ก็จะทาให้เรารู้สึกล้ มเหลวใน
การทางานได้ หากไม่สามารถรับมือกับภาระในการทางานในตาแหน่งใหม่ได้
2. ควรเพิ่มเรื่องด้านการพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่มีประสิทธิผล ในการกระจายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้
มีความเหมาะสมยุติธรรม โดยเป็นที่ยอมรับของบุคลากรส่วนใหญ่ในทุกสถานภาพและสังกัด
3. ควรเพิ่มเรื่องด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครัง้ ต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้
1 ควรมีการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ความจงรักภักดีต่อ
องค์กร คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งผลที่ได้ จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานทาการ
ปรับปรุงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร มีคุณภาพชีวิตในการทางานและมี
ความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้นได้ต่อไป
2 ควรมีการศึกษา แนวทางหรือการดาเนิ นการจากฝ่ายบริหารในการเพิ่มขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ และผลที่ได้ จะช่วยให้หน่วยงาน
ทราบว่า ในปั จ จุ บั น การด าเนิน การดั ง กล่ า วนี้มีป ระสิ ทธิ ภ าพเพีย งพอที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ขวั ญ และก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัตงิ านให้กับบุคลากรให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมหรือไม่
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ความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนาย
ช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
Human resources management relationship to performance in the operation
of aircraft maintenance mechanic boss. In Bangkok.
อาทิตย์ หิมารัตน์1 อิทธินันท์ ซอหะซัน1 และบุญชาญ ผ่านสุวรรณ1*
Arthit Himarat1 Eitinan Sowhasun1 and Boonchan Phansuwan1*
บทคัดย่อ
การศึกษาความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายช่างบารุงรักษา
อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการทางานของนาย
ช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร จานวนตาม
ประชากรศาสตร์ เพื่อศึก ษาระดับการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของนายช่า ง
บารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับ
ประสิทธิภาพของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 150 คน
เครื่องมือที่ใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล ใช้การทดสอบ t-test ,F-test ส่วนความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 150 คน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง ร้อยละ 76.7 อายุ 18-28 ปี ร้อยละ 74.7 สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 80
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 64.7 ตาแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้ปฎิบัติการ ร้อยละ
89.3 ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน ต่ากว่า 1 ปี ร้อยละ 76 รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 47.3 ด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.84 และปัจจัยประสิทธิภาพการทางาน
ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.91
ผลการทดสอบข้ อ สมมุ ฐ าน พบว่ า บุ ค ลากรที่ มี สถานะภาพ ระดั บ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง งานในปั จ จุ บั น
ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนาย
ช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05ปัจจัยด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง
คาสาคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน ความสัมพันธ์
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Abstracts
The study of relationship management, human resources, operational efficiency of aircraft maintenance
engineer. In Bangkok The objective of the study To evaluate the performance of the aircraft maintenance
technician. In Bangkok Compare the performance of personnel. According to the Population To study human
resource management that affect the performance of the aircraft maintenance technician. In Bangkok and the
relationship of human resource management on the performance of the aircraft maintenance technician. In
Bangkok
The population in this study is aircraft maintenance engineer. Total of 150 people were used to collect
data was a questionnaire survey by frequency, percentage, mean, standard deviation. The analysis to test the
hypothesis, each follows. Analysis of the relationship between personal factors used to test t-test, F-test of
relationship management, human resources, operational efficiency of aircraft maintenance engineer. In Bangkok
using statistical correlation coefficient of Pearson.
The results of the sample respondents in this study, 150 subjects were mostly female, aged 18-28
years, 76.7 percent, 74.7 percent were married, 80 percent single-level education. High school / vocational
certificate or equivalent, 64.7 percent of jobs today. The turnout of 89.3 percent, the amount of time you work
less than one year, 76 percent of monthly income 10001-20000 baht 47.3 percent of human resource
management. The key lies in the high level. The average level of 3.84, and performance factors. The key lies in
the high level. The average level of 3.91
The test results showed that the moon base personnel status, level of education. Current Position How
long you work Monthly income differences affect the performance of the personnel in the performance of the
aircraft maintenance technician. Bangkok different levels of statistical significance. 0:05 aspects of human
resource management. In relationship The performance of the personnel in the performance of the aircraft
maintenance technician. In Bangkok The significance level of 0.05 by the moderate positive relationship.
Keywords: Human Resource Management, Performance, Relationships

ความสาคัญและความเป็นมาของการศึกษา
ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันกันอย่างมากมาย
เพื่อให้เกิดความมั่งคงและประสบความสาเร็จในด้านเศรษฐกิจ เมื่อมีการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ ความพร้อมจึงเป็ น
เรื่องสาคัญ องค์กรเป็นหนึ่งในความพร้อมที่จะสามารถช่วงชิงความได้เปรียบเทียบทางด้านการแข่งขันองค์กรเป็นการ
รวมกลุม่ กันของบุคลคลกลุ่มหนึ่ง เป็นการอานวยให้การดาเนินงานลุล่วงไปตามเป้าหมายที่กาหนด โดยมีการบริหาร
และการจัดการ เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพ และประสบความสาเร็จที่ตอ้ งไว้
องค์กรที่มีความสามารถและโอกาสแข่งขันได้นั้น ต้องมีการจัดการและการบริหารที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ภายในองค์ ก รต้อ งมีก ารจั ด โครงสร้ างขององค์ ก รเพื่อ การจัด การและการบริ ห ารงานอย่า งมีระบบ การจั ด การ
ทรัพยากรถือว่ามีความสาคัญยิ่งในองค์กร การมีทรัพยากรบุคคลที่มที ักษะในการปฏิบัติงานและมีความสามารถ เป็น
ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ซึ่ ง ล้ ว งเกิ ด จากความรู้ แ ละทั ก ษะความช านาญที่ มี อ ยู่ใ นตั ว บุ ค ลากรขององค์ ก รทั้ ง สิ้ น
Proceeding พะเยาวิจยั 8
538

ทรัพยากรบุคลากรจึงมีค่าต่อการบริหารและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ธุระกิจประสบความสาเร็จ การสร้างคุณค่า ของ
ทรัพยากรบุคลากรให้เกิดประโยช์สูงสุดต่อองค์กร หากขาดความพร้อมของปัจจัยด้านทรัพยากรจะไม่สามารถบรรลุ
ความสาเร็จได้ การที่จะมีทรัพยากรบุคลากรในองค์กรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ และความชานาญได้ ต้องมีการ
พัฒนาเพื่อให้เกิด ความรู้ ความสามารถ การสร้างแรงจูงใจในการทางาน มีทัศนคติที่ดีและความพึงพอใจในงาน
ความรั ก และความผู ก ผั น ต่อ องค์ ก ร คุ ณ ลั ก ษณะเหล่ า นี้ล้ ว นเป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของคุ ณ สมบั ติท รั พ ยากรที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสามารถที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการของทุกองค์กร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการบริหารงานบุคคลหรือบุคลากร เน้ นการบริหารการจัดการภายในองค์กร
เริ่มตั้งแต่การคัดสรรบุคลากรเข้ามาทางานในองค์กร การอบรมพัฒนา การจัดค่าตอบแทน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบวินัย แรงงานสัมพั นธ์ เป็นต้น ปัจจุบัน การจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ ไม่เพียงเน้นการคัดสรร
บุคลากร ในองค์กรเท่านั้น แต่จะเน้น ที่กลยุทธ์(Strategy)ของหน้าที่ต่าง ๆ โดยปรับกลยุทธ์ของหน้าที่เหล่านั้นให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ภาวะด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของ
องค์กรด้วย การจัดการทรัพยากรมนุย์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะต้องปรับตัวและปฏิบัติตามเพื่ อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ ที่ผู้บริหารระดับสูงได้กาหนดแนวทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน และรวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของการดาเนินธุรกิจขององค์กรในระยะยาว(ตุลา มหาพสุธานนท์,2554:2)
การทางานมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการจัดการทรัพยากรที่ในองค์กรที่ดี ก็จะทาให้เกิดประสิทธภาพทั้งด้านการ
ทางาน และองค์กร การทางานมีประสิทธิภาพเป็นการทางานตามบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ วิธีการง่าย รวดเร็ว และมี
คุณภาพ เมื่อการจัดการทรัพยากรในองค์กรที่สามารถให้บุคลากรมี “สมรรถนะ” หรือ “ขีดระดับความสามารถ”
(Competency) คือมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ลักษณะเฉพาะตัว (Attribute)และพฤติกรรม(Behavior)ของคน
นัน้ ซึ่งประกอบกันทาให้ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพในการทางาน((ตุลา มหาพสุธานนท์,2554:352)
ในปั จจุบัน การขยายตัว อย่า งรวดเร็ วของตลาดการบิน ส่งผลให้เกิ ดการขาดบุค ลากร ทาให้ในปัจจุ บัน มี
สถานศึกษาจานวนมากมีการเปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน แต่ในปัจจุบันหลักสูตรและสถาบันการ
ฝึกอบรมด้านการบินที่กรมการบินพลเรือนให้รับรอง มีเพียง 9 สถาบัน ซึ่งสถาบันการบินเป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับ
การรับรอง ทาให้ในปัจจุบันมีหลายสถานศึกษาที่พยายามพัฒนาหลักสูตรให้เทียบเท่ากับหลักสูตร อนุปริญญา สาขา
นายช่างบารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือนของสถาบันการบินพลเรือน ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรเพียง
ลาพังย่อมเกิดข้อจากัดในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันการมีส่วนร่วมเป็นการสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลแต่ละ
คน โดยนวัตกรรมของสังคมที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะเกิดขึน้ ใหม่ในอนาคต เป็นผลงานจากแนวคิดของการ
มีส่วนร่วมเกือบทั้งสิ้น นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมยังช่วยยกระดับแรงจูงใจ (Motivation) การสร้างข้อผูกพันของการ
เปลี่ยนแปลง (Commitment to Change) การให้ความร่วมมือ (Co-Operation) และคุณภาพของการตัดสินใจอีกด้วย
(ศุภวัฒน์ เอี่ยวเฮ็ง. 2552) ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าควรที่จะมีการนาเอาทฤษฎีการมีส่วนร่วมเข้ามาเข้ามาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร โดยการใช้มุมมองของนักศึกษาที่จบไปทางานและมีประสบการณ์สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพว่า
มีสิ่งใดที่ข าด การใช้มุม มองของสถานประกอบการว่าคาดหวังสิ่ งใดจากบุ คคลที่ต้อ งการทางานในตาแหน่งช่า ง
บารุงรักษาอากาศ
เมื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เป็นปัจจัยที่มีผลประสิทธิภาพต่อการทางานเพื่อให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน ในการผลิต ให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเลือกศึกษา ความสัมพันธ์
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตอ่ ประสิทธิภาพ ในการทางานของ บุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่ามีผลต่อประสิทธิภาพของบุ คลากรในการทางานอย่างไร
Proceeding พะเยาวิจยั 8
539

และเพื่อเป็นแนวทาง การส่งเสริมดาเนินธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรขององค์กร นายช่างบารุงรักษาอากาศยาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร และความสั มพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางาน
รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานว่าปัจจัยใดมี
ผลมากที่สุด ทั้งนี้คาดว่าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชน์ และข้อมูลที่มีคุณค่า สามารถนาข้อมู ลของผลการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร ตลอดจนนาไปเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการบริหาร การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในระยะยาว

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการทางานของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร จานวนตามประชากรศาสตร์
3 เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของนายช่างบารุงรักษา
อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานของการศึกษา
1 บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ตอ่ เดือน ระดับต่างกัน มีประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของบุคคล
กรแตกต่างกันตามปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กับ ประสิทธิภาพในปฏิบัตงิ านของบุคลากร

ขอบเขตของการศึกษา
1 ด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ซึ่งผู้วิจัยมุ่งศึกษาค้นหาแนวคิดทางด้านการจัดการ
ทรัพยากร มนุษย์ เพื่อส่งเสริมดาเนินธุรกิจในระยะแบบยั่งยืนโดยศึกษา ความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ต่อประสิทธิภาพในการทางานของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของวัตถุประสงค์
หลักการ เหตุผล เป้าหมาย และวิธีการดาเนินการ เพื่อ นามากาหนดแนวทางการศึกษา ความสัมพันธ์ของการจัดการ
ทรัพยากรต่อประสิทธิภาพในการทางานของ นายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ถือว่าเป็นการ
วัดประสิทธิภาพในด้านการจัดการทัรพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพต่อการทางาน
2 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุ 18-60 ปี ที่ ทางาน อยู่
นายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ๆ ทาการวิจัย ทาการศึกษา ฝ่ายบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
4 ขอบเขตระยะเวลาโดยระยะเวลา รวม เดือนตุลาคม 2560 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1 ได้รับทราบถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพในการทางานของนายช่างบารุงรักษาอากาศ
ยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
2 ได้รับทราบถึงการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพให้การทางานของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร
3 ได้รับทราบถึงปัจจัยที่ผล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อประสิทธิภาพต่อการทางาน ของ นายช่า ง
บารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
4 ได้รับทราบถึง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่มตี อ่ ประสิทธิภาพในการทางานของนายช่างบารุงรักษาอากาศ
ยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุงาน
- สถานะภาพ
- ระดับการศึกษา
- ตาแหน่งงานในปัจจุบัน
- ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน
- รายได้ตอ่ เดือน
2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การสรรหา และ คัดเลือก
- การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมและ
พัฒนา
- การประเมินและสนับสนุนในการทางาน
- การให้รางวัล
- การปกป้องและธารงรักษาทรั พยากร
มนุษย์

ประสิทธิภาพในการทางาน
ปัจจัยตัวป้อน(Input)
- ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
(Man)
- วัตถุดบิ (Raw material)
- เครื่องจักร(Machines)
กระบวนการผลิต( Process)
- การทางานมาตรฐาน
- ลดการสู ญ เสี ย ค่ า ใช้จ่ า ย ด้ า น
ต้นทุน
- ลดเวลาในการสูญเสียการแก้ไข
งาน
ผลิตผล (Output)
- ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ
- ส่งมอบงานให้ลูกค้า ทัน รวดเร็ว
มีคุณภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sample Size) นายช่า งบ ารุ ง รั ก ษาอากาศยาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 150 คน เนื่องจากเป็นจานวนประชากรที่ทราบแน่นอน ดังนั้นการศึกษาการวิจัยครั้ง ผู้วิจัย
ด้านคานวณวิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Taro Yamane

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ ใ ช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยเป็ น
แบบสอบถามชนิดปลายปิด(Close Form) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
สาหรับเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาการวิจัยครั้งเป็น แบบสอบถามซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของนายช่ า งบ ารุ ง รั ก ษาอากาศยาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร ของผู้ตอบคาถาม ได้แก่ เพศ , อายุ , สถานะภาพ ,
การศึกษา , รายได้ต่อเดือน , ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ านและตาแหน่งงานปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อประสิทธิภาพในการทางาน ลักษณะแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close ended Question) ให้เลือกคาตอบ ซึ่งแบบสอบถามนี้เป็นคาถามในแบบ Likert Scale ใช้ระดับการวัด
ข้อมูลอันตรภาพชั้น (Interval scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
การกาหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ต่อประสิทธิภาพในการทางาน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1.00-1.80
ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1.81-2.60
ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย
2.61-3.40
ระดับความคิดเห็น แน่ใจ
3.41-4.20
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย
4.21-5.00
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลมาประมวลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปโดยใช้วธิ ีทางสถิตทิ ี่นามาใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ และร้อยละ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการทางาน และความพึงพอใจในการทางานวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้ การวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ส่ ว นความสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษย์ต่อ ประสิ ทธิ ภ าพในการ
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ปฏิบัติงานของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ t-test F-test และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

สรุปผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการทางานของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญปัจจัยกระบวนการผลิตเป็นอันดับที่ 1 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.03 ปัจจัยผลลัพธ์เป็นอันดับที่ 2 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ ระดับค่าเฉลี่ย 4.01 ปัจจัยตัว
ป้อนเป็นอันดับที่ 3 ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4 และผลรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพ
การทางาน ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.91
วัตถุประสงค์ที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร จานวนตามประชากรศาสตร์ นายช่าง
บารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 150 คน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง ร้อยละ 76.7 อายุ 18-28 ปี ร้อยละ 74.7 สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 80
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 64.7 ตาแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้ปฎิบัติการ ร้อยละ
89.3 ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน ต่ากว่า 1 ปี ร้อยละ 76 รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 47.3
สถานะภาพแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ใน
เขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง ปัจจัยกระบวนการผลิตแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานะภาพ สมรส มีปัจจัยกระบวนการผลิต น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะภาพ โสด
ระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษาอากาศ
ยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง ปัจจัยตัวป้อนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี มีปัจจัยตัวป้อน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือ
เทียบเท่า
ระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษาอากาศ
ยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง ปัจจัยกระบวนการผลิตแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่ม
ตั ว อย่า งที่ มีระดั บ การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี มีปั จ จั ย กระบวนการผลิ ต น้อ ยกว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่า งที่ มีร ะดั บ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า
ระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษาอากาศ
ยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง ปัจจัยประสิทธิภาพการทางานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีปัจจัยประสิทธิภาพการทางาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีปัจจัยประสิทธิภาพกา ร
ทางาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มรี ะดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า
ตาแหน่งงานในปัจจุบันแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษา
อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง ปัจจัยผลลัพธ์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ านแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษา
อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง ปัจจัยตัวป้อนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่
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มีระยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน 1 ปี ถึง 2 ปี มีปัจจัยตัวป้อน มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน ต่ากว่า
1 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มรี ะยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน ตั้งแต่ 3 ปีข้นึ ไป มีปัจจัยตัวป้อน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลา
ที่ท่านปฏิบัติงาน ต่ากว่า 1 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติ งาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีปัจจัยตัวป้อน น้อยกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มรี ะยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน 1 ปี ถึง 2 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
มีปัจจัยตัวป้อน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มรี ะยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน 2 ปี ถึง 3 ปี
ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ านแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษา
อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง ปัจจัยกระบวนการผลิตแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
กลุ่มตัวอย่างที่มรี ะยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน 1 ปี ถึง 2 ปี มีปัจจัยกระบวนการผลิต น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลา
ที่ท่านปฏิบัติงาน ต่ากว่า 1 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน 2 ปี ถึง 3 ปี มีปัจจัยกระบวนการผลิต
น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มรี ะยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน ต่ากว่า 1 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มรี ะยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน ตั้งแต่ 3
ปีขนึ้ ไป มีปัจจัยกระบวนการผลิต น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน ต่ากว่า 1 ปี
ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ านแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษา
อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง ปัจจัยผลลัพธ์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่
มีระยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน ตั้งแต่ 3 ปีขนึ้ ไป มีปัจจัยผลลัพธ์ น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มรี ะยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน ต่า
กว่า 1 ปี
ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ านแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษา
อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง ปัจจัยประสิทธิภาพการทางานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน 1 ปี ถึง 2 ปี มีปัจจัยประสิทธิภาพการทางาน น้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน ต่ากว่า 1 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มี
ปัจจัยประสิทธิภาพการทางาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน ต่ากว่า 1 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีปั จจัยประสิทธิภาพการทางาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่
ท่านปฏิบัติงาน 1 ปี ถึง 2 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีปัจจัยประสิทธิภาพการ
ทางาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มรี ะยะเวลาที่ท่านปฏิบัตงิ าน 2 ปี ถึง 3 ปี
รายได้ตอ่ เดือนแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน
ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง ปัจจัยตัวป้อนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อ
เดือ น 20,001 - 30,000 บาท มีปัจ จัยตั วป้อ น น้อยกว่า กลุ่ม ตัว อย่า งที่มีรายได้ ต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีปัจจัยตัวป้อน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน
10,001 - 20,000 บาท
รายได้ตอ่ เดือนแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน
ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง ปัจจัยกระบวนการผลิตแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีปัจจัยกระบวนการผลิต น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ากว่า
10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีปัจจัยกระบวนการผลิต น้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป มีปัจจัย
กระบวนการผลิต น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ตอ่ เดือน ต่ากว่า 10,000 บาท
รายได้ตอ่ เดือนแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษาอากาศ
ยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง ปัจจัยผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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รายได้ตอ่ เดือนแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน
ในเขตกรุ ง เทพมหานครในเรื่ อ ง ปั จ จั ย ประสิ ทธิ ภ าพการท างานแตกต่ า งกั น ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีปัจจัยประสิทธิภาพการทางาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีปัจจัยประสิทธิภาพ
การทางาน น้ อ ยกว่า กลุ่ ม ตั วอย่า งที่ มีรายได้ ต่อ เดือ น 10,001 - 20,000 บาท กลุ่ มตั ว อย่า งที่ มีรายได้ ต่อ เดือ น
30,001บาท ขึ้นไป มีปัจจัยประสิทธิภาพการทางาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ากว่ า 10,000 บาท
กลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้ตอ่ เดือน 30,001 บาท ขึ้นไป มีปัจจัยประสิทธิภาพการทางาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท บุคลากรที่มี สถานะภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานในปัจจุบัน ระยะเวลาที่ท่าน
ปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือนแตกต่า งกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษา
อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของนาย
ช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ผู้ ต อบแบบสอบส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ การปกป้ อ งและธารงรั ก ษาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็ น อั น ดั บที่ 1 ค่ า
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.26 การให้รางวัลเป็นอันดับที่ 2 ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่
ระดับค่าเฉลี่ย 4.17 การประเมินและสนับสนุนในการทางานเป็นอันดับที่ 3 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.92 การสรรหาและคัดเลือกเป็นอันดับที่ 4 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.67 การ
ปฐมนิเทศและการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นอันดับที่ 5 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ ระดับค่าเฉลี่ย 3.65 และ
ผลรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.84
วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพของนายช่าง
บารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรของนาย
ช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกใน
ระดับปานกลาง

อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญปัจจัยกระบวนการผลิตเป็นอันดับที่ 1 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.03 ปัจจัยผลลัพธ์เป็นอันดับที่ 2 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.01 ปัจจัย
ตั ว ป้ อ นเป็ น อั น ดั บ ที่ 3 ค่ า ความส าคั ญ อยู่ ใ นระดั บ มาก ที่ ระดั บ ค่ า เฉลี่ ย 4 และผลรวมปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จั ย
ประสิทธิภาพการทางาน ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.91 เนื่องจากการทางานให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ต่างก็ตระหนั กถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการ
ทางานเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธ์ในการสร้างความสาเร็จในการทางาน หรือเทคนิค
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน ตลอดจนการทางานอย่างไรให้มีความสุข นั่นแสดงว่าองค์กรทั้งหลายต่างก็มี
ความเห็นตรงกันว่าองค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้น สิ่งสาคัญประการหนึ่งอยู่ที่
ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถทางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของสจ๊วต
(Stewart. 1983 : 11) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ มีแนวโน้มของประสิทธิภาพ
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ของการปฏิบัติงานลดต่าลง ดังนี้ ปริมาณงาน (Quantity of work) โดยวิเคราะห์ว่าปริมาณงานที่บุคลากรสามารถทา
ได้เทียบค่าเฉลี่ยของหน่วยงานนั้น ๆ บุคลากรทางานช้าหรือไม่ ทางานแล้วเกิดความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่ คุณภาพงาน
(Quality of work) วิเคราะห์ว่าผลงานที่ปฏิบัติหรือผลิตออกมาเหมาะสมกับมาตรฐานคุณภาพหรือไม่ การขาดงาน
(Absenteeism) วิเคราะห์ว่าบุคลากรมีนิสัยขาดงานหรือไม่ การขาดงานมีใบรับรองแพทย์หรือไม่ ใบรับรองแพทย์ที่ใช้
เป็นของจริงหรือไม่ การขาดงานตรงกับเทศกาลหรือกิจกรรมพิเศษ เช่น งานกีฬา การหยุดประจาปีต่อเนื่อง ฯลฯ การ
บิดเบือนข้อมูล (Information distortion) บุคลากรพยายามจะบอกแต่ข้อมูลข่าวสารที่ดีหรือเกิดประโยชน์แต่เพิกเฉย
หรือทาโทษคนที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ดีกับเขา การตัดสินใจช้า (Slow decision) บุคลากรพยายามหลีกเลี่ยงที่จะ
ตัดสินใจหรือไม่
2. บุคลากรที่มี สถานะภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานในปัจจุบัน ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน รายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจาก ปัจจัยด้านบุ คคล เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด
เพราะบุคคลคือหมูค่ ณะที่รวมตัวกันเป็นองค์กร มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีบทบาทในการทางาน หรือดาเนินงานต่าง ๆ
สัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นบุคคลที่มีตาแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ตามโครงสร้างงานในองค์กร ครอบคลุม
บุคคลระดับสูง กลาง และล่าง รวมถึงบุคคลในระดับการทางานทั้งหมด ซึ่งประสิทธิภาพขององค์กรจะขึ้นอยู่กับ
คุณลักษณะและคุณสมบัตทิ ี่พึงปรารถนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ จานวนบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน ความรู้ความสามารถ
พื้นฐาน ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความเป็นผู้นา ทักษะการสื่ อสาร ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะ
ด้านการบริหารจัดการ เจตคติ ค่านิยมที่พึงปรารถนา ความสามารถในการพัฒนาคน พัฒนางาน และการปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนการดาเนินงานขององค์กร ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงพร อินทรัตน์
รังษี (2549) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลี่มีผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ กรณีศึกษา:
ธุรกิจตัวแทนจัดจาหน่ายอาหารสัตว์ชนิเม็ด (สุนัขและแมว) ที่ทุรกิจกับคลินิกรักษ์สัตว์ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.71 เพศชายร้อยละ44.29 และพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่า ง 21-30 ปี และพบว่า
พนักงานส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสู งกว่า ในส่ว นของปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิ ภาพการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวม พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก ส่วนในแต่ละด้านนั้น พนักงานมี
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นเกณฑ์มากทั้งหมด หากพิจารณาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงาน พบว่า ในด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในอค์การมีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด รองลงมา ได้แก่ดา้ นความพร้อมของผู้เข้ารับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,
ด้านนโยบายองค์การ,ด้านโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,ด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกและด้าน
งบประมาณในการพัฒนาทรัพยามนุษย์ตามลาดับ
3. ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญการปกป้องและธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับที่ 1 ค่า
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.26 การให้รางวัลเป็นอันดับที่ 2 ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่
ระดับค่าเฉลี่ย 4.17 การประเมินและสนับสนุนในการทางานเป็นอันดับที่ 3 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.92 การสรรหาและคัดเลือกเป็นอันดับที่ 4 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.67 การ
ปฐมนิเทศและการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นอันดับที่ 5 ค่าความสาคัญอยู่ในระดั บมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.65 และ
ผลรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.84
เนื่องจาก ด้านบุคลากรหรือบุคคล ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร บุคคลต้องมีประสิทธิภาพใน
การท างานดั ง นั้ น องค์ ป ระกอบด้ า นตั ว บุ ค คลที่ จ าไปสู่ ก ารพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการทางาน ได้ แ ก่ ปรั ช ญาและ
อุดมการณ์ บุคลิกภาพ ความต้องการ ค่านิยม เป้าประสงค์ของชีวิตและหารทางาน การสารวจตนเอง ความสามารถ
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ในการพิชิตอุปสรรคในการทางาน และการสร้ างความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น กระบวนการขององค์กร เป็ น
องค์ประกอบสาคัญลาดับสองต่อจากองค์ประกอบ ด้านบุคคล กระบวนการที่สาคัญขององค์กร คือ การดาเนินงาน
ทั้งหมดที่จะทาให้เกิดการผลิต และการบริการที่น่าพอใจ ขอบข่ายของกระบวนการขององค์การที่เอื้อต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กร ได้แก่ การจัดโครงสร้างงานขององค์กร การวางแผน การจัดองค์กรในด้านบุคลากร การ
สร้างแรงจูงใจในการทางาน การควบคุมคุณภาพการทางาน และการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของฉลอง รัศมีแสงทอง ( 2557) ศึกษาเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตขนาดเล็กของไทย ผลการศึ กษาพบว่า 1). คุณลักษณะของผู้ประกอบการหรือผู้บริหารที่มีประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะเด่นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) มีวิสัยทัศน์และทักษะในการสื่อสาร (2) มี
ความรู้ ผู้ประกอบการจะต้องรู้จักวิธีการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (3) มีความยุติธรรมและมีความชัดเจนใน
เส้นทางอาชีพ(Career-Path) (4) หลักการบริหารงานบุคคลภาวะผู้นาที่ผู้ประกอบการที่ดี (5) ต้องมีการวางแผนงาน
(6) มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างหัวหน้าและลูกน้อง (7) มีแนวคิดที่จาเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้
ประกอบจะต้องมีหลักในการส่งเสริมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสาคัญในเรื่องการเตรียมความพร้อมสา
หรั ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรณ์ และมี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ก่ อ นหลั ง เพื่ อ การพั ฒ นาทรพั ย ากรมนุ ษ ย์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (8) ผู้บริหารจะต้องเป็นต้นแบบให้พนักงานในเรื่องการพัฒนาตนเอง (9) สร้างความศรัทธาและเชื่อมั่น
ให้ทุกคนในองค์กร และกระตุ้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (10) ให้โอกาสในการทางาน 2). สาหรับปัญหาและ
อุปสรรคของการประกอบกิจการผลิตอุตสาหกรรมขนาดเล็กพบว่า บุคลากรในองค์กรทั้งระดับผู้บริหาร ระดับสั่งการ
และระดับปฏิบัติ ขาดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน/บุคลากรมีไม่เพียงพอ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตาม
แผนงานของภาครัฐและภาคเอกชน/ระบบการสรรหาบุคลากรยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร/ คุณภาพของแรงงานยังไม่
เป็นปตามที่ต้องการ มีการเข้า -ออกสูง ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน/บุคลากรระดับปฏิบัติและระดับสั่งการขาด
ความรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกั บธุรกิจ ของบริ ษัท / ขาดการให้ รางวัล กับพนัก งาน เมื่อ มีผลการปฏิบัติง านที่เป็ นตาม
เป้าหมาย/ขาดทักษะการสื่อสารระดับหัวหน้า/ลูกน้อง และขาดแคลนเงินุทนในการบริหารจัดการธุรกิจ ส่วนรูปแบบขง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กที่จ ะสามารถตอบสนองและแก้ปัญหาดังที่กล่าวมา ผู้
ประกอบจะต้องมีคุณลักษณะสาคัญ ๆ ดังนี้ (1) ต้องเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร(Complex) 3). ผู้ประกอบการ
จะต้องมีความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะ(Capacity)เพียงพอในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 4). สร้างบรรยากาศ
(Climate) ในการทางานให้บุคลากรมีความสุข มีแรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทางานที่ทา 5). มีคุณลักษณะพิเศษ
ของผู้ประกอบการ ได้แก่ใฝ่รู้ ยอมรับความเสี่ยง มีความมุง่ มั่น (Characteristics of Entrepreneur)
4. ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
นายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวก
ในระดับปานกลาง เนื่องจากการที่องค์กรสามารถดาเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากร
ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงกาลังคนอย่างคุ้มค่า มีการสู ญเปล่าน้อยที่สุด มีลักษณะการดาเนินงานไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์
โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และกาลังคน องค์กรมีความสามารถในการใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิควิธีการ
และเทคโนโลยี ทาให้เกิดวิธีการทางานที่เหมาะสม มีความราบรื่นในการดาเนินงาน มีปัญหาอุปสรรค และความ
ขัดแย้งน้อยที่สุด บุคลากรมีขวัญกาลังใจดี และมีความสุขในการทางาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของมัทนา
โมรากุล ( 2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนัน ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ด้านโอกาสที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของ การทางาน ด้าน
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การบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน ด้านสิทธิของบุคลากร ด้านการรักษา ความสมดุลการทางานและ
ชีวิตส่วนตัว ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ได้สร้าง ประโยชน์ให้กับสังคม ด้านการนาองค์กรของ
ผู้บริหารทุกระดับ และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ ปาน กลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะแตกต่างกันไป ผู้วิจั ยขออภิปราย
ผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 1. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า การได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็น สวัสดิการที่
หน่วยงานจัดให้ อยู่ ในระดับคะแนนที่มากที่สุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทามีความพึง
พอใจมากที่สุดในเรื่องของการได้เข้าร่วมกิ จกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด ให้เป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรทั้ง
มหาวิทยาลัย 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการททางาน พบว่า ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนับสนุน การทางานและมี
ส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทางาน อยู่ในระดับ คะแนนที่มากที่สุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของผู้บังคับบัญชา/เพื่อน ร่วมงานสนับสนุนการทางานและมีส่วนช่วย
ส่งเสริมบรรยากาศในการทางาน 3. ด้านโอกาสที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน พบว่า การได้รับการ
พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้ อมในการก้าวไปสู่ตาแหน่งสูงขึ้น อยู่ในระดับ คะแนนที่
มากที่สุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดใน www.ssru.ac.th (ข)
เรื่องของการ ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ ตาแหน่งสูงขึ้น
ที่ทางมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมบุคลากรอย่างเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ 4. ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของการท างาน
พบว่า การได้รับการส่งเสริมและโอกาส ให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับการให้ศึกษา ดูงาน เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน ระดับคะแนนที่มากที่สุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
ความพึงพอใจมาก ที่สุดในเรื่องของการได้รับการส่งเสริมและโอกาสให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับ
การให้ ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากทางมหาวิทยาลัยจัดให้แก่บุคลากรเองและจัดส่งไป
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะนาในความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ านของนายช่างบารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. เพื่อนร่วมงานที่ดี ในการทางานนั้นเราจะต้องรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ และขวนขวายแสวงหาความ
รู้อยูเ่ สมอ ทาตัวให้เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน การที่เราทาตัวเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี ไม่เพียงแต่จะ
ทาให้เราทางานอย่างมีความสุขเท่านัน้ แต่ยังเป็นการเพิ่มความก้าวหน้าอีกด้วย การช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอ จะทาให้
เราได้รับความช่วยเหลือตอบแทน ดังนัน้ เมื่อติดขัดปัญหาอะไรก็ตาม เราก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็น
2. รักษามารยาทในการทางาน การทางานโดยยึดถือระเบียบ และเคารพกฎกติกา จะทาให้เราอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างราบรื่น ไร้อุปสรรคในการทางาน การรู้จักมารยาทในการทางาน ไม่เพียงเป็นการเคารพผู้อ่ืน แต่ยังเป็นการ
เปิดโอกาสให้คนอื่นได้เคารพเราด้วย เคารพในความเป็นคนทางานมืออาชีพ รู้ว่าอะไรควรทา และอะไรไม่ควรทาในที่
ทางาน
3. สร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี บรรยากาศที่ดใี นการทางาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีความสุขมาก
ขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทาให้เราเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน ปฏิเสธไม่ได้ว่ารอยยิ้มเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสาเร็จในการทางาน ทาให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรของเรา เมื่อมีความสุข ประสิทธิภาพในการ
ทางานก็จะเกิดขึน้ อย่างไม่ยากเย็น
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4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกี ับเพื่อนร่วมงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งในระดับผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา จะทาให้การทางานมีความราบรื่นมากขึ้น การไหว้วานใครให้ช่วยเหลือก็ทาได้ง่ายขึ้น เพื่อน
ร่วมงานจะยอมช่วยเหลือเราด้วยความเต็มใจ เพราะเขารู้อยู่แล้วว่ าเราก็พร้อมที่จะช่วยเขา เมื่อคนทางานที่อยู่ใน
ออฟฟิศเดียวกันพร้อมที่จะช่วยเหลือกัน การดาเนินงานขององค์กรก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
THE PUBLIC RELATIONS MANAGEMENT MODEL OF PRIVATE SCHOOL IN BANGKOK
เกรียงไกร สุพรรณ1*
Kriangkrai Suphan1*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 3 ประการคื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของรู ป แบบการบริ ห ารการ
ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ และ
3) เพื่อประเมินของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถาม และการการ
สนทนากลุ่ม ตลอดจนความคิดเห็นส่วนตัวของกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 340 คน ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยที่ได้จากสถิติ Factor Analysis
กับตลอดจนข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันความถูกต้องแม่นยาของงานวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ พบว่า มี 12 องค์ประกอบ ได้แก่ (1)
ศึกษาสภาพบริ บททั่ วไปของสถานศึกษา (2) ศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานประชาสั มพันธ์ ของสถานศึกษา (3)
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา (4) กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิทิน
การด าเนิ นงาน เป็ นรายปี (5) ก าหนดวิ ธี การด าเนิ นงานประชาสั มพั นธ์ (6) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ (7) กาหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ (8) ดาเนินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามกาหนดเวลา
ในแผนปฏิบัตกิ าร (9) จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (10) จัดเผยแพร่ ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (11) สร้างเครือข่ายการทางานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และ (12) ติดตาม ดูแล ปรับปรุงแก้ไข
ระหว่าง การดาเนินการเป็นระยะ ๆ 2) พัฒนารูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบการบริหารการ
ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครมี 3 กระบวน ประกอบด้วย กระบวนการที่ 1 การศึกษาหา
ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น มี 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1. ศึกษาสภาพบริบททั่วไปของสถานศึกษา ขั้นที่ 2. ศึกษาสภาพปัญหา
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ขั้นที่ 3. วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการการประชาสัมพันธ์ใน
สถานศึกษา กระบวนการที่ 2 วางแผนการประชาสัมพันธ์ มี 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 4. กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิทิน
การดาเนินงาน เป็นรายปี ขั้นที่ 5. กาหนดวิธีการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ขั้นที่ 6. กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ขั้นที่ 7. กาหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ ขั้นที่ 8. ดาเนินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตาม
กาหนดเวลาในแผนปฏิบัติการ และกระบวนการที่ 3 การดาเนินงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา มี 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 9.
จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ขั้นที่ 10. จัดเผยแพร่ ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นที่ 11. สร้างเครือข่ายการทางานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ขั้นที่ 12. ติดตาม ดูแล ปรับปรุงแก้ไข ระหว่าง
การดาเนินการเป็นระยะ ๆ 3) ประเมินของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ พบว่า ในภาพรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งถือว่าแต่ละด้านมีค่าอยูใ่ นระดับสูงนาไปใช้ได้
คาสาคัญ: รูปแบบการบริหาร การประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาเอกชน
1
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Abstract
This study has 3 objectives: 1) to study the composition of the management style of public relations in
private education. 2 in Bangkok) to develop a model management, public relations, and 3) to assess the
management style of public relations. The instrument consists of a questionnaire and focus groups. As well as
personal opinions, targeting school administrators privately. Total of 340 people were analyzed and synthesized
data to summarize the findings of the statistical Factor Analysis, as well as information obtained from experts. To
confirm the accuracy of the research.
The results showed that: 1) the composition of the management style publicity that has 12 elements: (1)
study the general context of the school (2) Study of Problems of Public Relations of the Academy (3) analyze the
problem. and the need to promote educational institutions (4) defines a program / project / activity. Calendar
operations annually (5) defines an approach to public relations (6) The period for implementation. PR (7) budget
expenses, materials (8) Operation releases scheduled in the Action Plan (9) supplying materials, equipment used
in public relations (10) publicity, public relations cover all target groups. (11) to create a network of community
involvement, and (12) monitoring the implementation of the revised periodically, 2) True. A public relations
executive found that the management style of public relations in private education. 3 in Bangkok The procedure
consists of the first to study the information and feedback has 3 stages: Stage 1. Study the general context of
Stage 2. Study the problems of public education Stage 3. analyze problems. and the need to promote the
educational process at the second stage is planned to release a 4 Step 4. determine program / project / activity.
The calendar is the annual Step 5. Step 6. Press the operation timing of the operation. Step 7. Public budget
expenses, materials Step 8. Operation releases scheduled in the Action Plan. 3 process and the implementation
of public works has 5 stages: Stage 9. The media supply equipment used in Step 10. Press releases Press
releases cover all the target group Step 11. To create a network of community involvement Step 12. monitor the
implementation of the revised periodically 3) estimates of management style publicity that the overall average.
In most Which each side is at a high level to apply.
Keywords: Management models, Public relations, Private education institutions

บทนา
ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์มีความสาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับบุคคลและหน่วยงาน ตลอดจนงาน
ด้านการศึกษา งานราชการ งานด้านศาสนา และงานสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงานเชิง
สร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยการสร้างสัมพันธภาพอันดีและการพัฒนาส่งเสริมความ
เข้า ใจที่ ถูกต้องร่ วมกั น เพื่อ ให้เกิดความรู้สึก นึก คิดที่ ดี โดยเฉพาะโรงเรียนเป็น องค์ กรหนึ่ง ในสั งคม ทาหน้า ที่ใ ห้
การศึกษาอบรมแก่เยาวชน เพื่อให้เป็นผู้มคี วามรู้ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มคี ุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รวมทั้งให้
มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม งานหลักของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย คือ การสอน การแนะแนว
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การศึกษา และอาชีพ กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนตและบริการของโรงเรียนเพื่ อสนองความสนใจ และความต้องการ
อันจาเป็นของนักเรียน ชุมชน หรือสังคมใกล้โรงเรียนและประเทศชาติ (จันทรานี สงวนนาม. 2551: 5)
การบริหารงานโรงเรียนในปัจจุบันนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือร่วมมือและประสานงานกัน
ทุกฝ่ายผู้บริหารนอกจากจะต้องเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความสามารถของตน และมีส่วนร่วมในการบริหารแล้ว ยัง
ต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนนอกโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาด้วย เพราะชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของ
และอุปถัมภ์โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จึงจาเป็นต้องเป็นกระบวนการสองทางคือ โรงเรียนต้อง
มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ให้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ กับชุมชน ส่วนชุมชนร่วมกันเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสนับสนุนสถาน
การศึกษาในเวลาเดียวกัน (จาเนียร พลหาร. 2553: 4)
การประชาสัมพันธ์โรงเรียนหรือการดาเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสารสนเทศ
ต่อประชาชนด้วยวิธีติดต่อสื่อสารเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน
องค์การ สถาบัน จึงไม่ใช่เป็นเพียงแต่งานประจาเท่านัน้ แต่เป็นงานสาคัญในการส่งเสริมความเข้าใจอันดี ในการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรสถาบัน กับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ทีดีเป็นการสร้าง
ความนิยมให้แก่กลุ่มประชาชนต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือสถาบันด้วยวิธีการบอกกล่าวให้ประชาชนได้
ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์และสิ่งต่าง ๆ ที่องค์กร หรือสถาบันได้ทาลงไป การประชาสัมพันธ์ที่ดีจ ะมีส่วนช่วย
ส่ง เสริ มให้ เกิ ด ความรู้ สึก ที่ ดีต่อ การด าเนิน งานขององค์ก รสถาบัน (ระภีพ รรณ ร้อ ยพิล า. 2554: 23) โดยการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในที่นหี้ มายถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
อย่างดีย่ิงเพราะเป็นการให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้ทราบถึงกิจการของโรงเรียนหรือข่าวสารภายในโรงเรียน (จันทรานี
สงวนนาม. 2551: 231)
ดังนัน้ การประชาสัมพันธ์จึงเป็นภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะถ้าจัดทาดี
จะมีผลดีต่อชื่อเสียง ความนิยมชมชอบ และเกียรติคุณของโรงเรียน และจะต้องให้ความสาคัญมากเท่า ๆ กับ การ
บริหารโรงเรียนด้านอื่นด้วย โดยการบริหารงานประชาสัมพันธ์ที่ดี จะต้องเริ่มจากผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนใน
หน่วยงาน เพราะเมื่อทุกคนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องจะได้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ดี เมื่อมีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็จะ
ก่อให้เกิดความสามัคคี และความราบรื่นในการปฏิบัตงิ าน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน จึงไม่ควรละเลยการประชาสัมพันธ์
เพราะเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน หรือการจูงใจคนในชุมชนให้เห็นถึงประโยชน์ของโรงเรียน อันจะ
นามาซึ่งความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยเฉพาะธุรกิจการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ที่ต้องสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชน
อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับโรงเรียนของรัฐแทบทุกสังกัด ที่ได้มีการขยายจัดตั้งสถานศึกษา เพื่อรองรับจานวนนักเรียนที่
เพิ่มขึ้น ทั้งยังได้รับงบประมาณในการสนับสนุน ในการจัดการสถานศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนยังต้อง
แข่งขันกันทั้งในด้าน ปริมาณ คุณภาพ ด้านความแตกต่างกันของขนาดพื้นที่ จานวนบุคลากรการเงิน คุณภาพในการ
บริหารจัดการ และคุณภาพเชิงวิชาการระหว่างโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนของเอกชนด้วยกัน มีผลทาให้โรงเรียน
เอกชนที่มีขนาดเล็ก หรือ ที่ด้วยคุ ณภาพปรับตัว ไม่ทัน ต้องประสบปัญหาขาดทุน และล้ มเลิก ไปในที่ สุด เมื่อการ
ประชาสัมพันธ์มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของโรงเรียน โดยเฉพาะในยุคภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสังคมที่มีการ
แข่งขันทางด้านสื่อและเทคโนโลยี ในแต่ละโรงเรียนดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบรูปแบบ
การบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครว่ามีองค์ประกอบในการประชาสัมพันธ์
เป็น อย่า งไร เมื่อเปรีย บเที ยบตามสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม คื อ ผู้ บริ หารสถานศึก ษาเอกชน และตาม
ประเภทของการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยจะทาการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งผล
การศึกษาจะช่วยให้ได้ขอ้ สนเทศที่เป็นประโยชน์ตอ่ การใช้ส่อื และกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เหมาะสม และ
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ใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนของผู้ที่เกี่ยวข้องและช่วยให้โรงเรียนกับชุมชนสมารถเกิด
ความเข้าใจอันดีและเกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อ ประเมิ น รู ป แบบการบริ ห ารการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นสถานศึ ก ษาเอกชน ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่
เหมาะสม

ความสาคัญของงานวิจัย
1. ผลการวิจั ย ครั้ ง นี้ทาให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บสภาพปั จ จุ บัน ความต้อ งการและปั ญ หาของการบริ ห ารการ
ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ผลการวิจัยครั้งนีไ้ ด้รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถนาไปใช้ได้จริง

ขอบเขตการวิจัย
การศึก ษาวิจั ยครั้ง นี้เป็น การศึกษาองค์ค วามรู้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ย วข้ อง เพื่อ ให้ ได้ ตัว แปร
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 2) แนวคิดการประชาสัมพันธ์ 3) สถานศึกษาเอกชน
รูปแบบที่ใช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการวิจัยทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นสถานศึ ก ษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา
เอกชน ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ วยสถิ ติ Factor Analysis ขั้น ตอนที่ 2 พั ฒ นารู ปแบบการบริห ารจั ด การการ
ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion)
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 5 คน และขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร รวมจานวน 9 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยครั้งนีใ้ ช้ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารประชาสัมพันธ์
การศึกษา แนวคิ ด เกี่ ยวกับการบริหารงานประชาสัมพั นธ์ มีนักวิชาการได้ก ล่าวถึ ง แนวคิดเกี่ยวกั บการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์ ไว้หลายท่าน พอสรุปเป็นแนวคิดได้ดังนี้
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วิจิ ต ร อาวะกุ ล (2554 : 3) กล่ าวว่า การบริ ห ารงานประชาสั ม พั น ธ์โ รงเรี ย นให้ บรรลุเป้ า หมายนั้น การ
ประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการที่ต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาและตลอดไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับ
ประชาชน และเสถียรภาพความมั่นคงของสถาบัน
สุเทพ ทองประดิษฐ์ (2554 : 139-141) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ใน
โรงเรียน ดังนี้
1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในหมู่ครูอาจารย์ โดยอาศัยแผนการประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียนประสานงาน
2. จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและครู
3. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน
4. จัดตัง้ สมาคมผู้ปกครองและครู ให้เป็นศูนย์ประสานงานในไมตรีสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู
5. สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หรือประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น
6. ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการนักเรียน มีสิ่งพิมพ์เอกสารของโรงเรียน การกระจายข่าวทางสื่อ มวลชน จัด
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา และการให้บริการพิเศษของโรงเรียน
7. ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียน
ประไพพรรณ เวชรั ก ษ์ (2552 : 13) ให้ ค วามเห็ น ว่า ผู้ บ ริ ห ารควรแบ่ ง เวลาและให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ควบคู่ไปกับการดาเนินภารกิจการบริหาร อาจสามารถลดปัญหาลง ทาให้ผู้บริหารมีเวลาคิด
สร้างงานใหม่และมีเวลาพักผ่อนมากขึน้ การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสาร นโยบาย วัตถุประสงค์ และการดาเนินงาน
ของหน่วยงานไปสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและความเข้าใจอันก่อให้เกิดสัมพันธภาพ
ที่ ดี ระหว่า งหน่ว ยงานกั บประชาชน ผู้ บริ ห ารควรจะด าเนิน การประชาสั ม พั น ธ์ ห น่ว ยงานทั้ ง กั บบุ ค ลากรภายใน
หน่วยงานและประชาชนภายนอกหน่วยงาน ด้วยเหตุผลดังนี้
1. การประชาสั ม พั น ธ์ กั บบุ ค ลากรภายในหน่ว ยงาน บุ ค ลากรในหน่ว ยงานนั บเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ยิ่ง ในการ
ดาเนินงานและอยู่ใกล้ชดิ กับผู้บริหาร การสร้างความเข้าใจต่อกันต้องมีอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้
บุคลากรภักดีต่อหน่วยงานและเอื้อต่อการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ หากบุคลากรเข้าใจปัญหาข้อจากัดและ
นโยบายของหน่วยงานไปในทิศทางเดียวกันปัญหาความขัดแย้งกันในหน่วยงานจะได้น้อยลง
2. การประชาสัมพันธ์กับประชาชนภายนอกหน่วยงาน แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม บางกลุ่มมีความเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานโดยตรง บางกลุ่มมีความเกี่ยวข้องทางอ้อม ไม่วา่ จะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ผู้บริหารต้องถือว่า
เป็นหน้าที่ที่จะต้องประชาสั มพันธ์อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ป้องกันการเข้าใจผิด
รวมทั้งเป็นการแก้ไขความเข้าใจผิดที่ประชาชนมีตอ่ หน่วยงานอีกด้วย
กรกมล กองแก้ว (2554 : 18-22) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์งาน เป็นกลไกสาคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการ
บริหาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความนิยม ความเข้าใจที่ดีต่อหน่วยงานและการสนับสนุนจากประชาชน การบริหารที่ดี
ควรใช้การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการหนึ่งในการทางาน ให้มีความสามัคคี และตื่นตัวที่จะทางานให้องค์กร มี
ขวัญกาลังใจในการทางาน จุดประสงค์เพื่อ ให้ทุกคนในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจ องค์กร มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นให้ขอ้ เสนอแนะ
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553 : 25) กล่าวถึงปัญหาทั่วไปของการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ไว้วา่
1. ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนข่าวสาร ไม่วา่ จะเป็นเรื่องนโยบาย ท่าที วิธีปฏิบัตงิ าน หรือผลงาน
2. ปัญหาเกี่ยวกับการที่กลุม่ ประชาชนไม่เห็นด้วย หรือไม่ให้การสนับสนุนตลอดจนไม่ให้ความสนใจ
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3. ปัญหาเกี่ยวกับการที่กลุม่ ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ถือว่าเป็นปัญหาอันตราย อันก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชื่อเสียงของสถาบัน
4. ปัญหาเกี่ยวกับการที่กลุม่ ประชาชนมีทีท่าหรือแสดงปฏิกิริยาต่อต้าน ขัดแย้งต่อนโยบายท่าที หรือวิธี
ดาเนินงานของสถาบัน
จากความเห็นดังกล่าว สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารและการสื่อความหมาย
ทางด้านความคิดเห็นจากองค์การสถาบันไปสู่กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังประชามติที่ประชาชนมีต่อ
องค์การสถาบันด้วยความพยายามอย่างจริงใจ โดยมุ่งที่จะสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน และช่วยให้สถาบัน สามารถ
ปรับตัวเองให้สอดคล้องกลมกลืนกับสังคมได้ ประกอบด้วยตัวแปรสาคัญ ได้แก่ การศึกษาหาข้อมูลและรับฟังความ
คิดเห็น วางแผนการประชาสัมพันธ์ และการดาเนินงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การบริ ห ารการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นสถานศึ ก ษาเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
-การศึกษาหาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
-วางแผนการประชาสัมพันธ์
-การดาเนินงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ใน
สถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนีแ้ บ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบรู ป แบบการบริ ห ารการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นสถานศึ ก ษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร
การศึกษาความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา แนวคิดการประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาเอกชน เพื่อกาหนดรูปแบบการบริหารการ
ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และนามากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และการสร้าง
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 340 คน
โดยวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์รายละเอียดของรูปแบบการบริหารการ
ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริหาร
การประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติ Factor Analysis โดยวิธี PrincipalComponent Analysis และใช้วิธีหมุนแกนออโธกอนอบแบบวาริแม็ก (Varimax Orthogonal) เพื่อสกัดตัวแปรที่ไม่
สาคัญออกไป สาหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกตัวแปรที่สาคัญจากองค์ประกอบในแต่ละปัจจัยที่เกิดขึ้นจาการ
หมุนแกน คือ ตัวแปรสาคัญของแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีคา่ สัมประสิทธิ์คะแนน
ขั้นตอนที่ 2 รู ป แบบการบริ ห ารการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นสถานศึ ก ษาเอกชน ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ประกอบด้วย
ผู้ วิ จั ย ได้ น าองค์ ป ระกอบของรู ป แบบการบริ ห ารการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นสถานศึ ก ษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครมาดาเนินการยกร่างการพัฒนารูปแบบที่ผู้วจิ ัยกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย มาสร้างเป็นแบบ
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สั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า งเพื่ อ ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของรู ป แบบ การบริ ห ารการ
ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงเพื่อความเป็นตัวแทนและ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์เนื้อหา และพัฒนารูปแบบ โดย เป็นขั้นตอน
การประเมิน รู ปแบบการบริ ห ารการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นสถานศึก ษาเอกชน ในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาทาการสุ่มหลายขัน้ ตอนเพื่อประเมินความถูกต้อง ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความประโยชน์ของ
รูปแบบการตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพ เป็นการตรวจสอบหรือประเมินรูปแบบโดยวิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus
group Discussion) เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
การดาเนินการวิจัยขั้นเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และประโยชน์ในการใช้
รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีการศึกษา ได้แก่ ผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องทางตรงกับการบริหารการประชาสัมพันธ์สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ประชากรการวิจัย คือ ผู้ทรงคุณวุ ฒิตรวจสอบรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมจานวน 9 คน

ผลการวิจัย
1. สรุปผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 2 องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดของตัวแปรรูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (Public Relations Management
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จากภาพที่ 2 ได้ โ มเดลวั ด ตั ว แปรรู ปแบบการบริ ห ารการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นสถานศึก ษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร (Public Relations Management) พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ใน
สถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มี 12 องค์ประกอบดังนี้ 1) ศึกษาสภาพบริบททั่วไปของสถานศึกษา
(General) 2) ศึกษาสภาพปัญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา (Problems) 3) วิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึ กษา (Analysis) 4) กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิทินการ
ดาเนินงาน เป็นรายปี (Plans) 5) กาหนดวิธีการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ (Method) 6) กาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์ (Time) 7) กาหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์( Budget) 8) ดาเนินการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ตามกาหนดเวลาในแผนปฏิบัติการ (Operation) 9) จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์
(Procurements) 10) จัดเผยแพร่ ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (Published) 11) สร้าง
เครือข่ายการทางานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม(Participate) และ 12) ติดตาม ดูแล ปรับปรุงแก้ไข ระหว่าง การดาเนินการ
เป็นระยะ ๆ (Follow up) โดยกาหนดวิธีการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ (Method) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor
Loading) มากที่สุด เท่ากับ 4.70 รองลงมาคือ กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์ (Time) มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 4.15และน้อยที่สุด คือสร้างเครือข่ายการทางานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม(Participate) มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.08
เมื่อพิจารณาค่าสถิติ t-values พบว่า น้าหนักองค์ประกอบแต่ละค่าแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ส่วนค่าความเที่ยง (R2) ซึ่งเป็นค่าที่บอกสัดส่วนความแปรผันระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบ
ร่วม (Communalities) พบว่า กาหนดวิธีการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ (Method) มีค่า R2 มากที่สุด เท่ากับ 2.52
รองลงมาคือ กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์ (Time) มีค่า R2 เท่ากับ 2.47 และน้อยที่สุด คือ
สร้างเครือข่ายการทางานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม(Participate) มีค่า R2 เท่ากับ 0.06
สรุปผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด (Measurement Model) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยังตัวแปรด้าน
รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (Public Relations Management)
พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลักการปรับโมเดล โดยไม่มีการตัดตัวชี้วัดใด ๆ ออกจากโมเดลการวัด
ค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตัวแปรผ่านเกณฑ์ คือ Chi-square ไม่มีนัยสาคัญ ค่า p-value = 1.00 มากกว่า .05
x2/df = 0.85 ซึ่งไม่เกิน 2 และค่า RMR =0.036 ซึ่งต่ากว่า 0.05
2. สรุปพัฒนารูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 3 รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
(EPRM: Education Public Relations Management model)
จากภาพที่ 3 ผู้วิจัยได้นาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครจากขั้นตอนที่ 1 มาดาเนินการยกร่างการพัฒนารูปแบบที่ผู้วจิ ัยกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย และพัฒนารูปแบบ โดยวิธีการโดยวิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) เกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
จัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน สรุปความ
คิดเห็นว่ารูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (EPRM: Education
Public Relations Management) เริ่มต้นข้อมูลข่าสารที่มีในชุมชนได้แก่ ข่าวสารและบริการ ดาเนินการจัดกระบวนมี 3
กระบวนการเรียนรู้ และมีขนั้ 12 ขั้น และสุดท้ายมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชนด้วย
มีรายละเอียดดังนี้
กระบวการที่ 1 การศึกษาหาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น หมายถึง เป็นการหยั่งความคิด ทัศนคติ และ
ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทาและนโยบายของสถาบัน และประเมินค่า เป็นการหาความจริงเกี่ยวกับ
“อะไรคือปัญหาของเรา” ประกอบไปด้วย
ขั้นที่ 1. ศึกษาสภาพบริบททั่วไปของสถานศึกษา (General) หมายถึง การประมวลข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
หน่ ว ยงานทั้ ง ในแง่ ค วามรู้ ความคิ ด เห็ น ทั ศ นคติ และพฤติก รรมที่ เป็ น ผลมาจากนโยบายการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษา
ขั้นที่ 2. ศึกษาสภาพปัญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา (Problems) หมายถึง การศึกษา
ข้อเท็จจริงสภาพปัญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ จากการติดตามข่าวสารทางสื่อมวลชนและการวิจัยเกี่ยวกับ
ความรู้สกึ นึกคิดของกลุ่มประชาชนเป้าหมาย
ขั้นที่ 3. วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา (Analysis) หมายถึง
วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงจากขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เพื่อดูว่า “อะไรกาลังเกิดขึน้ ในขณะนี้”
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กระบวการที่ 2 วางแผนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การนาเอาทัศนคติความคิดเห็น ความคิด และปฏิกิริยา
ต่าง ๆ มาพิจารณาวางนโยบายของสถาบันจะได้แผนงานที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย เป็นขั้นที่ต้องตัดสินใจว่า “จะสามารถ
ทาอะไรได้บ้าง” ประกอบไปด้วย
ขั้นที่ 4. กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิทินการดาเนินงาน เป็นรายปี (Plans) หมายถึง เมื่อทราบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาแล้ว จึงนามาตัดสินใจวางแผน โดยพิจารณาว่า “เราควรจะทาอะไรเพื่ออะไร”
ขั้นที่ 5. กาหนดวิธีการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ (Method) หมายถึง กาหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ การปฏิบัตกิ ารและกลยุทธ์การสื่อสารต่าง ๆ
ขั้นที่ 6. กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์ (Time) หมายถึง กาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับขั้นที่ 4
ขั้นที่ 7. กาหนดงบประมาณค่า ใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์(Budget) หมายถึง กาหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุ
อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับขั้นที่ 4 เช่น เงินเดือน เบีย้ เลีย้ งเจ้าหน้าที่ ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
กระบวการที่ 3 การดาเนินงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา หมายถึง การอธิบายให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ
หรือผู้ที่เราต้องการสนับสนุน เป็นการบอกว่า “เราจะทาสิ่งต่าง ๆ เหล่านีไ้ ปทาไม”ประกอบด้วย
ขั้นที่ 8. ดาเนินการปฏิบัตงิ านประชาสัมพันธ์ตามกาหนดเวลาในแผนปฏิบัติการ (Operation) หมายถึง การลง
มือปฏิบัติและทาการตามแผนที่วางไว้ในขั้นตอนที่สอง เพื่อให้บ รรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่นจัดกิจกรรมพิเศษ
(Special Events) เผยแพร่ขา่ วสาร (Publicity) เป็นขัน้ ตอนที่ต้องพิจารณาว่า “เราจะทาอย่างไร และจะพูดอย่างไร”
ขั้นที่ 9. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (Procurements) หมายถึง ยุทธศาสตร์การ
ประชาสัมพันธ์ เช่น เผยแพร่ข่าวสาร ชักจูงใจ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อ แผ่นพับ โปสเตอร์ รายการ
วิทยุ เป็นต้น
ขั้นที่ 10. จัดเผยแพร่ ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (Published) หมายถึง การ
ปฏิบัตกิ ารสื่อสารกับกลุม่ ประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยการดาเนินงานตามแผน/โครงการที่กาหนดไว้ เช่น การออกไปเยี่ยม
เยือนประชาชน การให้สัมภาษณ์ผู้ส่อื ข่าว การกล่าวปราศรัย การแถลงข่าว เป็นต้น ในขั้นตอนนี้ สิ่งที่ควนรคานึงก็คือ
ผู้รับ ผู้ส่งข่าวสาร ความน่าเชื่อถือและความมีสาระของข่าวสาร มีการใช้ภาษาอย่างง่าย ๆ มี การชี้แนะแนวทางการ
ปฏิบัติ และไม่เกินความจริง
ขั้นที่ 11. สร้างเครือข่ายการทางานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม(Participate) หมายถึง พยายามสร้างความเข้าใจใน
ทางบวกแก่สถาบันให้เกิดขึ้นโดยทั่วไป กับบุคคลเป้าหมายทุกกลุ่ม เพราะถือว่าโรงเรียนเป็นของประชาชน ประชาชน
ควรทราบความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาพิจารณาตามสมควร
ขั้นที่ 12. ติดตาม ดูแล ปรับปรุงแก้ไข ระหว่าง การดาเนินการเป็นระยะ ๆ (Follow up) หมายถึง การตัดสินผล
การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิทธิผลของการเตรียมแผนงานและการสนับสนุนแผนงาน โดย
สารวจผลและความคิดเห็นจากกลุ่มประชาชนเป้าหมายโดยตรง ในขั้นตอนนี้เราสามารถปรับบางสิ่งบางอย่างในแผน
และดาเนินต่อเนื่องกันไป หรืออาจจะระงับแผนการดาเนินงานทั้งหมดก็ได้เมื่อทราบว่า “เราได้ทาอะไรลงไปแล้วบ้าง”
3. สรุปผลประเมินของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า การประเมิน ร่ า งรูปแบบการบริ ห ารการประชาสั ม พั นธ์ ใ นสถานศึก ษาเอกชน ในเขตกรุง เทพมหานครให้
ความสาคัญมากที่สูงสุดได้แก่ ด้านความเหมาะสม (xˉ = 4.50) การบริหารงานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ด้ า นความถู ก ต้ อ ง (xˉ = 4.50) การบริ ห ารงานอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ถั ด มาได้ แ ก่ ด้ า นความเป็ น ประโยชน์
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(xˉ = 4.40) การบริหารงานอยู่ในระดับมากที่สุด น้อยสุดได้แก่ ด้านความเป็นไปได้ (xˉ = 4.40) การบริหารงานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และในภาพรวมเฉลี่ยการประเมินร่างรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.45) ซึ่งถือว่าแต่ละด้านมีคา่ อยู่ในระดับสูงนาไปใช้ได้

อภิปรายผล
1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
มี 12 องค์ประกอบดังนี้ 1) ศึกษาสภาพบริบททั่วไปของสถานศึกษา (General) 2) ศึกษาสภาพปัญหาการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา (Problems) 3) วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการการประชาสัมพันธ์ใ น
สถานศึกษา (Analysis) 4) กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิทินการดาเนินงาน เป็นรายปี (Plans) 5) กาหนด
วิธีการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ (Method) 6) กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์ (Time) 7) กาหนด
งบประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์( Budget) 8) ดาเนินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามกาหนดเวลาในแผนปฏิบัติ
การ (Operation) 9) จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (Procurements) 10) จัดเผยแพร่ ข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (Published) 11) สร้างเครือข่ายการทางานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
(Participate)และ 12) ติดตาม ดูแล ปรับปรุงแก้ไข ระหว่าง การดาเนินการเป็นระยะ ๆ (Follow up) ซึ่งองประกอบ
ทั้งหมดเป็น วิธีการและการติดต่อสื่อสารขององค์กร หน่วยงาน ที่มีแผนการในการสร้างหรือรักษาไว้ ซึ่งความสัมพันธ์
อันดีกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง (ทั้งกลุ่มคนในหน่วยงาน และกลุ่มคนหน่วยงาน) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
เชื่อถือ ศรัทธา และให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานของหน่วยงานดาเนินไปด้วยดี โดยมีประชามติเป็น
แนวพื้นฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.วรรณี เบ็ญจวัฒนาผล, ดร.นงพงา ลีลายนะ และ ดร.ดิเรก ธรรมารักษ์ (
2560: บทคัดย่อ)ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยพบว่า งาน
ประชาสัมพันธ์ที่ประสบความสาเร็จในการนาไปใช้ในมหาวิทยาลัยเอกชนประกอบด้วย (1) นโยบายที่ชัดเจน (2)
กิจกรรมและวิธีการที่หลากหลาย (3) เครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย (4) เครือข่ายการประสานงาน (5)
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แตกต่าง (6)ความพร้อมขององค์กรและบุคลากร (7) การมีส่วนร่วมของผู้นา และ (8)
ความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน
2. พัฒนารูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบ
การบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (EPRM: Education Public Relations
Management) เริ่มต้นข้อมูลข่าสารที่มีในชุมชนได้แก่ ข่าวสารและบริการ ดาเนินการจัดกระบวนมี 3 กระบวนการ
เรียนรู้ และมีขนั้ 12 ขั้น และสุดท้ายมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชนด้วย เนื่องจากทา
ความเข้าใจในสภาพการณ์แวดล้อม และแสดงให้เห็นกระบวนการวางแผน การประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ให้
เกิดความสนใจของชุมชน ศึกษากลุ่มเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดาเนินการแก้ไขความเข้าใจผิด เนื้อหา ประเด็น
เชิงลบ ต้องกาหนด ภาพลักษณ์ ประเด็นเนื้อหาที่จะ ชี้แจง บอกกล่าว ให้ข้อมูล สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมความเข้าใจ ไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความตัง้ ใจที่มุ่งมั่นต่อความสาเร็จ จะเป็นสิ่งที่พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ด้วยสื่อและกิจกรรมที่ มีประสิทธิภาพให้ความสนใจต่อการแสดงออก การมีส่วนร่วม ทัศนคติ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของ
กลุ่มเป้าหมาย มีรูปแบบการประเมิน ติดตามผล และช่วยให้เห็นข้อที่ควรปรับปรุง แนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้การ
สื่อสารทั้งองค์กรเป็นไปอย่างมีระบบ เข้าถึงไปยังกลุ่มเป้ามายทั้งหมด ตามวัตถุประสงค์ เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรทั้งในระยะสั้นระยะยาวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติ รักชาติ (2555 )ได้ทาการวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการศึกษา
Proceeding พะเยาวิจยั 8
560

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดาเนินงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสอดคล้องกับ
โครงสร้างของกระบวนการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรทุกด้าน 2) กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูล
ข่ า วสารการประชาสั ม พั น ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในระดั บ ปานกลางและมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ แนวท างการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในระดับมากและ 3) ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเห็นด้วยกับรูปแบบการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่เหมาะสมคือ AMCI
3. ประเมินของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ความสาคัญมากที่สูงสุดได้แก่ ด้านความเหมาะสม การบริหารงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด และในภาพรวมเฉลี่ยการประเมิน
ร่างรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งถือว่าแต่
ละด้ านมีค่ าอยู่ในระดั บสู งน าไปใช้ได้ เนื่องจากการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน หรือองค์ กรและกลุ่มประชาชน
เป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกต้องในอันที่จะสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และความร่วมมือตลอดจนความสัมพันธ์ที่
ดี ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายทาให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานและฝ่ายบริหาร
เพราะ การประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยการให้ข่าวสาร
ข้อเท็จจริงและความถูกต้อง มิได้เป็นการจูงใจหรือการโฆษณาชวนเชื่อด้วยกลวาจา ย่อมทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกับ
ฝ่ายบริหารขึ้น สอดคล้องกั บงานวิจัยของ ประที ป รั กธรรม (2561:71–82) ได้ ทาการวิจั ยเรื่อง การบริ หารงาน
ประชาสั มพั นธ์ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนภาคกลางตอนล่ าง เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ บริ หาร
สถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ
ผู้บริหารถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานระชาสัมพันธ์
ด้านการจัดองค์การประชาสัมพันธ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสยาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดองค์การ
ประชาสัมพันธ์สูงกว่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัยทองสุข

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1.1 สถานการศึกษาเอกชนควรกาหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ของสถานการศึกษาให้มีความชัดเจนทั้งใน
เรื่องของขอบเขตการประชาสัม พันธ์ ระยะเวลาการประชาสัมพั นธ์ กลุ่มประชากรเป้าหมาย และผู้ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์
1.2 สถานศึ ก ษาเอกชนควรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน นาทักษะ ความรู้ความสามารถด้านประชาสัมพันธ์มาใช้ในการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาเอกชน
1.3 สถานศึกษาเอกชนควรนาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารและข้อมูลที่มาจากความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาใช้ในการวางแผนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาเอกชน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพั นธ์ของสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุง เทพมหานคร
ทั้งหมด เพื่อนาผลที่ได้ไปพัฒนาการบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ชุมชน และการให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดองค์การการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
Proceeding พะเยาวิจยั 8
561

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยเปรียบเทียบกับโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.) เพื่อเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของการประชาสัมพันธ์
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การศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย
A Study of Foreign Language Skills Development Requirement of Tourism and
Hotel Personnel in Chiang Rai Province
พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์1 กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล1 นุชนาฎ หมื่นจันทร์1 กิตติพชิ ญ์ กิตติพรไพบูลย์1 และ
นิรมล พรมนิล1
Phatpitta Sreesoompong1, Krantharat Khawatkun1, Nutchanath Maungchan1, Kittipit Kittipornpaiboon1
and Niramol promnil1
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรมในจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย
แบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
(ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ จานวน 149 คน ซึ่งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยจากตารางสาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน โดยสุ่มจากผู้เข้าอบรมแต่ละภาษาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ได้จานวน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 108 คน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นคนไทยไม่มีเชื้อสาย (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ) อายุ 21-40 ปี
ส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ากว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย คือ ความต้องการในการทางานด้านภาษาและต้องการ
พัฒนาตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะว่าควรเพิ่มวันเวลาที่เหมาะสมในการจัดฝึกอบรม และควรมีกิจกรรมเสริม
ช่วยพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนของผู้เข้าอบรม เช่น ทัศนศึกษาสถานที่จริง
นอกจากนี้ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงรายมีความต้องการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
เนื่องจากภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็นสาหรับงานและหน้าที่ที่ทาอยู่ในปัจจุบัน
คาสาคัญ: ทักษะ ภาษาต่างประเทศ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

1
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Abstract
A study examined the foreign language skills development requirement of tourism and hotel personnel in
Chiang Rai province. The goals of this study was to study the foreign language skills development requirement of
tourism and hotel personnel in Chiang Rai province. This study collected 149 persons from person who registered
and joined in Foreign Language Training Program (Japanese, Chinese, and English). The 108 sampling are
determined by Krejcie & Morgan and Simple Random Sampling.
The findings shows that most of respondents are Thai, age between 21 and 40 years, and graduated in
bachelor degree or lower. Factors affecting foreign language skills development needs of tourism and hotel
personnel in Chiang Rai province is work requirement and develop themselves. Respondents suggested that the
appropriate time should be added to the training program and activities should improve the participant ability to
listen, speak, read and write, such as field trips.
Tourism and hotel personnel in Chiang Rai province have foreign language skills development required
due to foreign language is important and needed for their work.
Keywords: Skills, Foreign Language, Tourism and Hotel Personnel

บทนา
การท่องเที่ยวไทยมีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องทั้งจานวนและรายได้จากการท่องเที่ยว ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 14.0 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 24.8 ล้านคน ในปี 2557 โดยเพิ่มสูงสุดใน
ปี 2556 มีจานวนนักท่องเที่ยวมากถึง 26.5 ล้านคน และสูงสุดเป็นลาดับที่ 7 ของโลก แต่ลดลงในปี 2557 เนื่องจาก
ประสบกับวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป โดยตลาดหลัก ยังคงเป็น 10 ตลาดที่มีส่วน
แบ่งการตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 60 ได้แก่ จีน อินเดีย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น เยอรมนีเกาหลีใต้และฝรั่งเศส สาหรับในปี 2558 คาดการณ์ว่าจะ มีจานวนนักท่องเที่ยว 28.5 –29.0 ล้านคน
ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามจานวนนักท่องเที่ยว โดยในปี 2556 มีรายได้ 1.20
ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 10 ของโลก และลดลง เหลือ 1.17 ล้านล้านบาท ในปี 2557 โดยมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 26.35 ต่อปีและคาดว่าในปี 2558 จะมีรายได้ 1.40 ล้านล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
ของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง จากค่าใช้จ่าย 36,061 บาท/คน/ครั้ง ในปี 2552 เพิ่มเป็น 47,272
บาท/คน/ครัง้ ในปี 2557 อย่างไรก็ดีระยะเวลาพานักของนักท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างน้อย เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของ นักท่องเที่ยวในระยะใกล้โดยในปี 2549 นักท่องเที่ยวมีจานวนวันพักเฉลี่ย 8.62 วัน/ครั้ง เพิ่มเป็น 9.85
วัน/ครัง้ ในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 0.1 วัน ซึ่งนับเป็นข้อจากัดประการหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
นอกจากนี้ตามนโยบายของรัฐบาล ทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงระบบการบริหารแนวใหม่ ประชา
รัฐที่จะสร้างภูมิกันทางด้านการท่องเที่ยว และบริการจาการไม่รู้เท่าทันของคนในชุมชน การทาลายสิ่งแวดล้อม หรือ
ปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนืองจากการท่องเที่ยว รวมทั้งความไม่เข้าใจของนักท่องเที่ยว ที่จะทาให้การท่องเที่ยวเกิดปัญหา
ได้ รวมทั้งจากการวางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน) ได้เสนอการ
พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้า นศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ
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เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อกลับมาพิจารณาเฉพาะจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการท่องเที่ยว
แต่รายได้จากการท่องเที่ยว รวมถึงจานวนนักท่องเที่ยว ยังไม่สูงมากนัก เนื่องจากการที่จังหวัดพะเยาไม่มีข้อมูล
ทางด้านการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน การบริหารจัดการการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยว
ดังนั้นให้มีการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการ ข้อมูลการท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ส่งเสริม
ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เชิงสุขภาพ จะทาให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้แล้วมาท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาได้
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบั นการศึกษาในพื้นที่มาตั้งแต่ พ.ศ.2553 แต่เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลั ย
นเรศวร ตั้งแต่ พ.ศ.2539 ย่อมมีความเข้าใจ รวมทั้งมีบุคคลากรที่สามารถช่วยด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา
และจังหวัดเชียงราย ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการทาวิจัยเพื่อทราบถึงปัญหาทางด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ ดังนั้นโครงการ พัฒนาศักยภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัด
พะเยาแบบบูรณาการนี้จึงเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยมาแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ และโครงการนี่จะช่วยให้การท่องเที่ยว
ของจังหวัดพะเยาและจังหวัดรอบ ๆ พื้นที่เป็นรูปธรรมและดาเนินไปยังทิศทางเดียวกัน รวมถึงสามารถผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ได้ รวมถึงส่งผลสามารถผลิตบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวที่
สามารถพัฒนาการท่องเทีย่ วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันภาษาต่างประเทศเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสาคัญอันดับต้น ๆ ในโลกเนื่องจากสมัยนี้คือยุคโลกาภิ
วัตน์ และประเทศไทยจาเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมากกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อด้านการค้าและ
การลงทุน การศึกษา การท่องเที่ ยว และการใช้ในชีวิตประจาวัน จึงก่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ประชาชนในประเทศจึงมี
ความตื่นตัว เตรียมพร้อมเปิดรับระบบการค้าเสรีและการเข้ามาเยี่ยมเยือนของชาวต่างชาติในรูปแบบต่าง ๆ และหนึ่ง
ในความพร้อมของประชาชนที่มีความจาเป็นอย่างเร่งด่วนคือ ความรู้ความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะการ
ติดต่อสื่อสารซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นอันดับแรก เมื่อพบปะกับชาวต่างชาติ เนื่องจากเมื่อชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ประเทศไทยแล้วย่อมให้ความสนใจอยากจะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศและการอานวยความ
สะดวกการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ
จังหวัดเชียงรายนับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจากจะมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลายที่เป็นแรงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมแล้วยังมีสิ่งอานวยความสะดวกที่
พร้อมจะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีอัตรา
การเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ซึ่งจะเห็นได้จากจานวนนักท่องเที่ยวเปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า
จานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเพิ่มมากขึน้ เรียงลาดับ 1-3 ที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นได้แก่ ประเทศฮ่องกง บรูไน และ
กัมพูชา (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 7 พฤษภาคม 2561, สื่อออนไลน์ ) จากสถิติจะพบว่าจานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายนั้นเพิ่มมากขึ้นทุกปี สิ่งสาคัญในการสร้างความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวนั้น คือ การบริการของบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนั้นหากบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการให้บริการก็จะทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ พึงพอใจ และกลับมาใช้บริการซ้าอีก
รวมถึงมีการบอกต่อความประทับใจนี้ไปยังบุคคลรอบข้างอีกด้ วย ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงรายและส่งผลดีต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวระดับประเทศ ความรู้ความสามารถที่สาคัญของบุคลากรนั้น
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นอกจากจะต้องมีความสามารถในงานแล้วยังต้องมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจถึงความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและสามารถบริการได้ตรงกับความต้องการ
ปั จ จุ บัน บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและโรงแรมในจั ง หวั ด เชีย งราย มีค วามพร้ อ มและมีศั ก ยภาพในการ
ให้บริก ารนัก ท่อ งเที่ย ว แต่ยั งขาดทัก ษะในการสื่อ สารที่ มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น ภาษาอั งกฤษ ภาษาจี น และ
ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็น 3 ภาษาหลักที่ บุคลากรได้ใช้ในการบริการ ในงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาความต้องการการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านท่องเที่ยวและโรงแรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ด้ านทักษะภาษาต่างประเทศให้แ ก่บุคลากรดังกล่ าว ดัง นั้นจึงมีค วามจาเป็นเพื่อ สร้างความประทั บใจต่อ
ชาวต่างชาติ ทาให้อยากกลับมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยอีก ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการจึงมุ่ง
ศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย
เพื่อนาผลของการวิจัยมาช่วยให้สถาบันมีข้อมูลสาหรับการดาเนินการเปิดหรือจัดอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่น ๆ ได้ ช่วยให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรมได้รับการพัฒนามีความสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมใน
จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม





เพศ
อายุ
ระดับชั้น
ประวั ติครอบครั ว (มี เชื้ อสายจี น ญี่ ปุ่ น
อังกฤษหรือไม่)
 การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ ภาษาจี น
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ (เคย/ไม่เคย)

ความต้องการการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการพัฒนา
 ความคาดหวังจากครอบครัว
 การสนับสนุนทางการเรียนภาษาจาก
ทางครอบครัว
 ลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา
 สื่อและอุปกรณ์การในการอบรมที่ดงึ ดูดใจ
 เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม
 การทาตามกระแสนิยมของสังคม
 การมีเพื่อนชาวต่างชาติ
 ความต้องการในการหาอาชีพที่ดใี นอนาคต
 การพัฒนาตนเอง
 ความต้องการการเดินทางเพื่อศึกษาต่อ
หรือทางานในต่างประเทศ
 ความต้องการในการทางานด้านภาษา

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากร คือ ผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงรายที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ จานวน
149 คน
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2. กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงรายที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน
และภาษาอังกฤษ) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ จานวน 108 คน ซึ่งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากตาราง
สาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551, หน้า 132 -133) โดยสุ่ม
จากผู้เข้าอบรมแต่ละภาษาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นแบบสอบถาม โดยมีสว่ นประกอบดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กาหนดตัวแปรคือ เพศ อายุ ระดับชั้ น ผล ประวัติครอบครัว
(มีเชื้อสายจีน ญี่ปนุ่ อังกฤษหรือไม่) การเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ (เคย/ไม่เคย)
ตอนที่ 2 การศึก ษาปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่อ ความต้อ งการก าหนดตั ว แปรคื อ ความคาดหวั ง จากครอบครั ว การ
สนับสนุนทางการเรียนภาษาจากทางครอบครัว ลั กษณะทางกายภาพของสถานศึกษา สื่อและอุปกรณ์การในการ
อบรมที่ดึงดูดใจ เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม การทาตามกระแสนิยมของสังคม การมีเพื่อนชาวต่างชาติความ
ต้อ งการในการหาอาชีพ ที่ ดี ในอนาคต การพั ฒนาตนเองความต้องการการเดิน ทางเพื่อศึก ษาต่อหรือทางานใน
ต่างประเทศ และความต้องการในการทางานด้านภาษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4.การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ มีแนวทางดังนี้
4.1 นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยตรวจสอบเนื้อหาของชุดคาถามว่ามีเนื้อหาในชุด
คาถามครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาวิจัยหรือไม่
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยคาหรือสานวน เพื่อให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ
ผู้ตอบสามารถอ่านเข้าใจได้ตรงประเด็นที่ผู้วจิ ัยต้องการ ซึ่งจะทาให้ผลงานวิจัยเป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
4.3 นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ และให้
คาแนะนาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องและสมบูรณ์
4.4 นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาไปวิเคราะห์หาค่ าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Item-Objective Congruence, IOC) จากนั้นคัดเลือก
ไว้เฉพาะข้อคาถามที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.67 ืนไป
ข้
5.การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยกระทาการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิตโิ ดยได้ดาเนินการดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วยเพศ อายุ
ระดับชั้น ประวัติครอบครัว (มีเชื้อสายจีน ญี่ปุ่น อังกฤษหรือไม่) การเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
และภาษาอังกฤษ (เคย/ไม่เคย) ในการอธิ บายลัก ษณะทั่วไปของข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้โ ดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) เช่น และค่าร้อยละ (Percentage)
5.2 การวิเคราะห์ต อนที่ 2 วิเคราะห์ข้ อมูลปลายปิดเกี่ย วกับการศึกษาปัจจั ยภายนอกที่มีผลต่อ
แรงจูงใจ กาหนดตั วแปรคื อ ความคาดหวั งจากครอบครั ว การสนับสนุน ทางการเรี ยนภาษาจากทางครอบครั ว
ลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา สื่อและอุปกรณ์การในการอบรมที่ดงึ ดูดใจ เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม การ
ทาตามกระแสนิยมของสังคม การมีเพื่อนชาวต่างชาติความต้องการในการหาอาชีพที่ดีในอนาคต การพัฒนาตนเอง
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ความต้องการการเดินทางเพื่อศึกษาต่อหรือทางานในต่างประเทศและความต้องการในการทางานด้านภาษาในการ
อธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5.3 การวิเคราะห์ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิ ติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics)
6. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้มาวิเคราะห์ผล โดยอาศัยค่าทางสถิติเพื่อ
การ วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย (Mean)

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นการเรียน ประวัติครอบครัว (มีเชื้อสาย
จีน ญี่ปุ่น อังกฤษหรือไม่) การเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ (เคย/ไม่เคย) ใช้การ
วิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
1.เพศ
30
27.78
1.1 ชาย
78
72.22
1.2 หญิง
2.อายุ
27
25.00
2.1 น้อยกว่า 20 ปี
75
69.00
2.2 21 -40 ปี
6
6.00
2.3 41 -60 ปี
0
0.00
2.4 61 ปีขนึ้ ไป
3.ระดับชั้นการเรียน
3.1 ปริญญาตรีหรือต่ากว่า
3.2 สูงกว่าปริญญาตรี
4.ประวัตคิ รอบครัว (มีเชื้อสายจีน ญี่ปุ่น อังกฤษหรือไม่)
4.1 มีเชื้อสาย (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)
4.2 เชื้อสาย อื่น ๆ
4.3 ไม่มเี ชื้อสาย
5.การเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
(เคย/ไม่เคย)
5.1 เคย
5.2 ไม่เคย
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102
6

94.50
5.50

16
2
90

14.81
1.85
83.34

108
0

100.00
0.00

108

100.00

จากตารางที่ 1 ผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงรายที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ)ที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21- 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ากว่า ประวัติครอบครัวไม่มีเชื้อ
สาย และเคยเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน มาก่อน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมใน
จังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (xˉ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วนาเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยาย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่า เฉลี่ย (xˉ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความความต้องการการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย
ระดับความต้องการ
หัวข้อ
(S.D)
แปลผล
(xˉ )
1. ความคาดหวังจากครอบครัว
3.95
0.73
มาก
2. การสนับสนุนทางการเรียนภาษาจากทางครอบครัว
3.81
0.60
มาก
3. ลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา
3.72
0.71
มาก
4. สื่อและอุปกรณ์การในการอบรมที่ดงึ ดูดใจ
3.94
0.34
มาก
5. เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม
3.84
0.44
มาก
6. การทาตามกระแสนิยมของสังคม
3.94
0.74
มาก
7. การมีเพื่อนชาวต่างชาติ
3.75
0.62
มาก
8. ความต้องการในการหาอาชีพที่ดใี นอนาคต
3.81
0.46
มาก
9. การพัฒนาตนเอง
3.96
0.55
มาก
10. ความต้ อ งการการเดิ น ทางเพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ หรื อ ท างานใน
3.84
0.44
มาก
ต่างประเทศ
11. ความต้องการในการทางานด้านภาษา
4.07
0.51
มาก
รวม
3.88
0.42
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรมในจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.88, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ 11 ที่ว่า “ความต้องการในการ
ทางานด้านภาษา” (xˉ =4.07, S.D.=0.51) รองลงมาได้แก่ ข้อ 9 ที่วา่ “การพัฒนาตนเอง” (xˉ =3.96, S.D.=0.55) และ
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 3 ที่วา่ “ลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา” (xˉ =3.72, S.D.=0.71) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรมในจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย
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ผู้วิจัยได้ตั้งคาถามแบบปลายเปิด(Open Ended Questionnaire) สาหรับผู้ตอบแบบสอบถามได้นาเสนอแนะ
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
ในจังหวัดเชียงรายโดยใช้วิเคราะห์ความถี่ (Frequency) และนาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรมในจังหวัดเชียงราย
ลาดับที่
ข้อเสนอแนะ
ความถี่
1
ควรเพิ่มวันเวลาที่เหมาะสมในการจัดฝึกอบรม
47
2
ควรมีกิจกรรมเสริมช่วยพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน
28
ของผู้เข้าอบรม เช่น ทัศนศึกษาสถานที่จริง
3
ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
18
4
ควรเพิ่มหลักสูตรในการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติม เช่น การอบรมการเขียน
15
ภาษาต่างประเทศ อย่างเป็นทางการ
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัด
เชียงรายได้เสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ลาดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย
คือ ควรเพิ่มวันเวลาที่เหมาะสมในการจัดฝึกอบรม ควรมีกิจกรรมเสริมช่วยพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด อ่าน
เขียนของผู้เข้าอบรม เช่น ทัศนศึกษาสถานที่จริง ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ควรเพิ่ม
หลักสูตรในการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติม เช่น การอบรมการเขียนภาษาต่างประเทศ อย่างเป็นทางการ

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิจัย การศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรมในจังหวัดเชียงราย มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผล ได้ดังนี้
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัด
เชียงรายให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาษาต่างประเทศ เนื่ องจากเห็นว่าภาษาต่างประเทศนั้นมีความจาเป็นสาหรับ
งานและหน้าที่ที่ท่านทาอยู่ในปัจจุบันและอนาคต และจากรายงานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ที่กล่าวไว้ว่า อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของไทยกาลังขยายตัวและจะมีจานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศไทยมากยิ่ งขึ้น นอกจากนี้คน
ไทยทุกคนไทยต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรได้จัดให้ตั้งแต่ชั้นประถมศึก ษา ดังนั้นความ
ต้องการพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศสาหรับบุคลากรที่ทางานการท่องเที่ยวและโรงแรมจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมาก เมื่อ
พิจารณาจากอายุ พบว่า ผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงรายที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ)ที่ตอบแบบสอบถามมี
อายุระหว่าง 21 – 40 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความต้องการศึกษาและอยากพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศมากที่สุด Jeremy
Harmer (1996) กล่าวไว้วา่ เป็นวัยที่กาลังเริ่มทางานและต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศเนื่องจาก
แรงจูงใจภายนอก
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นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชีย งราย ผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ ยวและโรงแรมในจั งหวัดเชีย งรายมีความคิด เห็น เกี่ ยวกับปั จจั ยที่ มีผ ลต่อ ความต้องการการพั ฒนาทั กษะ
ภาษาต่า งประเทศของบุค ลากรด้ านการท่ อ งเที่ย วและโรงแรมในจัง หวั ด เชียงราย โดยรวมอยู่ในระดั บมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 1- 3 ลาดับแรกได้ดังนี้ ความต้องการในการทางานด้านภาษา
การพัฒนาตนเอง และความคาดหวังจากครอบครัว และความต้องการน้อยที่สุดได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับ David Nunan (1988) ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์ความต้องการเป็นจุ ดเริ่มต้นของการ
สร้างหลักสูตรภาษาหรือการอบรมภาษา เพราะว่าการวิเคราะห์ความต้องการจะช่วยให้ผู้สอนหรือผู้สร้างลักสูตรได้
ทราบข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเรียนหรืออบรม เช่น ระดับการศึกษา ภูมิหลังทางการศึกษา เป้าหมายของการเรียน เพื่อ
ผู้สอนหรือจัดโครงการอบรมได้นาข้อมูลเหล่านีม้ าสร้างหลักสูตรในการอบรมเกี่ยวกับภาษา

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บระยะเวลาในการอบรม ควรเพิ่ม วั น เวลาที่
เหมาะสมในการจัดฝึกอบรม
2. ทางผู้จัดโครงการหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องควรทบทวนปัจจัยด้านหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมให้มี
ความเหมาะสมและให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การอบรมการเขียนภาษาต่างประเทศ อย่า ง
เป็นทางการ
3. เนื่องจากลักษณะทางกายภาพในการเขารวมกิจกรรมผู้เข้าร่วมสามารถพยากรณแรงจูงใจในการเขารวม
กิจกรรมของผู้เข้าร่วมไดดีที่สุด ดังนั้นผูบริหารหรือบุคลากรที่เกี่ยวของ หรือแมแตผู้เข้าร่วมเอง สามารถจัดลักษณะ
ทางกายภาพในการเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยสถานที่จัดกิจกรรมควรมีบริเวณกวาง
ขวาง เพียงพอตอการจัดกิจกรรม ไมมีเสียงรบกวนจากภายนอก รมรื่น เย็นสบาย มีแสงสวางเพียงพอและสะอาด อีก
ทั้งยังตองคานึงถึงสื่อและอุปกรณที่ใชตองมีความทันสมัย และมีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ใชเพื่อสรางแรงจูงใจให
ผู้เข้าร่วมมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมมากขึ้น เช่นควรมีกิจกรรมเสริมช่วยพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด
อ่าน เขียนของผู้เข้าอบรม มีทัศนศึกษาสถานที่จริง เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
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มัธยมบุรุษ และคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่
กรุณาให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง
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ความพึงพอใจของนิสติ ต่อการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
Students’ satisfaction with certify the professional standards in ICT.
“Faculty of Information and Communication Technology", University of Phayao
วราพงษ์ คล่องแคล่ว1* และพรเทพ โรจนวสุ1
Warapong Klongklaew1* and Pornthep Rojanavasu1
บทคัดย่อ
การศึก ษาความพึง พอใจของนิ สิ ต ต่อ การส่ ง เสริ ม การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ด้ า นไอซี ที คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างของนิสิตที่เข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที จานวนรวม
149 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามพึงพอใจของนิสิตต่อการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน
ไอซีที การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตคิ ่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาวิจัยผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 149 คน พบว่าภาพรวมความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการสอบ
มาตรฐานวิ ช าชี พ ด้ า นไอซี ที คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา อยู่ ใ นระดั บ
มาก (xˉ =4.06, S.D.=0.87)แยกเป็ น รายด้ า นเรี ย งจากอั น ดั บ ความพึง พอใจจากมากไปหาน้อ ย ดั ง นี้ อั น ดั บ
1) ด้านประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซีที มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 4.19, S.D.=0.87) อันดับ 2)
ด้ า นการให้ บ ริ ก ารเจ้ า หน้ า ที่ / ห้ อ งอบรม/ห้ อ งสอบ/ระยะเวลาการสอบมาตรฐานด้ า นไอซี ที มี ค วามพึ ง พอใจ
อยู่ในระดับ มาก (xˉ = 4.09, S.D.=0.81) อันดับ 3) ภาพรวมในการจัดสอบมาตรฐานด้านไอซีที มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก (xˉ = 4.06, S.D.=0.90) อันดับ 4) ด้านการรับสมัครสอบมาตรฐานด้านไอซีที มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก (xˉ =4.00, S.D.=0.90) อันดับ 5) ด้านวิทยากร ให้ความรู้/ อบรม การสอบมาตรฐานด้านไอซีที
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก (xˉ =3.98, S.D.=0.88)
คาสาคัญ: การสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที

1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao Province, 56000
*Corresponding anthor : wrp_kk@hotmail.com
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Abstract
This research proposed the study of student satisfactions with supporting the ICT professional standards
certificate of Faculty of Information and Communication Technology, University of Phayao. The objective of this
research is to improve faculty services of the ICT professional standards certificate which provided by faculty.
This study uses 149 students who examined in ICT professional standards to evaluate using questionnaire
method. The average mean and standard deviation are used to explain results of this study.
The satisfaction survey carried among 149 respondents. The result indicated the satisfaction of public
relations ICT standard is xˉ = 4.19, S.D. = 0.87. The level of satisfaction is at the high level. The satisfaction of
service staff / accommodation is xˉ = 4.09, S.D. = 0.81. The level of satisfaction is at the high level. The
satisfaction of overall arrangement is xˉ = 4.06, S.D. = 0.90. The level of satisfaction was at the high level. The
satisfaction of ICT application is xˉ = 4.00, S.D. = 0.90. The level of satisfaction was at the high level. The
satisfaction of knowledge review by lecturer is xˉ = 3.98, S.D. = 0.88. The level of satisfaction was at the high
level. Lastly, the satisfaction of overall is xˉ = 4.06, S.D. = 0.87. The level of satisfaction was at the high level.
Keywords: Certify the professional standards in ICT

บทนา
ในปัจจุบันระบบการศึกษาใบปริญญาบัตรเพียงใบเดียว อาจจะไม่เพียงพอกับความสาเร็จของอาชีพ ตาแหน่ง
เงินทองและรายได้ ตลอดอายุการทางาน 30 หรือ 40 ปี ในช่วงชีวิตของการทางาน ซึ่งต้องยอมรับว่าใบรับรองใน
วิชาชีพเหล่านี้สามารถสร้างความมั่นใจ เสริมความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่ม
ค่าตัว (value added) ที่ดีและง่ายที่สุดและยังเป็นการแข่งกับตัวเองและแข่งกับมาตรฐานของความรู้ทั้งที่ผ่าน
การศึกษาและการใช้ประสบการณ์จริงจากการทางาน เพื่อที่จะสอบผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเหล่านั้นให้ได้ ซึ่ง
ตามแผนกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งเสริมให้บัณฑิตที่จบจาก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะต้องได้รับรองมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมให้นิสิตเข้าทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพไอซีทีและได้ผ่านการทดสอบวิชาชีพไอซีที นัน้
ดั ง นั้ น คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร จึ ง ได้ จั ด โครงการส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เรี ย นและสอบ
มาตรฐานสากล ที่สามารถนาไปประกอบการสมัครงานได้ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริมให้
นิสิตเข้าอบรมและสอบมาตราฐานวิชาชีพด้านไอซีทีหลายมาตรฐานเพื่อตอบสนองกับผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตที่แตกต่าง
กัน อาทิโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination หรือ ITPE โดยคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการและมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งคณะได้รับการ
แต่งตัง้ เป็นองค์กรรับรองในสาขาอาชีพ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and
Security) สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) และสาขาแอนิเมชัน (Animation) นอกจากนี้
คณะยั ง จั ด ให้ มี ก ารอบรมและสอบมาตราฐานเฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ์ เช่ น Microsoft Technology Associate
(MTA)Certification และ Microsoft Office Specialist (MOS) Certification ของบริษัท ไมโครซอฟต์ ทั้งนี้เพื่อเจาะกลุ่ม
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ผู้ประกอบการเฉพาะทาง เพื่อให้นสิ ิตที่จบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยามีความ
เป็นมาตรฐานในวิชาชีพและมีความสามารถในการแข่งขันคัดเลือกเข้าทางานในภาคอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
ด้านประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซีที

ด้านการรับสมัครสอบมาตรฐานด้านไอซีที

นิสิต

ด้านวิทยากร ให้ความรู้ / อบรมการสอบ
มาตรฐานด้านไอซีที

พึงพอใจของนิสิตต่อการ
ส่งเสริมการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพด้านไอซี
ที

ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ / ห้องอบรม / ห้อง
สอบ /ระยะเวลา การสอบมาตรฐาน ด้านไอซีที
ภาพรวมในการจัดสอบมาตรฐานด้านไอซีที

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึก ษาความพึง พอใจของนิ สิ ต ต่อ การส่ ง เสริ ม การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ด้ า นไอซี ที คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีวธิ ีการดังนี้
1. กาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดกลุม่ ตัวอย่างของนิสิตที่เข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน
ไอซีที มาตรฐานอาชีพ Information Technology Professional Examination (ITPE) จานวน 53 คน และมาตรฐานอาชีพ
Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) จานวน 96 คน เป็นจานวนรวม 149 คน
2. การสร้างแบบสอบถามพึงพอใจของนิสิตต่อการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามและสรุปผล
แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง
1. ข้อมูลปฐมภูมิ
แหล่งข้อมูลที่จัดเก็บมาจากกลุ่มตัวอย่าง โดยสารวจจากแบบสอบถาม แล้วนามาวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที รวมถึงนาข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงการส่งเสริมให้
นิสิตเห็นความสาคัญในการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที
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2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิในการศึกษาความสาคัญของมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีเป็นข้อมูล ที่เก็บมาจากเอกสาร
รายงาน หนังสือ วารสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสืบค้น
ข้อมุลออนไลน์
ประชากรที่จะศึกษา
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใช้ในการศึก ษาวิจัย คือนิสิต ที่เข้าร่ วมสอบใบมาตรฐานวิชาชีพ ด้ า นไอซีที ที่ค ณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดสอบมาตรฐานในปี 2560
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยโดยใช้กลุ่ม นิสิตที่เข้าร่วมสอบใบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที ที่
คณะฯจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้ านไอซีทีจ านวน 2 มาตรฐาน คือ 1)มาตรฐานอาชีพ Information Technology
Professional Examination (ITPE) จานวน 53 คน และ2)มาตรฐานอาชีพ Thailand Professional Qualification Institute
(TPQI) จานวน 96 คน เป็นจานวนรวม 149 คน
วิธีการเก็บข้อมูล
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิ ชาชีพด้านไอซีที คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากความสาคัญของมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีในการสมัครงานของนิสิต
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยวัด
ความสาคัญจากประชากรกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาค่าเฉลี่ยทางสถิติ

เมื่อกาหนดให้
=
ค่าเฉลี่ย
=
ผลรวมของค่าที่ประเมินได้
=
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
สูตรการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D : Standard Deviation)

เมื่อกาหนดให้
=

ค่าเฉลี่ย

=
=

ผลรวมของค่าที่ประเมินได้
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
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การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้กาหนดช่วงของค่าเฉลี่ย
ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย
การแปลความหมาย
1.00 – 1.50
ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
1.51 – 2.50
ความพึงพอใจระดับน้อย
2.51 – 3.50
ความพึงพอใจระดับปานกลาง
3.51 – 4.50
ความพึงพอใจระดับมาก
4.51 – 5.00
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สาหรับนิสิตที่เข้าร่วมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน
ไอซีที โดยมีการสอบถามจานวน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซีที
2. ด้านการรับสมัครสอบมาตรฐานด้านไอซีที
3. ด้านวิทยากร ให้ความรู้ / อบรมการสอบมาตรฐานด้านไอซีที
4. ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ / ห้องอบรม / ห้องสอบ / ระยะเวลา การสอบมาตรฐาน ด้านไอซีที
5. ภาพรวมในการจัดสอบมาตรฐานด้านไอซีที
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิต
ส่วนที่ 1 ข้อมูลจานวนผู้เข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที
ตารางที่ 1 แสดงจานวนนิสิตเข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที ของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่เข้าร่วมโครงการ
จานวนนิสิตที่
ร้อยละของ
มาตรฐานวิชาชีพ
ตอบแบบสอบถาม
นิสิตตอบแบบสอบถาม
สอบมาตรฐานวิชาชีพ TPQI
96
64.43
สอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE
53
35.57
รวมทั้งสิ้น
149
100
จากตารางที่ 1 แสดงนิสติ เข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจาปี 2560 จานวนทั้งสิ้น 149 คน โดยนิสิตที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ TPQI ตอบแบบสอบถามเป็นจานวน
96 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.43 และนิ สิ ต ที่ ส อบมาตรฐานวิช าชีพ ITPE ตอบแบบสอบถามเป็ น จ านวน 53 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.57

Proceeding พะเยาวิจยั 8
578

ส่ ว นที่ 2 ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ เ ข้ า ร่ ว มสอบมาตรฐานวิ ช าชีพ ด้ า นไอซี ที ของนิ สิ ต คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านไอซีที ของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “ด้านประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซีที”
xˉ

หัวข้อความคิดเห็น

ด้านประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซีที
1. นิสิตได้รับรู้ขา่ วสารการสอบมาตรฐานด้านไอซีที จาก Facebook
4.18
2. นิสิตได้รับรู้ขา่ วสารการสอบมาตรฐานด้านไอซีที จากเว็บไซต์คณะ ICT
4.14
3. นิสิตได้รับรู้ขา่ วสารการสอบมาตรฐานด้านไอซีที จากอาจารย์,เพือ่ นนิสิต
4.17
4. การประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซีทีมีขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง
4.26
เฉลี่ย
4.19

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

0.86
0.89
0.98
0.76
0.87

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในด้าน“ประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซี ที” พบว่า มีความพึงพอใจระดับ มาก (xˉ = 4.19, S.D. = 0.87)
โดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้าน จากมากไปหาน้อย ดังนี้
อันดับที่ 1 ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซีทีมีขอ้ มูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง มีความพึงพอใจใน
ระดับ มาก (xˉ = 4.26, S.D. = 0.76) อันดับที่ 2 ได้แก่ นิสิตได้รับรู้ข่าวสารการสอบมาตรฐานด้านไอซีที จาก
Facebook มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 4.18, S.D. = 0.86) อันดับที่ 3 ได้แก่ นิสิตได้รับรู้ข่าวสารการสอบ
มาตรฐานด้านไอซีที จากอาจารย์,เพื่อนนิสิต มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 4.17, S.D. = 0.98) และอันดับ
สุดท้าย ได้แก่ นิสติ ได้รับรู้ขา่ วสารการสอบมาตรฐานด้านไอซีทีจากเว็บไซต์ คณะ ICT มีความพึงพอใจ ในระดับ มาก
(xˉ = 4.14, S.D. = 0.89)
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เข้าร่วมสอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านไอซีที ของนิสติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “ด้านการรับสมัครสอบมาตรฐานด้านไอซีที”
หัวข้อความคิดเห็น

xˉ

ด้านการรับสมัครสอบมาตรฐานด้านไอซีที
1. ระบบสมัครสอบใช้งานง่ายต่อการสมัครสอบมาตรฐานด้านไอซีที
4.03
2. การสมัครสอบด้านไอซีทีมีคาอธิบายขั้นตอนการสมัครสอบ
4.10
3. ขั้นตอนการสมัครสอบไม่ซับซ้อนต่อผู้สมัครสอบ
3.93
4. การจ่ายค่าสมัครสอบ ไม่ยงุ่ ยาก / สะดวก
3.95
4.00
เฉลี่ย
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S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

0.90
0.86
0.92
0.92
0.90

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในด้าน
“ประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซีที ” มีความพึงพอใจระดับ มาก (xˉ = 4.00, S.D. = 0.90) โดยสามารถ
เรียงลาดับค่าเฉลีย่ ของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้าน จากมากไปหาน้อย ดังนี้
อันดับที่ 1 ได้แก่ การสมัครสอบด้านไอซีทีมีคาอธิบายขั้นตอนการสมัครสอบ มีความพึงพอใจ ในระดับ
มาก (xˉ = 4.10, S.D. = 0.86) อันดับที่ 2 ได้แก่ ระบบสมัครสอบใช้งานง่ายต่อการสมัครสอบมาตรฐาน ด้านไอซีที
มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 4.03, S.D. = 0.90) อันดับที่ 3 ได้แก่ การจ่ายค่าสมัครสอบ ไม่ยุ่งยาก / สะดวก
มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 3.95, S.D. = 0.92) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ขั้นตอนการสมัครสอบไม่ซับซ้อน
ต่อผู้สมัครสอบ มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 3.93, S.D. = 0.92)
ตารางที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เข้าร่วมสอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านไอซีที ของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “ด้านวิทยากร ให้ความรู้ / อบรม การสอบ
มาตรฐาน ด้านไอซีที”
xˉ

หัวข้อความคิดเห็น

S.D.

ด้านวิทยากร ให้ความรู้ / อบรม การสอบมาตรฐานด้านไอซีที
1. วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
4.09
0.80
2. เนื้อหาการอบรมเหมาะสมในการสอบมาตรฐาน
3.93
0.91
3. ระยะเวลาในการอบรมให้ความรู้เหมาะสม
3.91
0.89
4. เอกสารประกอบการอบรมในการสอบมาตรฐาน
3.89
0.93
5. การตอบคาถามชัดเจนตรงประเด็น
4.07
0.87
เฉลี่ย
3.98
0.88

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้าน “วิทยากร
ให้ความรู้ / อบรม การสอบมาตรฐานด้านไอซีที” มีความพึงพอใจระดับ มาก (xˉ = 3.98, S.D. = 0.88) โดยสามารถ
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้
อันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น มีความพึงพอใจในระดับ มาก
(xˉ = 4.09, S.D. = 0.80) อันดับที่ 2 ได้แก่ การตอบคาถามชัดเจนตรงประเด็น มีความพึงพอใจในระดับ มาก
(xˉ = 4.07, S.D. = 0.87) อันดับที่ 3 ได้แก่ เนือ้ หาการอบรมเหมาะสมในการสอบมาตรฐาน มีความพึงพอใจในระดับ
มาก (xˉ = 3.93, S.D. = 0.91) อันดับที่ 4 ได้แก่ ระยะเวลาในการอบรมให้ความรู้เหมาะสม (xˉ = 3.91, S.D. = 0.89)
มีค วามพึง พอใจในระดั บ มาก และอั น ดั บ สุ ด ท้ า ย ได้ แ ก่ เอกสารประกอบการอบรมในการสอบมาตรฐาน
(xˉ = 3.89, S.D. = 0.93) มีความพึงพอใจในระดับ มาก
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ตารางที่ 5 แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เข้าร่วมสอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านไอซีที ของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ / ห้องอบรม /
ห้องสอบ /ระยะเวลาการสอบมาตรฐานด้านไอซีที”
xˉ

หัวข้อความคิดเห็น

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ / ห้องอบรม / ห้องสอบ /ระยะเวลา การสอบมาตรฐานด้านไอซีที
1. เจ้าหน้าที่ให้ความเต็มใจในการให้บริการการสมัครสอบมาตรฐาน
4.33
0.72
มาก
2. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อซักถามและอธิบายลาดับ
4.17
0.71
มาก
การสอบมาตรฐาน
3. ห้องอบรมมีโสตทัศนูปกรณ์มคี วามเหมาะสมในการจัดอบรม
4.12
0.80
มาก
4. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
3.74
0.88
มาก
5. ห้องสอบมีความพร้อมในการสอบมาตรฐานด้านไอซีที
4.15
0.84
มาก
6. ระยะเวลาในการสอบมาตรฐานมีความเหมาะสม
4.00
0.81
มาก
เฉลี่ย
4.09
0.81
มาก
จากตารางที่ 5 แสดงระดั บความพึ ง พอใจของนิ สิ ต คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในด้ า น
“การให้บริการเจ้าหน้าที่ / ห้องอบรม / ห้องสอบ /ระยะเวลา การสอบมาตรฐานด้านไอซีที ” มีความพึงพอใจระดับ
มาก (xˉ = 4.09, S.D. = 0.81) โดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ย ของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย
ดังนี้
อันดับที่ 1 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้ความเต็มใจในการให้บริการการสมัครสอบมาตรฐาน มีความพึงพอใจในระดับ มาก
(xˉ = 4.33, S.D. = 0.72) อันดับที่ 2 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อซักถาม และอธิบายลาดับการสอบ
มาตรฐาน มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 4.17, S.D. = 0.71) อันดับที่ 3 ได้แก่ ห้องสอบมีความพร้อมในการสอบ
มาตรฐานด้านไอซีที มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 4.15, S.D. = 0.84) อันดับที่ 4 ได้แก่ ห้องอบรมมีโสตทัศนูปกรณ์มี
ความเหมาะสมในการจัดอบรม มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 4.12, S.D. = 0.80)อันดับที่ 5 ได้แก่ ระยะเวลาในการ
สอบมาตรฐานมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 4.00, S.D. = 0.81) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ระยะเวลา
ในการอบรมมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 3.74, S.D. = 0.88)
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ตารางที่ 6 แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เข้าร่วมสอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านไอซีที ของนิสติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “ด้านภาพรวมในการจัดสอบมาตรฐาน”
หัวข้อความคิดเห็น

1. ภาพรวมของการจัดโครงการ

xˉ

ด้านภาพรวมในการจัดสอบมาตรฐาน
4.06
0.90

ระดับความ
พึงพอใจ

S.D.

มาก

จากตารางที่ 6 แสดงระดั บ ความพึง พอใจของนิ สิ ต คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในด้ า น
“ภาพรวมในการจัดสอบมาตรฐาน” มีความพึงพอใจระดับ มาก (xˉ = 4.06, S.D. = 0.90)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
อยากให้มีการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านสาขา Network & Security ในปีต่อไปด้วยจะเป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อผู้ที่สนใจประกอบวิชาชีพในด้านเครือข่าย(Network)

สรุปผลและอธิปรายผล
จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 149 คน โดยนิสติ ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ TPQI ตอบแบบสอบถามเป็น
จานวน 96 คนคิดเป็นร้อยละ 67.43 และนิสิตที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE ตอบแบบสอบถามเป็นจานวน 53 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.57 นามาสรุปผลและอธิปรายผลความพึงพอใจของนิสิตดังนี้
1. ด้านประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซีที มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.19 มีความพึงพอใจระดับ มาก โดย
สามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้าน จากมากไปหาน้อย ดังนี้
อันดับที่ 1 ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซีทีมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องมีความพึงพอใจใน
ระดับ มาก (xˉ = 4.26, S.D. = 0.76) อันดับที่ 2 ได้แก่ นิสิตได้รับรู้ข่าวสารการสอบมาตรฐานด้านไอซีที จาก
Facebook มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 4.18, S.D. = 0.86) อันดับที่ 3 ได้แก่ นิสิตได้รับรู้ข่าวสารการสอบ
มาตรฐานด้านไอซีที จากอาจารย์,เพื่อนนิสิต มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 4.17, S.D. = 0.98) และอันดับ
สุดท้าย ได้แก่ นิสติ ได้รับรู้ขา่ วสารการสอบมาตรฐานด้านไอซีทีจากเว็บไซต์ คณะ ICT มีความพึงพอใจ ในระดับ มาก
(xˉ = 4.14, S.D. = 0.89)
2. ด้ า นการรั บ สมั ค รสอบมาตรฐานด้ า นไอซี ที มี ค่ า เฉลี่ ย รวมอยู่ ที่ 4.00 มี ค วามพึ ง พอใจระดั บ มาก
โดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้าน จากมากไปหาน้อย ดังนี้
อันดับที่ 1 ได้แก่ การสมัครสอบด้านไอซีทีมีคาอธิบายขั้นตอนการสมัครสอบ มีความพึงพอใจในระดับ มาก
(xˉ = 4.10, S.D. = 0.86) อันดับที่ 2 ได้แก่ ระบบสมัครสอบใช้งานง่ายต่อการสมัครสอบมาตรฐานด้านไอซีที มีความ
พึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 4.03, S.D. = 0.90) อันดับที่ 3 ได้แก่ การจ่ายค่าสมัครสอบ ไม่ยงุ่ ยาก / สะดวก มีความ
พึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 3.95, S.D. = 0.92) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ขั้นตอนการสมัครสอบไม่ซับซ้อนต่อ
ผู้สมัครสอบ มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 3.93, S.D. = 0.92)
3. ด้านวิทยากร ให้ความรู้ / อบรม การสอบมาตรฐานด้านไอซี มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ที่ 3.98 มีความพึงพอใจ
ระดับ มากโดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้
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อั นดั บที่ 1 ได้ แก่ วิ ทยากรสามารถอธิ บายเนื้ อหาได้ ชั ดเจนและตรงประเด็ น มี ความพึ งพอใจในระดั บ มาก
(xˉ = 4.09, S.D. = 0.80) อันดับที่ 2 ได้แก่ การตอบคาถามชัดเจนตรงประเด็น มีความพึงพอใจในระดับ มาก
(xˉ = 4.07, S.D. = 0.87) อันดับที่ 3 ได้แก่ เนื้อหาการอบรมเหมาะสมในการสอบมาตรฐานมีความพึงพอใจในระดับ มาก
(xˉ = 3.93, S.D. = 0.91) อันดับที่ 4 ได้แก่ ระยะเวลาในการอบรมให้ความรู้เหมาะสม (xˉ = 3.91, S.D. = 0.89) มีความพึง
พอใจในระดับ มาก และอันดับสุดท้าย ได้แก่ เอกสารประกอบการอบรมในการสอบมาตรฐาน (xˉ = 3.89, S.D. = 0.93) มี
ความพึงพอใจในระดับ มาก
4. ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ / ห้องอบรม / ห้องสอบ /ระยะเวลา การสอบมาตรฐานด้านไอซี มีค่าเฉลี่ยรวม
อยู่ที่ 4.09 มีความพึงพอใจระดับ มาก โดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ย ของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้านจากมากไปหา
น้อย ดังนี้
อันดับที่ 1 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้ความเต็มใจในการให้บริการการสมัครสอบมาตรฐาน มีความพึงพอใจในระดับ
มาก (xˉ = 4.33, S.D. = 0.72) อันดับที่ 2 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม/การตอบข้อซักถามและอธิบายลาดับการ
สอบมาตรฐาน มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 4.17, S.D. = 0.71) อันดับที่ 3 ได้แก่ ห้องสอบมีความพร้อมในการ
สอบมาตรฐานด้านไอซีที มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 4.15, S.D. = 0.84) อันดับที่ 4 ได้แก่ ห้องอบรมมี
โสตทัศนูปกรณ์มคี วามเหมาะสมในการจัดอบรม มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 4.12, S.D. = 0.80) อันดับที่ 5
ได้แก่ ระยะเวลาในการสอบมาตรฐานมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 4.00, S.D. = 0.81) และ
อันดับสุดท้าย ได้แก่ ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (xˉ = 3.74, S.D. = 0.88)
5. ด้านภาพรวมในการจัดสอบมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.06 มีความพึงพอใจระดับ มาก
จากผลรวมทุกด้านนิสิตมีความพึงพอใจในการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.06 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก
ส่วนข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม
นิสิตอยากให้มีการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านสาขา Network & Security ในปีต่อไปด้วยจะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อผู้ที่สนใจประกอบวิชาชีพในด้านเครือข่าย(Network)
จากข้อเสนอแนะเรื่องการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านสาขา Network & Security นั้น จากการค้นหา
ใบรับรองในด้านสาขา Network & Security จะมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบที่แพงซึ่งจะทาให้เกินกาลังนิสิตจะจ่ายได้
ดังนัน้ คณะฯต้องหางบประมาณมาสนับสนุนค่าสมัครหรือหาความร่วมมือกับภาครัฐ เช่น สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (DEPA), สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์การมหาชน) มาช่วยในการสอบด้านสาขา Network & Security
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การจัดการคุณภาพที่มผี ลต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร
Total Quality Management That affects the performance Of the weaving
group In Sakon Nakhon Province
ธัญญา พากเพียร1* วนาลี อุดมสุข1 นันท์นภัส สุทธมา1 และนันทกรานต์ ไชยเชษฐ์1
Thanya pakpian1*,Wanaree udomsok1, Nanapat sutima1 and Nantankan ChaiChet1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษาปัจจัยองค์กร เพื่อศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน และเพื่อศึกษาการจัดการคุณภาพที่มี
ผลต่อการดาเนินงาน การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือกลุ่มผ้าทอในจังหวัด
สกลนครจานวน 95 กลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ค วามถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ มากกว่า 50 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จากการศึกษาการจัดการคุณภาพพบว่า โดยรวมและรายด้านสามารถอธิบายค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานความคิดเห็นค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านผลการดาเนินงาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน
สามารถอธิบายค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคา่ เฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านการจัดการคุณภาพ ที่
มีผลต่อผลการดาเนินงาน พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันกับผลการดาเนินงานในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 0.98 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการ
คุณภาพ มีผลให้ผลการดาเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพที่ดขี นึ้
คาสาคัญ: การจัดการคุณภาพ ผลการดาเนินงาน
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Abstract
This study was conducted to investigate:To study the personal factors.To study organizational factors. To
study opinions on total quality management. To study opinions on the performance. And to study quality
management that affects the operation. This study is quantitative research. Research samples The group of 95
woven cloths in Sakon Nakhon province was used as a tool to collect data. Statistics used in data analysis are
frequency, percentage, correlation and regression analyses.
Results of the study revealed that most of the respondents were female, 50 years old on average,
married, and Primary education Results of total quality management found that The overall mean and standard
deviation of the mean scores were at a high level . In terms of performance, it was found that the mean and
standard deviation The overall average was at the highest level. Results of total quality management The overall
performance was correlated with the high level of performance. The coefficient of multiple correlation was 0.98
a statistical significance level at 0.05 This reflected that the Quality Management was a main factor for a better
work performance.
Keywords: Total quality management , Performance

บทนา
จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเปลี่ยนจากสังคมเก่าซึ่งเป็นแบบเรี ยบง่าย
มาสู่สังคมสมัยใหม่ที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนและมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของ
ปัญหาทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เช่น ปัญหาการกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันปัญหา
สังคมขาดระเบียบวินัยปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและปัญหาของวัฒนธรรมที่ถูกทาลาย เมื่อเกิดภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจขึน้ ในประเทศไทย เกิดการแสวงหาทางเลือกที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีขอสรุปเบื้องต้นว่าทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยควรมีทางเลือกสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองได้สามารถเพิ่มความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน ภูมปิ ัญญาของคนไทยที่สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศนั้นมีอยู่ทั่วไปในชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งแต่ละที่มีความแตกต่างกันไปแล้วแต่การสืบทอดกันมาและการทอ
ผ้าพื้นเมืองเป็นภูมปิ ัญญาไทยอย่างหนึ่งที่สบื ทอดกันมาช้านานซึ่งในอดีตการทอผ้ามีอยูแ่ ทบทุกครัวเรือนในทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย เพราะผ้าเป็นสิ่งที่จาเป็นในชีวติ ประจาวันของทุกคน ผ้าของแต่ละท้องถิ่นจะมีศิลปะและความงดงาม
เป็ นเอกลัก ษณ์ แตกต่า งกั นไป ตามประสบการณ์ ความชานาญ ค่า นิย มและทรั พยากรที่ มีอ ยู่ใ นท้ องถิ่น นั้ น ๆ
(สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ,2558)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน มีการทอผ้ามาตั้งแต่สมัยโบราณและมีการพัฒนาสืบทอดต่อกันมา
ของลูกหลานแต่ละชนเผ่าจนมาถึงปัจจุบัน และจังหวัดสกลนครก็เป็นแหล่งผลิตผ้าทอที่มีคุณภาพและปริมาณมากอีก
แห่งหนึ่ง ผลิตในนามของกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ เป็นลักษณะสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านท้องถิ่นอย่างแท้จริง
และเป็นการดาเนินตามนโยบายของรัฐบาลที่พยายามที่จะให้การส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจในระดับฐาน
ราก จึงมีการผลิตออกมามากมายหลายรูปแบบและหลายระดับคุณภาพ การมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการทางาน
ทุก ๆ ขั้นตอนนั้นทุกคนในองค์การต้องมีส่วนร่วมซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการ
บริหารองค์การการบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การบริหารลูกค้า การบริหารบุคคลและการบริหารการเงิน
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เป็นต้น การบริหารคุณภาพโดยรวม จึงเป็นการพั ฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ด้วย
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะก่อให้เกิดพัฒนาการขององค์การ
ในระยะยาวผลที่องค์การจะได้รับจากการบริหารคุณภาพโดยรวมนั้น คือการมีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้ น มี
การกาจัดของเสียหรือทาให้ของเสียในองค์การลดลง ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีอีก
ด้วย (ทองทิภาวิริยะพันธุ,์ 2555)
การปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะ
รับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และร่วมแรงร่วมใจ ที่จะพัฒนาปรับปรุงงานให้มุ่งสู่จุดหมาย
เดียวกัน คือการมุ่งพัฒนาคุณภาพของงานหรือ การให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์การให้เกิดความ พึง
พอใจสูงสุดโดยที่ต้นทุนการดาเนินงานไม่เพิ่มสูงขึ้น และก้าวสูค่ ุณภาพในระดับสากล การที่จะโน้มน้าวความสนใจของ
ลูกค้าให้หันมาซือ้ สินค้าหรือบริการของตนนั้น นอกเหนือจากการแข่งขันด้านราคาแล้ว ผู้ผลิตสินค้าจาเป็นต้องเสนอ
สินค้าที่ดที ี่สุดเหนือคูแ่ ข่งขันรายอื่น ๆ ซึ่งต้องแข่งขันกันที่คุณภาพของสินค้า หรือบริการในระดับที่ต้องสร้างความพึง
พอใจสู ง สุ ด ให้ กั บ ลู ก ค้ า ดั ง นั้น ความพึง พอใจของลู ก ค้ า จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ที่ อ งค์ ก ารจะต้อ งให้ ค วามสนใจและ
สนองตอบ และองค์ ก ารสามารถน าไปประเมิ น ผลลู ก ค้ า หรื อ ผู้ บ ริ ก าร แล้ ว จึ ง น าไปแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การที่สามารถประสบความสาเร็จในการบริหารได้
การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การTQM (Total Quality Management) คือระบบการบริหารคุณภาพ หรือเทคนิค
การบริหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้พนักงานทุกระดับ
และทุกคนในองค์การได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง (วิฑูรย์ สิมะโชคดี , 2543) TQM เป็นแนวโน้มใหม่ของการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพในทุกขั้นตอนของการทางาน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานหรือการผลิตสินค้าและการให้บริการมี
คุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการหรือลูกค้า และส่งผลให้องค์การสามารถดาเนินธุรกิจไปได้ใน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อมุ่งการทางานให้มีคุณภาพและความเป็นเลิศอยู่ในหัวใจ มุ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณภาพเป็นหลักสาคัญ ซึ่งหากการทอผ้าได้รับการจัดการคุณภาพสินค้าและบริการ อย่าง
ต่อเนื่องก็จะสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการนั้น จนได้เป็นผลสาเร็จทั่วทั้งองค์การ เพื่อจะสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มและนาพาองค์การไปสูค่ วามเป็นเลิศและอยู่รอดอย่างยืนตลอดไป
ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงทาการศึกษาการจัดการคุณภาพและการดาเนินงานของกลุ่มทอผ้า ในจังหวัดสกลนคร เพื่อนา
ผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการคุณภาพและการดาเนินงานของกลุ่มทอผ้า ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งจะเป็น
แนวทางที่จะช่วยให้การจัดการคุณภาพและการดาเนินงานของกลุ่มได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้นึ ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยองค์กรของกลุม่ ทอผ้าในจังหวัดสกลนคร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร
4. เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดาเนินงานกลุม่ ทอผ้าในจังหวัดสกลนคร
5. เพื่อศึกษาการจัดการคุณภาพที่มีผลต่อการดาเนินงานกลุม่ ทอผ้าในจังหวัดสกลนคร
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ปัจจัยบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ระดับรายได้เฉลี่ย
- ประสบการณ์การทางาน
ปัจจัยองค์การ
- ขนาดขององค์กร
- ทุนดาเนินงาน
- ระยะเวลาในการดาเนินงาน

การจัดการคุณภาพ
- การมุง่ เน้นลูกค้า
- การมุง่ เน้นการแก้ปัญหา
- การมุง่ เน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร
- การมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมแสดง
ความคิดเห็นของพนักงาน
- การปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง
- การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ผลการดาเนินงาน

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
หลักการของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรทั้ง 7 ด้านดังนี้
1) การมุ่งเน้นลูกค้า
การมุง่ เน้นลูกค้าเป็นสาคัญ (Customer Orientation) คือ การยอมรับว่าลูกค้าจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ลูกค้าคือ
ผู้ที่มีความสาคัญต่อธุรกิจเป็นอันดับแรกและเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ การบริการและการเอาใจใส่ลูกค้าโดย
ทาให้ลูกค้ารูส้ ึกพึงพอใจและประทับใจ ซึ่งเป็นลักษณ์นิสัยและพฤติกรรรมการให้บริการที่สะท้อนออกมาให้ลูกค้าเห็น
ดวงใจ รักษากุล (2545) กล่าวว่าการมุ่งเน้นลูกค้าถือเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของ TQM ซึ่งองค์การจะต้อง
ศึกษาวิจัยตลาดและวัดความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ขององค์กรต่อไป
องค์กรที่ทา TQM จะต้องยึด “คุณภาพ” เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการคุณภาพในที่น้ีหมายถึงคุณภาพของสินค้า
หรือบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้หรือเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุป การมุ่งเน้นลูกค้า ว่าเป็นการศึกษาความต้องการของลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า
เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และส่ง มอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
และมีการบริการที่มีคุณภาพ ลูกค้าคือคนสาคัญที่สุดเสมอ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเพื่อให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จ
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2) การมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
มยุรี บุญเยี่ยม (2545) กล่าวว่า การแก้ปัญหา คือกระบวนการทางสมองอย่างหนึ่งที่มคี วามยุง่ ยากซับซ้อน ซึ่ง
ผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ประมวลเข้ากับส่วนประกอบของสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาในปัจจุบัน เพื่อให้ได้คาตอบที่ต้องการหรือบรรลุมงุ่ หมายเฉพาะอย่าง
วิฑูรย์สิมะโชคดี (2547) กล่าวว่า การปรับปรุงงานจะเกิดขึ้นได้เมื่ อกาจัดที่สาเหตุของปัญหาหรือมีมาตรการ
แก้ไขที่กระบวนการมิใช่แก้ที่ผลลัพธ์การป้องกันการเกิดซ้าจะทาได้เมื่อมีการกาจัดสาเหตุของความเสียหายทบทวน
มาตรฐานของงานและดาเนินการเพื่อกาจัดสาเหตุตา่ ง ๆ เหล่านั้นและฝึกอบรมพนักงานโดยวิธีใหม่แนวทางของการให้
ความสาคัญต่อกระบวนการและป้องกันการเกิดซ้าหมายถึงการปรับปรุงและควบคุมกระบวนการเพื่อให้ได้คุณภาพ
และป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึน้ อีก
ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงสรุปการมุง่ เน้นการแก้ไขปัญหา คือกระบวนการในการหาแนวทางในการแก้ไขสาเหตุของความ
เสียหาย เพื่อกาจัดสาเหตุต่าง ๆ การปรับปรุงงานจะเกิ ดขึ้นได้เมื่อกาจัดที่สาเหตุของปัญหาหรือมีมาตรการแก้ไขที่
กระบวนการมิใ ช่แ ก้ ที่ผ ลลั พ ธ์ ก ารป้ อ งกั น การเกิ ด ซ้ าจะทาได้ เ มื่อ มีก ารก าจั ด สาเหตุ ข องความเสี ย หายทบทวน
มาตรฐานของงานและดาเนินการเพื่อกาจัดสาเหตุตา่ ง ๆ เหล่านั้น มีการฝึกอบรมพนักงานโดยวิธีใหม่หาแนวทางของ
การให้ความสาคัญต่อกระบวนการและป้องกันการเกิดซ้า
3) การมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร
การมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กรเป็นการปรับปรุงผลการดาเนินงานขององค์กรที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดการทางานที่มปี ระสิทธิภาพประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและยกระดับผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดยี ่งิ ขึน้
วันชัย โกลละสุต (2549) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือทรัพยากรในการบริหารที่เป็นส่วนของบุคคลในแต่ละ
ระดับการปฏิบัติมีส่วนในกระบวนการวางแผน การจัดการองค์กร การควบคุมและการสั่งการปฏิบั ติในแต่ละส่วน ๆ
อย่างเต็มความสามารถ ทัง้ ในทิศทางเพื่อการปฏิบัติด้านเดียวหรือการนาเสนอซึ่งความคิดเห็นในการดาเนินการตาม
กระบวนการนัน้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ทานอง ภูเกิดพิมพ์ (2551) กล่าวว่า การมีสว่ นร่วมหมายถึง การทางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้
ขึน้ อยูก่ ับสภาพความคิด ความเชื่อ และความยึดมั่นของแต่ละบุคคลแต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับ
กาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการเสริมสร้างพลังการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะการมีส่วนร่วมทาให้ผู้ เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตนมาก
ยิ่งขึน้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงสรุป การมุง่ เน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร คือผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีจะต้องมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงมีการแสดงความคิดเห็นร่ว มกันเพื่อสามารถหาทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
ให้ กั บองค์ ก รการมีส่ ว นร่ ว มถื อ เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ การน าความรู้ และประสบการณ์ข องพนั ก งานทุ กคนมาใช้ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ซึ่งจะต้องมีการกาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วน
ร่วมโดยการถือว่าผู้ปฏิบัตงิ านจะรู้ปัญหาและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ดีที่สุด
4) การมุ่งเน้นการมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
การมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งสาคัญต่อความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจของพนักงาน ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ
มากมายที่ต้องการมีส่วนของพนักงานทั่วไป จึงจะส่งผลให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจสาเร็จลุลว่ งไปด้วยดี
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วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2545) การเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน คือเทคนิคเพื่ อทาให้เกิด
ความคิดใหม่ ๆ จากการประชุมโดยผู้ร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นออกมาให้มากที่สุดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ได้กาหนด
ไว้แล้วเพื่อการแก้ปัญหาหรือการกาหนดแนวทางปฏิบัตสิ าหรับเรื่องนัน้ ๆ
จรรยา เวทีทอง (2547) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมมือของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น
การร่วมกันแก้ปัญหาและร่วมกันกาหนดวิธีการในการทางานเพื่อประโยชน์ขององค์กร
ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงสรุป การมุง่ เน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน คือพนักงานทุกคนจะต้องมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ อองค์กรการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้
คนที่รู้จริงในการทางานมากที่สุด รวมทั้งคนที่อาจจะต้องไปปฏิบัตงิ านตามนั้น ได้แสดงความคิดเห็น และยังเป็นการย้า
เตือนให้พนักงานร่วมรับผิดชอบกับการตัดสินใจของเขาด้วย
5) การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ( CPI) เป็นการปรับปรุงที่มีวัตถุประสงค์หลักอยู่สองประการ คือ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะทาการปรับปรุงกระบวนการที่ทาให้ลูกค้าไม่พอใจ ทั้งลูกค้าภายใน
และลูกค้าภายนอก 5 ขั้นตอนหลักของ CPI ประกอบด้วย การเลือกกระบวนการที่จะทาการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการที่ทาให้ลูกค้าเดือดร้อนไม่พอใจ จากนั้นจะทาการวิเคราะห์ เพื่อหาขั้นตอนการทางานที่เป็นต้นเหตุ หรือ
ขั้นตอนที่ไม่ทาให้เกิดมูลค่ า ต่อไปจะทาการวัดสมรรถนะของกระบวนการ แล้วก็หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
สุดท้ายคือ การประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ เพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัตงิ านวิธีใหม่ต่อไป
อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์( 2543) กล่าวว่า ความสาเร็จขององค์การในระยะยาว อยู่ที่ การ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องของบุคลากรและมีการเรียนรู้วิธีใหม่ ๆ ที่ดีในการปฏิบัติงาน ภายใต้การยึดหลักความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนาไปสู่การเพิ่มคุณภาพบริการ
นิตย์ สัมมาพันธ์, (2535) กล่าวว่า การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ ความสามารถในการทางานให้ได้สินค้า
หรือบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นหรือดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่มีสภาพที่หยุดนิ่งคงที่หรือสภาพที่ดีที่สุดได้ผ่านการประกัน
คุณภาพและการควบคุมคุณภาพ และการทางานดังกล่าวต้องถือว่าทุกอย่างสามารถปรับปรุงให้ดีข้นึ เสมอได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องคือการปรับคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูก ค้าและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของลูกค้ าทั้งลูก ค้าภายในและลูกค้า ภายนอก และมีการปรับปรุ ง
กระบวนการอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถลดความผิดพลาดและความสูญเสียต่าง ๆ ให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดไปได้
และในการปฏิบัตติ ามแนวทางของ TQM นัน้ จะต้องคิดพิจารณามากกว่าความสะดวกของงานของแผนกเราเพียงอย่าง
เดียวแต่จะต้องคานึงถึงทุกคนที่กระบวนการเกี่ยวข้องเสมือนลูกค้าและมุ่งทางานเพื่อตอบสนองลูกค้า
6) การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ
ระบบที่สามารถจัดการข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล รวมถึงการดูแล
รักษาข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องและทันต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้ใช้สามารถนาสารสนเทศที่ได้ไป
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ เป็นการนาระบบที่
สามารถจัดการข้อมูลตั้งแต่การปฏิบัติรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูล
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องและทันต่อความต้องการของผู้ใช้ และผู้ใช้สามารถนาสารสนเทศที่ได้ไปประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สมทรัพย์ อติชาติบุตร (2541) กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นกระบวนการทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลาย ๆ ทางเลือก
ก่อนที่จะนาทางเลือกนั้นไปปฏิบัติ โดยใช้หลักเหตุผลจากทางเลือกหรือข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
ดวงนภา เขมะลักษณ์ (2547) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการประเมินผลเกี่ยวกับทางเลือกหรือตัวเลือก
ที่นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการคาดคะเนผลที่เกิดจากทางเลือกปฏิบัตทิ ี่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้มากที่สุด
ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงสรุป การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจคือความสามารถในการนาเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วและถูกต้องตามความต้องการ เริ่มตั้งแต่การ
จัดการข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูล เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่ถูกต้องและทันต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้ใช้สามารถนาสารสนเทศที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ
7) การปรับปรุงงานโดยยึดหลักคุณภาพ
การปรับปรุงงานโดยยึดหลักคุณภาพ ความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมของการทางานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของ
องค์การ
ดวงใจ รักษากุล(2545)กล่าวว่าบริษัทที่ต้องการดาเนินงาน TQM อย่างมีประสิทธิผลพนักงานแต่ละคนจะต้องมี
ความรู้สกึ อย่างจริงจังในการเข้าร่วมทาธุรกิจด้วยความรู้สกึ มีสว่ นร่วมซึ่งไม่เพียงจะส่งผลต่อคุณภาพของบริษัทแต่ยัง
มีอทิ ธิพลต่อการบริหารบริษัทโดยรวมด้วยอุปสรรคสาคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริม TQM คือความไม่รู้ผู้บริหารหลาย
ท่านไม่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่สามารถทาได้ในการดาเนินการธุรกิจของบริษัทดังนัน้ ความเข้าใจ TQM ที่ถูกต้องถือ
เป็นองค์ประกอบที่สาคั ญที่สุดในการดาเนินการอย่างมีประสิทธิผล และพนักงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
TQM ด้วยโดยบริษัทที่นา TQM ไปใช้นนั้ จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมด้านคุณภาพทั้งบริษัทและจะเป็นการดีที่สุดถ้าการ
ฝึกอบรมดังกล่าวถูกปรับให้เหมาะในแต่ละระดับขององค์การด้วยเพราะเนื่องจากบุคลากรในแต่ละระดับมีบทบาท
หน้าที่ใน TQM ที่แตกต่างกันและต้องการความรู้ในเรื่อง TQM ที่แตกต่างกันจึงต้องประยุกต์ความรู้ดังกล่าวด้วยวิธีการ
ที่แตกต่างกันด้วย
ดั ง นั้น ผู้ วิจั ย จึ ง สรุ ป การปรั บ ปรุ ง งานโดยยึ ด หลั ก คุ ณ ภาพคื อ ความสามารถในการพั ฒ นาปรั บปรุ ง การ
ดาเนินงานโดยยึดหลักคุณภาพเป็นสาคัญ ความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้ง
ระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการทางานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลขององค์การ
โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการทางานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลขององค์การ
แนวคิด การจัดการเชิงดุลยภาพ
การจัดการเชิงดุลยภาพ ( Balanced Scorecard) เป็นเครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการ ที่ช่วยในการ
ประเมินผลองค์กรและช่วยให้องค์กรนาเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติจริง (Strategic Implementation) โดยเริ่มต้นที่วิสัยทัศน์
ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งเป็นขัน้ ของการกาหนดปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จ และจากนั้นก็เป็นการสร้างดัชนี
วัดผลสาเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) ขึ้นเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงเป้าหมายและใช้วัดผลการดาเนินงานในส่วนที่
สาคัญต่อกลยุทธ์ Balanced Scorecard เป็ นแนวคิดที่เกิดจาก Professor Robert Kaplanอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัย Harvard และ Dr. David Norton ที่ ปรึ กษาทางด้ านการจัด การ โดยได้ แบ่ งส่ วนประกอบออกเป็ น
4 มุมมอง ประกอบด้วย 1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective), 2) มุมมองด้านลูกค้า(Customer
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Perspective), 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน(Internal Process Perspective) และ 4) มุมมองด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา
พสุ เดชะรินทร์ (2546 ,1-2) กล่าวว่า Balanced Scorecard คือเครื่องมือในการประเมินผลและได้พัฒนาจน
กลายเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรทั้งหมด (Enterprise – wide management system) ที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการบริหารองค์กรโดยอาศัยการวัดหรือการประเมินผลเป็นหลัก
อัจฉรา จันทร์ฉาย (2546,140)ให้ความหมายของ Balanced Scorecard ว่าเป็นกลุ่ม (Set) ของการวัด
(Measure) ที่สะท้อนภาพที่สาคัญ ในการดาเนินงานด้านธุรกิจให้กับผู้บริหารเพื่อจะประเมินผล การทางานและตัดใจ
ดาเนินงานบนพืน้ ฐานของข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุป มุมมองทางด้านการเงิน เป็นวิธีการดาเนินงานทางด้านการเงินของกลุ่มทอผ้าในจังหวัด
สกลนคร เพื่อให้ประสบความสาเร็จทางด้านการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกและได้กาไรมากที่สุด เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของกลุม่ ฯ มุมมองทางด้านลูกค้า เป็นวิธีการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน เป็ น
วิธีการจัดการภายในกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร อย่างมีคุณภาพ, ระยะเวลาในการผลิตสินค้าและการบริหารที่
เหมาะสม, ต้นทุนและการแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมาย
ของกลุ่มฯ มุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป็นการดาเนินงานของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร โดยมีการ
พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การพัฒนาฝีมอื ของสมาชิก, การอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิกกลุ่มฯ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชลิต ฐานิต สรณ์ (2554 : บทคัด ย่อ ) ปัจ จัย ที่มีอิทธิ พลต่อ การทากิจ กรรมการปรั บ ปรุง อย่า งต่อเนื่อ ง :
กรณีศึกษา บริษัท ฟาบริเนท จากัด การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการทา
กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานด้านการทารายงานไคเซ็น
ด้านการสื่อสารกับพนักงาน และด้ านการฝึกอบรมพนักงาน ส่วนกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และด้าน
การจูงใจพนักงานในการทากิจกรรม
กนกพรรณ บันลือทรัพย์ (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ Balanced Scorcard(BSC) ในการ
บริหารจัดการองค์การ กรณีศึกษาบริษัทธุรกิจค้าปลีกหนังสือต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยการเงิน
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้ และการเจริญเติบโตในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา 4
มุมมอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจากผลการศึกษาอาจสามารถนา Balanced Scorecard (BSC) มา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รัตน สุภาศาสตร์ (2557: บทคัดย่อ ) ศึกษาเรื่องการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) ตามความคิดเห็น
ของพนักงานบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาชลบุรี จากัด (มหาชน)ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) ของพนักงานเซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จากัด (มหาชน) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีระดับการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ด้า นการมุ่งเน้นที่ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการให้ความรู้และการ ฝึกอบรมทางด้านการพัฒนาคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พนักงานในภาพรวม สามารถสรุปได้ว่าเพศ ระดับ การศึกษา ประสบการณ์การทางาน แตกต่างกันมีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพทั่วทั้ง องค์การ(TQM) ในทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วน อายุ ฝ่ายที่ ปฏิบัตงิ าน ตาแหน่งงาน แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM)
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุรนิ ทร์ พิทักษ์สิกุล (2557: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมทั่วทั้ง
องค์การ (TQM) และความพึงพอใจในการทางาน:กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผล
การศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์การ และความพึงพอใจในการ
ทางานของเจ้า หน้าที่ สายสนับสนุน อาจารย์ และคณะผู้บริหารของคณะวิทยาการจั ดการ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เชียงรายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการควรนาผลไปพิจารณาประกอบ
เพื่อพัฒนาปรับปรุง การมีสว่ นร่วมในการปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองค์การอย่างต่อเนื่อง และนาผลที่ได้หรือประโยชน์ที่
ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
สุภชา แก้วเกรียงไกร (2558: บทคัดย่อ ) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมชลประทาน และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค
ในการมีสว่ นร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และแนวทางการแก้ไข ซึ่งผลการศึกษา
จะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดแนวทางหรือวางนโยบายเพื่อสร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมชลประทาน มีผลเป็นดังนี้ระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ
กรมชลประทานโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาการจัดการคุณภาพที่มีผลต่อการดาเนินงาน
ของกลุม่ ทอผ้าในจังหวัดสกลนคร โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้
ประชากร
1. กลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร
2. ประชากรกลุ่มศึกษา ได้แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนครจานวน 124 กลุ่ม (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน:
2558)
3. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ Taro Yamane’, 1973 : 727-728) กาหนดขอบเขตความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 95 กลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ เองโดยศึกษาจากเอกสารอ้างอิงและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ อง แล้ วนาไปให้ ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบ เมื่อได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ ก็ จะนาไปทดสอบกับกลุ่ ม
ตัวอย่าง กลุ่มทอผ้าจังหวัดอุดรธานี จานวน 30 กลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ด้ า นปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ เก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บการศึก ษา รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดือ น
ประสบการณ์การทางาน ซึ่งแบบสอบถามเป็นลักษณะให้เลือกตอบ จานวน 6 ข้อ
ตอนที่2 ข้อมูลด้ านปัจ จัยองค์ กร ได้แก่ ขนาดขององค์ กร ทุน ดาเนินงาน ระยะเวลาในการดาเนิน งานซึ่ ง
แบบสอบถามเป็นลักษณะให้เลือกตอบ จานวน 3 ข้อ
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) 6ด้านดังนี้ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหา การมุ่งเน้นความมีส่วนร่วม การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน การปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Linker’s
Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุ่ม (Balanced scorecard) 4 ด้าน ดังนี้ มุมมองด้านการเงิน
มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Linker’s Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
ในการศึ ก ษาเรื่ อ งการจั ด การคุ ณ ภาพที่ มีผ ลต่ อ ผลก าด าเนิน งานของกลุ่ ม ทอผ้ า ในจั ง หวั ด สกลนคร ใน
การศึกษาครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับกลุม่ ตัวอย่างของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร จานวน 95กลุ่ม ได้รับ
แบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์กลับมาจานวน 95 ชุด โดยมีขนั้ ตอนการวิเคราะห์ดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
x
แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean)
SD
แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
T
แทน สถิตทิ ี่ใช้ทดสอบเปรียบเทียบใน (T-Independent Samples)
F
แทน สถิตทิ ี่ใช้ทดสอบเปรียบเทียบใน( F-distribution)
SS
แทน ผลรวมกาลังสอง (Sum of Squares)
MS
แทน ค่ากาลังสองค่าเฉลี่ย (Mean Square)
df
แทน ระดับชั้นของความเป็นอิสระ (Degrees Freedom)
p-value
แทน ระดับนัยสาคัญ (Significancc)
VIF
แทน ค่าถดถอยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
(Variances Inflation Factors)
SEest
แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
R

แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ

Adjusted R 2
a
CO
FP

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการการมุง่ เน้นลูกค้า
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการการมุง่ เน้นการแก้ปัญหา

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร พบว่าเพศ ของ ผู้ตอบแบบ
สอบกลุ่ม ทอผ้าในจังหวัดสกลนคร ในการสารวจแบบสอบถามส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ มากกว่า 50 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ประถมศึกษา รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท ประสบการณ์ในการทางาน 15-20 ปี
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2. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร พบว่า จานวนพนักงาน 11-20 คน ทุนในการดาเนินงาน 20,001
– 40,000 บาท และ ระยะเวลาในการดาเนินงาน 15-20 ปี
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร โดยรวมและราย
ด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยได้จาแนกการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ด้านการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ด้านการมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นของพนักงาน ด้านการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้ ของกลุ่มทอผ้าในจังหวัด
สกลนครดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของกลุ่มทอผ้า
การจัดการคุณภาพ
S.D
ระดับความคิดเห็น
xˉ
1.ด้านการมุง่ เน้นลูกค้า
2.ด้านการมุง่ เน้นการแก้ปัญหา
3.ด้านการมุง่ เน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร
4.ด้านการมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
5.การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
6.การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
รวม

4.44
4.45
4.52
4.48
4.38
4.39
4.44

0.41
0.38
0.33
0.41
0.40
0.33
0.29

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยได้จาแนกผลการดาเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน มุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา ของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของกลุ่มทอผ้า
ผลการดาเนินงาน
S.D
ระดับความคิดเห็น
xˉ
1.ด้านการเงิน
4.52
0.35
มากที่สุด
2.ด้านลูกค้า
4.45
0.35
มากที่สุด
3.ด้านกระบวนการภายใน
4.48
0.38
มากที่สุด
4.ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
4.62
0.36
มากที่สุด
4.52
0.28
มากที่สุด
รวม
5. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของประสิทธิผลการจัดการคุณภาพและผล
การดาเนินงานของกลุ่มทอผ้า ในจังหวัดสกลนคร
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของประสิทธิผลการจัดการคุณภาพที่มีผลต่อผล
การดาเนินงานของกลุ่มทอผ้า ในจังหวัดสกลนครผู้วิจัยทาการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การถดถอยแบบพหุคูณดังนี้

Proceeding พะเยาวิจยั 8
595

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของประสิทธิผลการของการจัดการคุณภาพที่มีผลต่อผลการ ดาเนินงานของ
กลุ่มทอผ้า ในจังหวัดสกลนคร
ตัวแปร

CO
4.52
0.41

FP
4.44
0.38
0.56

PP
4.45
0.33
0.40
0.49

FC
4.52
0.41
0.37
0.53
0.62

CPI
4.48
0.41
0.52
0.61
0.61
0.57

IT
4.38
0.33
0.50
0.40
0.42
0.52
0.53

TQM
4.52
0.29
0.56
0.57
0.52
0.78
0.67
0.53

VIF

ˉx
S.D
CO
1.74
FP
1.99
PP
1.95
CPI
2.05
IT
2.29
TQM
1.71
*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันโดยรวม ซึ่งอาจเกิดปัญหา Multicollinearityดังนั้น ผู้วิจัย
จึงทาการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระประสิทธิผลการจัดการคุณภาพ มี
ค่าตัง้ แต่ 1.71-2.29 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความ สัมพันธ์กัน ทาให้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระ
หว่าตัวแปร
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรตามเป็นการจัดการคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
การจัดการคุณภาพ
สัมประสิทธิ์การ
ความคลาด
ถดถอย
เคลื่อนมาตรฐาน
1.ด้านการมุง่ เน้นลูกค้า
0.08
0.28
2.ด้านการมุง่ เน้นการแก้ปัญหา
0.05
0.19
3.ด้านการมุง่ เน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร
0.04
0.15
4.ด้านการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความ
0.08
0.28
คิดเห็นของพนักงาน
5.ด้ า นการปรั บ ปรุ ง กระบวนการอย่ า ง
0.09
0.32
ต่อเนื่อง
0.03
0.13
6.ด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
R=0.98 Adjusted R2=0.97 SEest =0.08 a=0.17 F=1.88
*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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P-value
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

จากตารางที่ 4 พบว่า การจัดการคุณภาพ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าด้านการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านการมุ่งเน้น
ความมีส่วนร่วมในองค์กรด้านการมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงานด้านการปรับปรุงกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง และ ด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้โดยรวม มีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงานในระดับสูง
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 0.98 และสามารถร่วมกันพยากรณ์การจัดการคุณภาพมีผลต่อผลการ
ดาเนินงาน ได้ร้อยละ 97.0 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์เท่ากับ 0.08

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาด้านการจัดการคุณภาพที่มีผลต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มในจังหวัดสกลนครโดยได้จาแนกการ
จัดการคุณภาพ ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ด้านการมุ่งเน้นความมี
ส่วนร่วมในองค์กร ด้านการมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ด้านการปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้
ด้านการมุง่ เน้นลูกค้า ผลการวิเคราะห์พบว่า มีการยึดหลักคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า อยู่ในระดับมากที่สุด มีความสอดคล้องผลการวิจัยของ รัตน สุภาศาสตร์ (2557) ศึกษาเรื่องการจัดการ
คุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร (TQM) ตามความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานบริ ษัท เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาชลบุ รี จ ากั ด (มหาชน)ผล
การศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) ของพนักงานเซ็นทรัล
พัฒนา ชลบุรี จากัด (มหาชน) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีระดับการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ
ด้านการมุ่งเน้นที่ลูกค้า มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการให้ความรู้และการ ฝึกอบรมทางด้านการพัฒนา
คุณภาพ มีคา่ เฉลี่ยมาก
ด้านการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ผลการวิเคราะห์พบว่า มีการปรับปรุงและควบคุมกระบวนการทางานเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความสอดคล้องผลการวิจัยของ สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล (2557: บทคัดย่อ)
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์การ (TQM) และความพึงพอใจในการ
ทางาน:กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมด้าน
การบริหารจัด การคุ ณภาพโดยรวมทั่วทั้ งองค์การ และความพึงพอใจในการทางานของเจ้ าหน้า ที่สายสนั บสนุ น
อาจารย์ และคณะผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการวิจัยครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการควรนาผลไปพิจารณาประกอบเพื่อพัฒนาปรับปรุง การมีส่วนร่วมในการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ารอย่ า งต่อ เนื่อ ง และน าผลที่ ไ ด้ ห รือ ประโยชน์ ที่ไ ด้ รับ ไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาในระดั บ
มหาวิทยาลัยต่อไป
ด้านการมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ความสอดคล้องผลการวิจัยของสุภชา แก้วเกรียงไกร (2558: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมชลประทาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมชลประทาน
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ด้านการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ผลการวิเคราะห์พบว่า มีการเปิดโอกาสให้
พนักงานแสดงความคิดเห็ นหรือ เสนอแนะหรือแนะนาเพื่อ การปรับปรุ งคุณภาพผลิต ภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุ ด
มีค วามสอดคล้ อ งผลการวิจั ย ของ ชัย วั ฒ น์ กิ ต ติ (2555) ได้ ศึก ษาการมีส่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน บริ ษัท ซี พีเอฟ
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(ประเทศไทย)จากัด(มหาชน)โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลาพูนในการดาเนินกิจกรรมTPM ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เรียงลาดับดังนี้ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกิจกรรมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน, การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้พนักงานได้
นาความรู้เรื่องTPM ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดยยึดหลักการบริหารงานคุณภาพพื้นฐานในการ
ทางาน อาทิ 5ส
ด้านการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ผลการวิเ คราะห์พบว่า มีการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ดาเนินงานอยูเ่ สมอ อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีความสอดคล้องผลการวิจัยของ ชลิต ฐานิตสรณ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการทากิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : กรณีศึกษา บริษัทฟาบริเนท โดยศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของพนักงานด้านการทารายงานไคเซ็นด้านการสื่อสารกับพนักงาน และด้านการฝึกอบรมพนักงาน ส่วน
กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และด้านการจูงใจพนักงานในการทากิจกรรม
ด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้ ผลการวิเคราะห์พบว่า มีการมุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
สามารถเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีความสอดคล้องผลการวิจัยของ ศศวัน ชิน
นาทศิริกุล (2556 )ได้ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหารของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับสูงสุด
ผลการศึกษาด้านการจัดการคุณภาพที่มีผลต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มในจังหวัดสกลนครโดยได้จาแนกผล
การดาเนินงาน ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
ด้ า นการเงิ น ผลการวิ เคราะห์ พ บว่า กลุ่ ม สามารถเพิ่ ม รายได้ แ ละควบคุ ม ต้น ทุ น การผลิ ต กลุ่ ม สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้านลูกค้า ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้านกระบวนการภายในผลการวิเคราะห์พบว่า
กลุ่มมีขนั้ ตอนการทางานด้วยการบริการอย่างรวดเร็วและด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มมีการส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมอบรม
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้านอยู่เสมอผลการดาเนินงานทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีความสอดคล้องผลการวิจัยของ กนกพรรณ บันลือทรัพย์ (2555) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ Balanced
Scorcard (BSC) ในการบริหารจัดการองค์การ กรณีศึกษาบริษัทธุรกิจค้าปลีกหนังสือต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้ และการเจริญเติบโตในการศึกษาครั้งนี้
เป็นการศึกษา 4 มุมมอง อันได้แก่ มุมมองด้นการเงิน ศึกษาด้านการวัดสภาพคล่อง และความสามารถในการทา
กาไรของบริษัทที่ศึกษา โดยสัมภาษณ์ จากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมุมมองด้านการเรียนรู้ และ
การเจริญเติบโต ศึกษาเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทที่ศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูงสุด ทุกมุมมองล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในลักษณะที่องค์กรต้องมี
กาไรเพิ่มขึ้น
ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าทุกมุมมองล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในลักษณะที่องค์กรต้องมีกาไรเพิ่มขึ้น
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ลู กค้ารับข่าวสาร มีการสร้างภาพลักษณ์ององค์กรให้เป็นที่
พอใจแก่ลูกค้า มีการให้อบรมแก่บุคลากรและส่งเสริมให้องค์ กรมีการทบทวนแผนกกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
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ดาเนินธุรกิจ โดยปฏิบัตใิ ห้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มุมมองใด
มุมมองหนึ่งอาจส่งผลกระทบไปถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มุมมองอื่น ๆ ด้วยซึ่งจากผลการศึกษาอาจสามารถ
นา Balanced Scorecard (BSC) มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว อาจทาให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เพียงพอ ดังนั้น เพื่อ ให้การวิจัยครั้งต่อไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นผู้วิจัย ขอเสนอการทาวิจัยเชิง
คุณภาพ หรือควรใช้เทคนิคของเครื่องมือในการวิจัยอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอมูลเชิงลึกมากขึน้
2) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการองค์ก ารด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการคุ ณภาพทั่ว ทั้ง องค์ การและการดาเนิน งานของกลุ่ มทอผ้า และเปลี่ยนไปศึกษากับกลุ่ม ตัวอย่างที่มีค วาม
หลากหลายยิ่งขึน้
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การศึกษาวิจัยครั้งนีส้ ามารถสาเร็จได้ ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขา
บริหาร โปรแกรมวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รวมทั้งคณาจารย์ทุก
ท่านที่เกี่ยวข้อง ที่ให้คาปรึกษาและแนะนา อันเป็นประโยชน์ตอ่ งานวิจัย และทาให้งานวิจัยครั้งสาเร็จด้วยดี
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การจัดการวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
Management of Ban Bueng Women Community Enterprise, Tambon Ban
Bueng, Amphoe Ban Kha, Ratchaburi
เมทิกา พ่วงแสง1
Maythika Puangsang1
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบล
บ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 2.) ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบล
บ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 3.) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้าน
บึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 4.) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสตรี
บ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยผู้วิจัยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเชิงสารวจ การ
สัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 17 คน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ SWOT analysis การวิเคราะห์บริบท เชิงเนื้อหา และ
การวิเคราะห์เชิงบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี มีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 27 ครัวเรือน ซึ่งมีอาชีพหลักคือปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย มีศักยภาพด้านผู้นา
และการบริหารจัดการกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกเกิดความร่วมมือและมีส่วน
ร่วมในการกาหนดแนวทาง เป้าหมายการดาเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค การปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการจัดการด้านการตลาด มีแหล่งวัตถุดบิ ในท้องถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ ทาให้เป็นการลดต้นทุนในการผลิต
คาสาคัญ: การจัดการ วิสาหกิจชุมชน ราชบุรี
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Abstract
The objective of this research was (1) To study the potential of Ban Bung Women's Enterprise Group,
Tambon Ban Bueng, Amphoe Ban Kha, Ratchaburi (2) Study on the potential development of Ban Bueng Women
Community Enterprise Group, Tambon Ban Bueng, Amphoe Ban Kha, Ratchaburi (3) To study the problems and
obstacles in the operation of Ban Bueng Women's Enterprise, Tambon Ban Bueng, Amphoe Ban Kha, Ratchaburi
(4) To find out how to develop the operation of Ban Bueng Women's Enterprise, Ban Bueng Sub-district, Ban
Khae District, Ratchaburi Province. The researcher used the qualitative study by exploratory study. Interviews
and small group meetings The samples were selected by purposive sampling method with useing 17 people. The
researcher uses SWOT analysis to analyze the contextual content and narrative analysis. The study indicated
that Ban Bueng Women Community Enterprise Group Ban Bueng Sub-district, Ban Khae District, Ratchaburi
Province There are about 27 households in the group. The main career is the pineapple cultivar Pattiwat.
Leadership potential and systematic and systematic management. Encourage members to cooperate and
participate in the guidelines. Operational goals Include problem analysis, product development barriers. And
marketing management. Abundant local raw materials. This reduces the cost of production.
Keywords: management, Enterprise, Ratchaburi

บทนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2560 นาโดยคุณศิริวรรณ ยาวิชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ซึ่งมีอาชีพหลักคือ ปลูกสับปะรดพันธุ์
ปัตตาเวีย (สับปะรดบ้านบึง) เป็นกลุ่มผู้ผลิตสับปะรดรายใหญ่ในอาเภอบ้านจังหวัดราชบุรี โดยมีสมาชิกในกลุ่ ม
ประมาณ 27 ครัวเรือน ซึ่งยึดอาชีพปลูกสับปะรดทั้งสิ้น โดยภายในกลุ่มนอกจากการขายผลสับปะรดสดซึ่งไม่
ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้นด้วยภาวะราคาจาหน่ายตกต่า ทาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรีเรียนรู้การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ จากสับปะรด อาทิ คุ้กกี้สับปะรด น้าสับปะรดพร้อมดื่ม สับปะรดกวน ซึ่งเป็นของรับประทาน
และ น้ายาล้างจาน ยาสระผม สบู่ ที่มีสว่ นผสมของสับปะรดเป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี ได้พัฒนาให้พนื้ ที่กลุม่ บ้านบึงเป็นแหล่งศึกษาให้ความรู้การปลูกและแปรรูป
สับปะรด โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและเกษตรกรในภาครัฐและเอกชน เข้าศึกษาดูงาน ต่อยอดผลผลิตและสร้างความ
เข้มแข็ง แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปยังไม่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สินค้า ยังไม่สามารถ
ดึงดูดใจผู้บริโภคและยังไม่สามารถทาการตลาดได้อย่างชัดเจน
ซึ่งเป้าหมายและการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตรา
สัญลักษณ์สนิ ค้าให้มมี าตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของตลาด ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด
ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่ม ซึ่งที่ผ่านมาทางกลุ่มได้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
แต่ยังไม่ประสบความสาเร็จตามที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะในเรื่องการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกลยุทธ์ทาง
การตลาดออนไลน์
จากความต้องการเป้าหมายในการแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิวาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง อีก
ทั้ง สานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดราชบุรี ได้ทาข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ การตลาดให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
สูงขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี” เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการดาเนินงาน การพัฒนาขีดความสามารถซึ่งจะนาไปสู่ศักยภาพใน
การดาเนินงานด้วยการพึ่งพาตนเอง และเกิดผลต่อความเข้มแข็งของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึงต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี
4. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
บริบทพื้นที่และชุมชน

ทฤษฎี แนวคิด ทีเ่ กี่ยวข้อง
- ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
- ทฤ ษฎี ศั ก ยภาพก ารพั ฒ นา และ กา ร
แพร่กระจาย
- แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวคิดการมีสว่ นร่วม
- แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- SWOT Analysis

- เศรษฐกิจ
- สังคม
- วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรทางธรรมชาติ

สังเคราะห์

ชุมชน - การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- การมีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิ าร
- การมีส่วร่วมในการรับผลประโยชน์
- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ภาครัฐ - ด้านการวางแผน
- ด้านการพัฒนา
- ด้านความพึงพอใจ
- ด้านการกระจายรายได้

การจัดการวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ชุมชน โดยมีวิธีวิทยาการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน การ
พัฒนาและดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยใช้ วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 17 คน ประกอบด้วย ผู้นากลุ่ม อย่างเป็นทางการ
จานวน 1 คน ผู้นากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ จานวน 2 คน สมาชิกกลุ่มและผู้มีส่วนร่วม จานวน 12 คน และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ จานวน 2 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการทางานในปัจจุบันของกลุ่ม ซึ่ง
แบ่งออกเป็นบริ บทชุมชน และการบริ หารจัด การกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนกสตรี บ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม
และผู้มีสว่ นร่วม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน และนาข้อมูลที่ได้มาร่วมจัดสนทนากลุ่ม (Focus
Group) เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ วิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับศักยภาพการจัดการกลุ่ม และจัดทาผลสรุปขั้นสุดท้าย เพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้วธิ ีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และหลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis
เกี่ยวกับศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีและนาผล
การวิเคราะห์ที่ได้มา จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสตรีบ้านบึง
ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ผลการศึกษา
1. บริบทชุมชน ประกอบด้วย สภาพทั่วไปของชุมชน สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพ เศรษฐกิจ ประวัติ
และความเป็นมาของกลุ่ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2560 นาโดยคุณศิริวรรณ ยาวิชัย ประธานกลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านบึง ซึ่งมีอาชีพหลักคือปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
(สับปะรดบ้านบึง) เป็นกลุ่มผู้ผลิตสับปะรดรายใหญ่ในอาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 27
ครัวเรือน ซึ่งยึดอาชีพปลูกสับประรดทั้งสื้น
2. ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม จากผู้นากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม พบ
ข้อมูลดังนี้
1.1 จุดเด่น
- ผู้นากลุ่มมีองค์ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ(สับปะรด) ที่ใช้ในการผลิตเป็นอย่างดี ทั้งนี้
เนื่องจากตัวผู้นาเองมีการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลการอบรมและหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ยู่ อ ย่ า งสม่ าเสมอ รวมถึ ง ตั ว ผู้ น ากลุ่ ม มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการเป็ น นั ก คิ ด นั ก วางแผน และนั ก
ประสานงานสมาชิกให้เกิดความร่วมมือกันในกลุ่ม มีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ในการดาเนินงานที่ชัดเจน โดยมีการแบ่ง
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หน้าที่ความรับผิดชอบตาม โครงสร้าง ตามฝ่ายในการทางาน และเมื่อพบปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องทางกลุ่มจะมีการ
ประชุมและปรึกษาหารือกันทันที
- มีแหล่งวัตถุดบิ หลักเพียงพอที่ใช้ในการผลิต ซึ่งพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งปลูกสับปะรดรายใหญ่ในอาเภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี มีการลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิต มีการควบคุมกระบวนการผลิตให้
เป็นไปตามสูตรเพื่อป้องกันความผิดพลาด มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตให้กับสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูส่ ม่าเสมอ
1.2 จุดด้อย
- การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับจังหวัด และะดับประเทศ ยังมีน้อย รวมถึง
การส่งเสริมและหาช่องทางการจัดจาหน่วยสินค้า ที่หลากหลายทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ รวมถึงวิสาหกิจชุมชน
ใกล้เคียงยังมีการทาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันมาแข่งขันกันเอง ส่งผลให้รายได้กลุ่มไม่สูงมากนัก
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่มีแผนทางธุรกิจ ในการขยายการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทา
การตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อแข่งขันกับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ และทางกลุ่มยังขาดการจัดการความรู้ เช่น การผลิต
ฐานลูกค้าทางการตลาด เพื่อถ่ายทอดไปยังสมาชิกรุ่นหลัง
1.3 อุปสรรค
- ปัจจุบันมีคู่แข่งทางการตลาด ไม่เฉพาะวิสาหกิจ ชุมชนด้วยกันเอง แต่ยังมีบริษัทที่ขายวัตถุดิบ ลงมา
ทาผลิตภัณฑ์ขายแข่งกับวิสาหกิจชุมชนด้วย และสามารถตั้งราคาขายให้ต่ากว่าได้อีก รวมถึง ปัญหาสภาวะทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อกาลังซื้อของประชาชน และยังส่งผลต่อรายได้ของ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วย
1.4 โอกาส
- ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศอยูใ่ นช่วงชะลอตัวราคาสินค้าเกษตรมีราคาที่ตกต่า ในอนาคตข้างหน้า
อาจส่งผลให้การรวมตัวจัดตั้งกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลายเป็นอาชี พหลักของชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐจึงควรมีการ
กาหนดนโยบายและให้ความสาคัญในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสนับสนุนแหล่งงบประมาณ
เงินกู้ดอกเบี้ยต่า ส่งเสริมให้มีการวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการทาการตลาด เพื่อผลักดันและ
สร้างความมั่นคงให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถอยู่รอดได้
3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group)ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
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ภาพที่ 1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
3.1 ด้านการตลาด
- หน่วยงานภาครัฐ เช่น พัฒนากรชุมชน สถาบันการศึกษา ควรมีการให้การสนับสนุน ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มาตรฐาน รวมถึงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีทันสมัย สามารถดึงดูดใจลูกค้า
และเพิ่มมูลค่าราคาให้กับสินค้าของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนได้
- การส่งเสริมด้านการตลาด ควรจัดหาช่องทางการจัดจาหน่วยสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ช่องการการ
จัดจาหน่ายแบบออนไลน์ หรือการฝากขายตามร้านขายของฝากในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงการโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์สินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อ ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ มาดูงานกับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ การจัดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีโอกาสออกบูธ
จาหน่ายสินค้าตามงานต่าง ๆ เป็นต้น
3.2 ด้านเงินทุน การจัดทาบัญชี และการจัดการความรู้
- หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบีย้ ต่าเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต
สมัยใหม่ รวมถึงการให้ความรู้แก่สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจัดทาการจัดทาบัญชีขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นสูง หรือ
การบริหารจัดการการเงินของกลุม่
- การสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการผลิต ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา การผลิต สินค้า
ตามสูตรต่าง ๆ การทาการตลาด เพื่อถ่ายทอดไปยังสมาชิกรุ่นต่อไป
- กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาดูงาน กิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตสินค้า
ประเภทเดียวกันทั่วประเทศ หรือการสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการ เช่น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ผลการวิจัยพบว่า วิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีศักยภาพด้านผู้นา
และการบริหารจัดการกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกเกิดความร่วมมือและมีส่วน
ร่วมในการกาหนดแนวทาง เป้าหมายการดาเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค การปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการจัดการด้านการตลาด มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นระบบ โดยการแบ่งหน้าที่ในการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน มีประธานกลุม่ รองประธาน และสมาชิกกลุ่ม มีการแบ่งโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มี
แหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ ทาให้เป็นการลดต้นทุนในการผลิต มีการกาหนดเงื่อนไขในการรับสมัครสมาชิก
เข้าร่วมกลุ่มโดยสมาชิกต้องเป็นคนในชุมชนเท่านั้น รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น พัฒนา
ชุมชนจังหวัด สถาบันการศึกษา และการสร้างเครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของ
วิสาหกิจชุมชนที่ดี ที่มองความต้องการของคนในชุมชนต้องเป็นเจ้าของหลัก ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน เน้น
การใช้ทรัพยากรใน ท้องถิ่นให้มากที่สุด และมีการพึ่งตนเองเป็นเป้าหมายหลัก (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ
อุทิศ สังขรัตน์, 2556) และสอดคล้องกับ ผลวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขต
ลุ่มทะเลสาบสงขลา พบว่า แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงาน
สาคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในดาเนินการให้ความรู้ การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ การสนับสนุนด้าน
การตลาด และการกาหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน วิสาหกิจชุมชน (สัญญา เคณาภูมิ, 2558) นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า
แนวทางการพัฒนา ประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามประกอบด้วย (1) แนวทาง กลยุทธ์
เชิงรุก โดยการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ สู่ระดับประเทศและระดับสากล
ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย ขยายพัฒนาเครือข่าย ทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้า (2) แนวทางกลยุทธ์เชิง
พัฒนา โดยการเสริมสร้าง ขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร ใน
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างเป็นระบบ (3) แนวทางกลยุทธ์เชิงตั้งรับ โดยการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิสาหกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชนยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สูงขึ้นและ (4) แนวทางกลยุทธ์เชิงพลิกแพลง โดย การพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง วิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเอง (คณิดา ไกรสันติ และ รัสมนต์ คาศร, 25
๕๙) ได้ทาการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตาบลปริก อาเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดีมีศักยภาพด้านผู้นาและการบริ หารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ
ผู้นากลุ่มมีก ารสนั บสนุน ให้ส มาชิก มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้ าหมาย ทิศ ทาง และการด าเนิน งานในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ด้านการผลิต มีแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นการลดต้นทุนในการผลิต มีการควบคุมคุณภาพสินค้า
ผ่านตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เครื่องหมายรับรองฮาลาล และองค์การอาหารและยา (อย.) จนผลิตภัณฑ์
ได้ระดับ 4 ดาว ด้านสมาชิกและชุมชนมีรายได้เสริมและมีการจัดสรรเงินปันผลให้กับสมาชิก เป็นรายปี และผลกาไร
บางส่วนนามาทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่สมาชิก แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตาบลปริก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบว่า หน่วยงานภาครัฐควรให้การส่งเสริมด้าน
การตลาดสนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จัดหาช่องทางการจัดจาหน่วยสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น
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ด้านเงินทุนควรสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าเพื่อการจัด ซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตสมัยใหม่ ด้านการ
จัดการความรู้และข้อมูล ส่งเสริมการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการผลิต การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรท้องถิ่น
ให้แก่ผู้สนใจในชุนชน เพื่อถ่ายทอดไปยังสมาชิกรุ่นต่อไป ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ส่งเสริมการศึก ษาดูงาน
การจัดกิจกรรม และสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันทั่วประเทศให้มากขึ้น
รวมถึง (สุกัญญา ดวงอุปมา, 2557) ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการที่ดี ของวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า วิสาหกิจชุ มชนประสบผลสาเร็จและสามารถ ยืนหยัดต่อไปได้ จาเป็นจะต้อง
ศึกษาบริบทและสภาวการณ์ของวิสาหกิจชุมชน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ที่เกิดขึ้นตลอดจนการศึกษาสภาพ
ปัญหาและศักยภาพที่แท้จริงของวิสาหกิจชุมชน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งตลอดจน การพัฒนาภาวะผู้นาและการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
1) หน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งได้มีการลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่ มวิสาหกิจ
ชุมชนแล้ว รวมถึงได้มีการลงนาม MOU กับทางจังหวัดราชบุรีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไว้ ควรให้การสนับสนุนด้าน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า จัดหาช่องทางการจัดจา
หน่วยสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ในการจัดทาโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อ
ต่าง ๆ
2) ควรมีหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานด้านสถาบันการเงินสนับสนุนเงินทุน และแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าเพื่อใช้
ในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3) หน่วยงานภาครัฐควรจะเป็นผู้สนั บสนุนและประสานงานให้มีการเชื่อมโยงวิสาหกิจแบบเดียวกันเข้าเป็น
เครือข่าย เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนเหล่านีส้ ามารถที่จะช่วยเหลือดูแล ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน ได้ โดยมีการจัดการ
แลกเปลี่ยนความความรู้ผ่านการศึกษาดูงาน

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ส าหรั บ การสนั บสนุ น งบประมาณในการ
ดาเนินงานวิจัย รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการลงพื้นที่วิจัยภายใต้โครงการบริการวิชาการสัญจร รวมถึง
ขอขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึงสาหรับการให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ
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พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด
Communication behavior in organization the effect on the performance of the
employees. ToyoTa Buenkan Co.,Ltd.
ปาณิสรา ประจุดทะศรี1* ดวงพร เทียนถาวร1 สุปราณี โยธาศรี1 นิพล กาลจักร์1 และทิพวรรณ กุลนาม1
Parnisara prajudtasri1*, Duangporn tienthavorn1, Suparnee yothasri1, Niphol kalajak1 and Thippawan kullanam1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการ
สื่อสารภายในองค์กร (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ(4) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การศึกษานี้เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือพนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด จานวน 99 ราย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1-5
ปี จากการศึก ษาพฤติ ก รรมการสื่อ สารภายในองค์ ก รพบว่ า โดยรวมมีค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดั บมากที่ สุ ด และด้ า น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน พบว่า โดยรวมมีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด และพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร
ที่มีผลต่อผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 0.83 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ว่า พฤติกรรมการสื่อสารมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกและประสิทธิภาพการทางาน
คาสาคัญ: พฤติกรรมการสื่อสาร ประสิทธิภาพ
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Abstract
This study was conducted to investigate: To study the personal factors. To study the opinions of
communication behavior within the organization. To study opinions on performance in the workplace. And to
study opinions on communication behavior within organizations that affect performance in the workplace. This
study is quantitative research. Research samples The 99 employees of Toyota Bueng Kan Co., Ltd. using the
questionnaire as a tool to collect data. Statistics used in data analysis are frequency, percentage, correlation and
regression analyses.
Results of the study revealed that most of the respondents were males, 21-30 years old on average.
High School / Vocational Experienced 1-5 years of experience in communication behavior within the organization.
Overall, the average was at the highest level. In terms of performance, the overall average was at the highest
level. Communication behavior within the organization affecting performance results was found to be correlated
with high levels of performance. The coefficient of multiple correlation was 0.83 a statistical significance level at
0.05. Communication habits are correlated and positive effects and performance.
Keywords: Communication behavior, Performance

บทนา
การสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของตน และเพื่ออยู่ร่วมกับคน
อื่น ๆ ในสังคมการสื่อสารเป็นพื้นฐานของการติดต่อของมนุษย์และเป็นเครื่องมือสาคัญของกระบวนการสังคม ยิ่ง
สังคมมีความสลับซับซ้อนมาก และประกอบด้วยคนจานวนมากขึ้นเท่าใดการสื่อสารก็ย่ิงมีความสาคัญมากขึ้นเท่านั้น
ในขณะเดียวกันองค์กรต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นองค์กรแบบใดก็ตาม จะเล็กหรือใหญ่ องค์กรนั้น ๆ ก็ต้องใช้
การสื่อสารเพื่อ เป็ น เครื่อ งมือ ที่ส าคั ญ อย่างหนึ่ง ในการด าเนินงาน เพื่อให้ งานนั้นสามารถดาเนิน ไปได้ จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตงั้ เป้าหมายไว้ การสื่อสารเป็นการถ่ายทอดความรู้สกึ ที่ตอ้ งการไปยังผู้รับรู้เพื่อเป็นการแจ้งหรือบอก
ถึงเหตุผลที่ต้องการ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง (ชาติชาย ทองสวัสดิ์ 2553, น. 1)
แม้วา่ การสื่อสารในองค์กรจะมีความสาคัญและช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นก็ตาม แต่ในหลาย ๆ
องค์กรก็ยังประสบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากไม่ได้มีการศึกษา
รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับองค์กร จึงทาให้การสื่อสารไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้นั่นเอง (เกรียงศักดิ์ เจดีย์
แปง,2551:1) การสร้างความเข้าใจและการสื่อสารของบุคลากรในองค์การ (Organization Communication) มีหลาย
ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ หากองค์การใดมีการติดต่อสื่อสารในระดับต่าง ๆ ที่ดีแล้ว
ฝ่ายบริหารสามารถปฏิบัติ งานได้สอดคล้องและตรงกับความต้องการขององค์การ การสร้างความเข้าใจในองค์การ
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญยิ่ง และมีอิทธิพลต่อบุคลากรในองค์การ ขวัญและกาลังใจที่ดี วัฒนธรรมองค์การ ความพึง
พอใจในการทางาน ล้วนเกิดจากการสื่อสารภายในองค์การที่ดี ในทางตรงกันข้ามหากองค์การใดมีการสื่อสารที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ มีการบิดเบือนของข้อมูลข่าวสาร จะส่งผลต่อการทางานขององค์การนั้น ๆ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจ
เกิดจากการนานโยบายไปปฏิบัตผิ ิดพลาด เนื่องจากการตีความหรือความไม่ตรงกัน ผลที่ตามมาคือขวัญและกาลังใจ
ของพนักงานลดลง เกิดความผิดพลาดและยั งเกิดความซ้าซ้อนในการทางานส่งผลต่อการทางานที่ไร้ประสิทธิภาพ
และเกิดผลเสียต่อองค์การโดยรวม ดังนัน้ หากองค์การใดมีการสื่อสารที่ดี ไม่วา่ จะเป็นความชัดเจนในข้อมูลข่าวสารที่
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ออกไป ช่องทางในการติดต่อสื่อสารความสามารถของผู้รับและส่งสาร ระดับชั้นในองค์การของผู้ส่งและผู้รับสาร
รวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีต่อการสื่อสารภายในองค์การ เชื่อว่าองค์การนั้นก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารงานตามไปด้วย
บริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด เป็นบริษัทที่ต้องอาศัยความสามารถในการทางานของพนักงานเป็นหลักในการ
ดาเนินงาน การสื่อสารภายในองค์การจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้บุคลากรภายในองค์การสามารถทางานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จากความสาคัญของการสื่อสาร ที่มีส่วนช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัท โตโยต้า บึงกาฬ
จากัด จึงควรให้ความสาคัญกับพนักงานในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับ ปรุงพฤติกรรมการสื่อสารภายใน
องค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กรสามารถสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างบุคลากรในระดับต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงาน ประสบความสาเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาถึง
พฤติกรรมการสื่อสารของพนักงานภายในองค์กร บริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด ในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนา
ข้อมูลไปพัฒนาปรังปรุงแนวทางในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด
4. เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
โตโยต้า บึงกาฬ จากัด

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ทางาน
- ตาแหน่งงาน
- รายได้

พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร
- การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ปฏิบัตงิ าน
- การสื่อสารจากผู้ปฏิบัตงิ านไปยังผู้บังคับบัญชา
- การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัตงิ าน
- การสื่อสารระหว่างแผนก

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีในการสื่อสาร
การสื่อสารในองค์การเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ที่จะทาให้เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคล เพราะต้องอาศัยการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิ ด และสิ่ ง ที่ ต้ อ งการที่ จ ะสื่ อ สารนั้ น ไปยั ง บุ ค คลอื่ น ดั ง นั้ น การสื่ อ สารจึ ง กลายเป็ น ปั จ จั ย หรื อ
องค์ประกอบที่สาคัญของการบริหารงานเป็นทั้งปัจจัยและทรัพยากรที่จะใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ถ้าหากไม่มี
การสื่อสารก็ไม่สามารถที่จะบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารจึงเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญต่อองค์กรในการ
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บริหารที่จะทาให้งานขององค์กรดาเนินต่อไปและช่วยในการประสานงานของหน่วยงานในแง่ของการบริหารองค์กร
การสื่อสารทาให้เกิดความหมาย ทาให้คนคาดคะเนความคิดซึ่งกันและกันได้และทาให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใน
ฐานะที่เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานขององค์กร การสื่อสารนาไปใช้ในกิจกรรมขององค์กรหลายอย่าง เช่น การ
ตัดสินใจ การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การสร้างความเจริญและพัฒนาองค์กร การควบคุมและประสานงาน
ลักษณะของการสื่อสารในองค์กรอาจพิจารณาในฐานะที่เป็นระบบรวม คือ การใช้การสื่อสารติดตามรายงานและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการติดต่อกับองค์กรอื่น ๆ ในฐานะ
ที่เป็นระบบย่อยการสื่อสารเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มการฝึกอบรม การสร้างบรรยากาศการทางาน
การควบคุมสั่งงานและการสร้างความพอใจที่เป็นระบบเฉพาะบุคคลอาจพิจารณาการสื่อสารในแง่ของพฤติกรรม
ทางการสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ เช่น การร่วมประชุม การเขียนคู่มือ การร่างจดหมาย การทาสัญญา การพูดคุยในกลุ่ม
คนที่ทางานด้วยกัน และการโต้แย้ง เป็นต้น (ทรงธรรม ธีระกุล, 2548,น. 51)
องค์ ก ารจึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้อ งมี รู ปแบบของการสื่ อ สารที่ ดี และสามารถช่ว ยให้ อ งค์ ก ารและพนั ก งานเกิ ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เพราะการสื่อสารที่ดีนั้นจะสามารถช่วยให้พนักงานเกิดเข้าใจ ความรู้
ความร่วมมือระหว่างกันและสามารถนาไปปฏิบัตใิ นการทางานได้เป็นอย่างดี
ดังนัน้ ผู้วิจัย สรุปความหมายของการสื่อสารในองค์กร ได้ว่า การสื่อสารเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
ระหว่ากันภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน และสามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
และเกิดความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างคนในองค์กร การสื่อสารจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของ
ตัวเอง และก่อให้เกิดการปฏิบัตงิ านที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ประกอบด้วย
1. การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication)
เป็นลักษณะการติดต่อสื่อสารในองค์กรแบบดั้งเดิม โดยการติดต่อสื่อสารลักษณะนี้จะเป็นไปตามลาดับสาย
การบังคับบัญชา เช่น จากประธานลงมาที่รองประธาน ผู้จัดการแผนก หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน ลงมาถึงพนักงาน
ลดหลั่นกันตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และสิ่งที่ผู้บริหารควรพิจารณาในการติดต่อสื่อสารแบบนี้ คือ
ข่าวสารอะไรที่ควรส่งจากผู้บริหารลงมาถึงพนักงาน และการส่งข่าวสารควรกระทาอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยลักษณะของช่อ งทางในการติดต่อสื่อสารมักเป็น การสั่ งงานตามลาดั บขั้น โปสเตอร์ และกระดาษปิ ด
ประกาศ วารสารของบริ ษั ท จดหมายถึ ง พนั ก งานโดยตรง คู่ มื อ พนั ก งาน ที่ เ สี ย บข่ า วสารรายงานประจ าปี
ระบบสื่อสารทางเครื่องกระจายเสียง ข่าวสารที่ใส่ในซองเงินเดือน สหภาพแรงงาน การประชุมกลุ่ม (แบบแจ้งเพื่อ
ทราบและปฏิบัตติ าม) อีเมล์ เป็นต้น
2. การติดต่อสื่อสารจากล่างสู่บน (Upward Communication)
เป็นการติดต่อสื่อสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือตนขึ้นไป โดยปกติมักเป็นการสื่อสาร
เพื่อแสวงหาคาตอบเพิ่มเติม การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน อุปสรรคขัดข้องในการปฏิบัติงาน หรือการแสดงความคิด
การให้ข้อเสนอแนะ การปรึกษาหารือ การร้องทุกข์ เป็นต้น การสื่อสารประเภทนี้จะมีผลต่อการเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจในการทางานและทัศนคติของบุคลากร สารที่ได้รับจากบุคลากรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแกผู้บริหาร เป็นแรงกระตุ้น
ให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการกาหนดและตัดสินใจในการทางานของงองค์กร ถือแนองค์ประกอบสาคัญในการปรับปรุง
การสื่อสารจากบนสู่ล่าง เป็นการส่งเสริมการทางานภายใต้ระบอบประชาธิปไตย เป็นการสนับสนุนการสื่อสารสอง
ทางอีกด้วย
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3. การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal communication)
เป็นการสื่อสารที่ เกิดขึ้นระหว่างบุ คคลที่ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันในองค์กรมีการแลกเปลี่ยนข้อมู ล
ข่าวสาร ความคิดเห็นและการแก้ปัญหา ระหว่างพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน มีผู้บังคับบัญชาเดียวกัน เป็นการ
ประสานงานเพื่อขอคาแนะนาและข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งไม่ข้นึ อยู่กับสายบังคับัญชา และเพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเมื่อมีการเปลี่ยนแผนงานลดความขัดแย้งจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลจะก่อให้เกิดผลในแง่พฤติกรรมของบุคคลที่ตดิ ต่อกับเพื่อนร่วมงานในระดับในฐานะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันใน
องค์กร มีส่วนช่วยในการสนองความต้องการทางสังคมของแต่ละบุคคล เพราะบุคคลจะรู้สึกคล่องตัวในการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมากกว่าบุคคลที่อยู่ในฐานะสูงกว่าหรือต่ากว่าบุคคลนั้น
4. การติดต่อสื่อสารข้ามสายงาน (Cross-channel communication)
การติดต่อสื่อสารข้ามสายงาน หรือที่เรียกอีกอย่างว่า การสื่อสารในแนวไขว้ ในองค์กรส่วนใหญ่พนักงานต่างมี
ความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารกั บ บุ ค คลที่ กั น คนละหน่ ว ยงานหรื อ คนละหน้ า ที่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
ผู้ใ ต้บังคั บบั ญชาของเขาเอง เช่น แผนกวิศ วกรรม แผนกวิจั ย แผนกบัญ ชา และแผนกบุ คคล จะรวบรวมข้อ มู ล
รายงาน เตรียมแผนงาน ประสานกิจกรรมและให้คาแนะนาแก่ผู้บริหารในทุกส่วนขององค์กร โดยเป็นการข้ามสายงาน
บุคคลเหล่านั้นไม่มีอานาจหน้าที่ตามสายงานที่จะสั่งการกับบุคคลที่เขาติดต่อสื่อสารด้วย เพียงแต่เขาใช้การขาย
ความคิดของเขาเท่านั้น การติดต่อสื่อสารข้ามสายงานนั้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพวก
เขาที่จะแสดงผลงานใหไปเกิดขึ้นกับแผนกงานอื่น เช่น แผนกฝึกอบรมและพัฒนา อาจจะติดต่อกับแผนกขาย แผนก
ผลิต แผนกจัดซือ้ และแผนกวาศวกรรมเพื่อการฝึกอบรมและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะติดต่ออย่างใกล้ชิดกับผู้บริหาร
ระดับสูงอยู่เสมอทาให้มีอานาจในการทางานมากขึ้น ก่อให้เกิดผลดีและผลเสีย ผลดี คือ ทาให้การติดต่อสื่อสาร
รวดเร็วและลดขัน้ ตอนลง เพราะเป็นการส่งเสริมการสื่อสารในแนวดิ่ง (ล่างสู่บนและบนสูล่ ่าง) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แต่ผลเสีย คือ ทาให้ผู้บังคับบัญชาระดับรองลงไปไม่มคี วามแน่นอนและรู้สกึ วิตกว่าข้อมูลต่าง ๆ ถูกนาเสนอข้าวหัวขึ้น
ไปโดยไม่มีการเสนอแนะ
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสรุปพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรที่มีความสาคัญโดยมีรูปแบบการสื่อสานภายในองค์กร
คือ การติดต่อสื่อสารการบนลงล่าง การติด ต่อ สื่อสารการล่ างสู่บน การติดต่อสื่อ สารตามแนวนอน และการ
ติดต่อสื่อสารข้ามสายงาน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางาน
ธงชัย สันติวงษ์ (2542 : 257) ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการทางาน หมายถึง ความสามารถในการ
ทางานให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด หรือมากกว่าและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่คุณภาพเกี่ยวกับงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดหรือสูงกว่า
ร๊อบบินส์ และ คลูเทอร์ (Robbins and Coulter, 1999) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2 คานี้มีความหมาย
แตกต่างกัน ดังนี้ ประสิทธิภาพคานึงถึงการใช้ทรัพยากร (Resource)ให้เกิดประหยัดหรือสิ้นเปลืองน้อยที่สุด ส่วน
ประสิทธิผลนั้นคานึงถึงความสามารถบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment)ที่กาหนด 2 คานี้ไว้ มีความเกี่ยวข้องกัน คือ
บริษัทจะมีวธิ ีการ คือการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดการสิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดยมีเป้าหมาย คือ ประสิทธิผลหรือการให้
บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้สูงสุด
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2544) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ (Effieciency) คือ สนับสนุนให้วิธีการบริหารจะ
ได้รับผลดีมากที่สุด โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นั้นคือ การลดค่าใช้จ่ายทางด้านวัสดุ บุคลากร ลง ในขณะที่
พยายามเพิ่มความแม่นยา ความเร็วและความสะดวกด้วย
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ประสิน โสภณบุญ (2523) ได้กล่าวถึงการทางานที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้ปฏิบัติต้องมีทักษะ (Skill) ดังนั้น การ
เน้นส่งเสริมพัฒนา การแบ่งงานและการฝึกฝนเฉพาะงาน จะช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากร และเวลาในการ
ปฏิบัตงิ าน และขั้นตอนการบังคับบัญชา รวมทั้งระเบียบวินัยข้อบังคับของงานที่เห็นเด่นชัด
ธงชัย สันติวงษ์ (2542 : 257) กล่าวถึงเทคนิคการประเมินผลการทางาน 7 ด้าน ไว้วา่
ด้านที่ 1 ปริมาณงาน (Quantity of Work) คือ การกาหนดความมากน้อยเกี่ยวกับจานวน เป็นมาตรฐานในการ
มอบหมายงานให้การทางานแก่พนักงานเป็นราบบุคคล โดยมี ตัวชี้วัดปริมาณงานที่ประสบผลสาเร็จตลอดระยะเลาที่
แน่นอนได้ อาจวัดผลสาเร็จเกี่ยวกับงานตรงเวลาความมีประสิทธิภาพต่าง ๆ การตรวจสอบผลงานเกี่ยวกับพนักงาน
จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าพนักงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีเพียงใด
ด้านที่ 2 คุณภาพงาน (Quality of Work) คือ ความมีคุณภาพเกี่ยวกับผลงาน กล่าวคือ มีความถูกต้อง มี
ความครบถ้วน ประณีต ทันเวลา และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับงาน (Job Knowledge) คือ การที่ทางานมีความรู้ ความเข้าใจชักเจนในคู่มือ วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับงาน รวมถึงการนาทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ ที่จาเป็นมาประยุกต์ใช้กับงานของตนเองและงานที่เกี่ยวข้องได้
เป็นอย่างดี
ด้านที่ 4 คุณภาพเกี่ยวกับลักษณะส่วนตัว (Quality of Personal) คือ พฤติกรรรมเกี่ยวกับบุคคลที่แสดงออก
ทางบุคลิกภาพการแต่งกาย กิริยา การใช้วาจาที่เหมาะสม การให้ความช่วยเหลืองานสังคม และความซื่อสัตย์สุจริตใน
การทางานทัง้ ต่อตนเองและต่อองค์การ
ด้านที่ 5 ความร่วมมือกับผู้อื่น (Cooperativeness) คือ การที่ผู้ทางานมีความสามารถ และเต็มใจทางานร่วมกับ
เพื่อนร่วมงาน ให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน มีความสนิทสนมกันกับเพื่อร่วมงาน มีความสามัคคีทั้ งกับผู้บังคับบัญชา
และลูกน้องเพื่อการมุ่งสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน
ด้านที่ 6 มีความน่าไว้วางใจ (Dependability) คือ การที่ผู้ทางานมีความน่าไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา และ
องค์การ โดยมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ละเอียดถี่ถ้วน ความแม่นยา ไว้ใจได้ในเรื่องเวลาและเรื่องอื่น ๆ
ด้านที่ 7 มีความคิดริเริ่ม (Creativity ) ผู้ทางานที่มคี วามกระตือรือร้น ในการใฝ่หาความรู้ทั้งในงานที่ทาอยู่และ
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง กล้าที่จะเริ่มต้นงานได้ด้วนตนเอง และไม่กลัวที่จะดาเนินด้วยตัวเองคนเดียว สามารถแก้ไขปัญหา
ด้วยเหตุผล
ดังนั้น ผู้วิจัย สรุ ปความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ
ระดับความสามารถในการทางานให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด หรือมากกว่า ถ้าผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติจะ
ทางานง่าย เพราะองค์การต้องดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ , และคณะ (2554) เรื่อง พฤติกรรมด้านการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อความพึง
พอใจของพนักงานซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร กรณีศึกษา “บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)” จากการวิจัย
การวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารในทิศทางต่าง ๆ ได้ดังนี้ รูปแบบการสื่อสารแบบบนลงล่างมี
ความพึงพอใจในส่วนของผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจในการทางาน มากที่สุด รูปแบบการสื่อสารแบบล่างขึ้นบน มี
ความพึงพอใจ ในส่วนของการกล้าที่จะแจ้งปัญหาในการทางานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รูปแบบการสื่อสารแบบ
แนวนอนมีความพึงพอใจ ในส่วนของบรรยากาศในการสื่อสารในทีมงานมีความเป็นกันเองมากที่สุด รูปแบบการ
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สื่อสารแบบข้ามสายงาน มีความพึงพอใจในส่วนของการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความรวดเร็วมาก
ที่สุด
ธนัชชา เชาว์เจริญชล (2554) การศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ : กรณีศึกษา บริษัท ร่วม
ทุนไทย – ญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี ที่มีผลต่อการสื่อสารภายในองค์กรการรับรู้ของพนักงานที่มีผลต่อการ
สื่อ สารภายในองค์ การเพื่อศึก ษาระดั บความคิ ดเห็น ของพนัก งานที่มีต่อประสิ ทธิ ผ ลการสื่อสารภายในองค์ก าร
ผลการวิจัยสรุปว่า ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ส่วนใหญ่พนักงานเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาเป็นพนักงานเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.3 พนักงานมี
อายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงมาพนักงานมีอายุไม่เกิน 26 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.0 และพนักงานมีอายุ
36 ปีขนึ้ ไป คิดเป็นร้อยละ 15.3 พนักงานมีระดับการศึกษาต่ากว่าตรี คิดเป็นร้อยละ 74.0 รองลงมาพนักงานมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.0 พนักงานมีตาแหน่งงานระดับปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 14.0 และ
พนักงานตาแหน่งงานระดับบริหาร คิดเป็นร้อยละ 14.0 พนักงานมีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 ปี คิดเป็นร้อยละ
59.3 รองลงมาพนักงานมีระยะเวลาปฏิบัตงิ าน 6-20 ปีขนึ้ ไป คิดเป็นร้อยละ 40.7
ดาริ น ปฏิเมธีภรณ์ (2556) แรงจู งใจในการปฏิบัติงานมีความสั มพัน ธ์กับประสิทธิ ภาพในการทางานของ
พนักงาน บริษัทขนส่งทางอากาศเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุง เทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิ านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของ พนักงานบริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่งตัว
แปรอิสระที่ใช้ศึกษา คือ ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในกา รทางาน
รายได้ต่อเดือน และสถานีปฏิบัติงาน ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน ตัวแปร
ตามที่ ใ ช้ ศึ ก ษา คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของพนั ก งาน บริ ษั ท ขนส่ ง ทางอากาศของเอกชนแห่ ง หนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พนักงานประจาในบริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 268 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า ปัจจัยจูงใจโดยรวมและ
ปัจจัยค้าจุน อยู่ในระดับดี ด้านประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับดี ปัจจัยจูงใจโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางาน โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จารุมาศ เสน่หา และคณะ (2557) เรื่องรูปแบบ การสื่อสารในองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารในองค์กรที่ใช้ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
และศึก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บระบบการสื่อ สารภายในองค์ ก รของมหาวิทยาลั ย หาดใหญ่ ผลการวิจั ย พบว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจบการศึกษาระดับปริญญาโท มีอายุงานอยู่ระหว่าง 3-5 ปี มีวิธีการรับทราบ
ข่าวสารทั่วไปของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารภายในองค์กรผ่านระบบ iOffice
โดยช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่เหมาะสมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ส่วนใหญ่มีการรับข่าวสารผ่าน
iOffice เป็นรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีการสื่อสารตามเส้นทางที่จาเป็นต้องหาข้อมูลข่าวสารให้ได้รวดเร็ว
สาหรับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบการสื่อสารเป็นแบบ
การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward) เป็นการติดต่อสื่อสารจากบุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชาตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง
ภายในองค์กรไปยังตาแหน่งระดับล่างซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตามสายงาน (Top Down) ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะ
การเน้นย้าการปฏิบัตงิ านที่เป็นทั้งลายลักษณ์อักษรซึ่งวิธีการติดต่อสื่อสารลักษณะนีน้ ยิ มใช้กันอย่างแพร่หลาย
จรั ส โฉม ศิ ริ รั ต น์ (2558) ปั ญ หารการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของบุ ค ลากร : กรณี ศึ ก ษา ส านั ก หอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคคล สานัก
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หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ผู้ส่งข่าวสาร ตัวข่าวสาร ด้านช่องทาง
ข่ า วสาร และผู้ รั บ สาร เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากบุ ค ลากรส านั ก หอสมุ ด กลาง จ านวนทั้ ง หมด 92 คน โดยใช้
แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ความข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยไคว์ไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) บุคลากรสานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปัญหาการติดต่อสื่อสารในองค์กรโดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
จากมากไปหาน้อยคือ ผู้สง่ ข่าวสาร ผู้รับข่าวสาร ช่องทางข่าวสารและตัวข่าวสารตามลาดับ 2) บุคลากรสานักหอสมุด
กลาง ที่มีสถานภาพตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน มีปัญหาการติดต่อสื่อสารทั้ ง
โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) บุคลากรสานักหอสมุดกลาง ส่วนใหญ่มีปัญหาหลัก / สาคัญ คือการ
สื่อสารทางวาจาทาให้ข้อมูลข่าวสารคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน รองลงมาคือ ความไม่ครอบคลุมในการส่งข่าวสารถึง
ทุกคนในหน่วยงาน สาเหตุของปัญหาหลักคือ ไม่มกี ารแจ้งข่าวสาร/ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือประชุมชี้แจ้ง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้รับทราบตรงกัน มีเพียงการใช้วาจาที่อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิด คลาดเคลื่อน รองลงมา คือ
ผู้ส่งสาร/ผู้บริหารไม่เห็นความสาคัญของการสื่อสาร การแจ้งข่าวสารกับบุคลากรทุกระดับ ซึ่งบางครั้งเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ต้องรับทราบทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติใน
การติดตามข่าวสารด้วย มีจัดการประชุม แจ้งข่าวสารชี้แจงนโยบาย แผนการดาเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสาคัญ/ซับซ้อน ให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ

ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้
ประชากร
พนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด จานวน 99 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งที่ ใ ช้ คื อ แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เองโดยศึ ก ษาจาก
เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เมื่อได้แบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ ก็จะนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานในบริษัท โตโยต้า หนองคาย จากัดโดยแบ่งเนื้อหาของ
แบบสอบถาม ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่ว นบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดั บการศึก ษา ประสบการณ์ทางาน และต าแหน่งงาน ของ
พนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร ของพนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด
4 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ปฏิบัติงาน การสื่อสารจากผู้ปฏิบัติงานสู่ผู้บังคับบัญชา การสื่อสาร
ระหว่างผู้ปฏิบัตงิ าน การสื่อสารระหว่างแผนก และช่องทางการสื่อสาร โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Linker’s Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน บริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด โดย
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Linker’s Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด
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ผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาจากบุคลากรในบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด
จานวน 99 ราย ได้รับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์กลับมาจานวน 95 ชุด โดยมีขนั้ ตอนการวิเคราะห์ดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

X
S.D.
T
F
SS
MS
df
p-value
VIF
SEest
R
Adjusted
a
DC
UC
HC
CC
PM

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบ (T-test)
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบ (F-test)
ผลรวมกาลังสอง (Sum of Squares)
ค่ากาลังสองค่าเฉลี่ย (Mean Square)
ระดับชั้นของความเป็นอิสระ (Degrees Freedom)
ระดับนัยสาคัญ (Significancc)
ค่าถดถอยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (Variances Inflation Factors)

แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ปฏิบัตงิ าน
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารจากผู้ปฏิบัตงิ าน ไปยังผู้บังคับบัญชา
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัตงิ าน
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างแผนก
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พนักงาน บริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด พบว่าเพศ ของ
ผู้ตอบแบบสอบกลุ่ม ทอผ้าในจังหวัดสกลนคร ในการสารวจแบบสอบถามส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี
สังกัดแผนกบริการและมีรายได้ตอ่ เดือน ต่ากว่า 10,000 บาท
2. ผลการศึกษาความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์ก ร ของพนัก งานบริ ษัท โตโยต้า
บึงกาฬ จากัด โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยได้จาแนกพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร พบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ย
สูงที่สุด ได้แก่ ด้านการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ด้านการสื่อสารระหว่างแผนกด้าน
การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัตงิ าน และ ด้านการสื่อสารจากผู้ปฏิบัตงิ านไปยังผู้บังคับบัญชาดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร
พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร
1. การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ปฏิบัตงิ าน
2. การสื่อสารจากผู้ปฏิบัตงิ านไปยังผู้บังคับบัญชา
3. การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัตงิ าน
4. การสื่อสารระหว่างแผนก
โดยรวม

ˉx
4.37
4.13
4.14
4.33
4.24

ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปลผล
0.80
มากที่สุด
0.84
มาก
0.77
มากที่สุด
0.85
มากที่สุด
0.81
มากที่สุด

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภารในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภารในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ระดับความคิดเห็น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
S.D.
การแปลผล
xˉ
1. ท่านปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ ในการทางาน
4.62
0.65
มากที่สุด
ได้เป็นอย่างดี
2. ท่านสามารถทางานได้อย่างชานาญในตาแหน่งงานที่ปฏิบัติ
4.49
0.74
มากที่สุด
3. ท่านสามารถทางานที่ได้รับมอบหมาย ได้สาเร็จ ตามเวลาที่กาหนด
4. ท่านสามารถใช้เหตุผลในการพิจารณา และตัดสินใจรับฟังข่าวสารได้
อย่างถูกต้อง
5. ท่านสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารที่ได้รับ และสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้เป็นอย่างดี
6. ท่านสามารถให้ความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้ง การ
พูด การเขียน และการรับความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
7. ท่านมีการวางแผนการปฏิบัตงิ านไว้ล่วงหน้าเสมอ
8. ท่านสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
9. ท่านสามารถปฏิบัตงิ านได้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานที่กาหนด
10. ท่านมีกาลังใจที่ดีที่จะทางานให้บริษัทอย่างเต็มความสามารถ
11. ท่านรู้สกึ เชื่อมั่นในความร่วมมือกันปฏิบัติงาน ของผู้ร่วมงานในบริษัท
ของท่าน
12. ท่านคิดว่า ท่านมีส่วนสาคัญ ที่จ ะทาให้การดาเนินงานต่าง ๆ สาเร็จ
ลุลว่ งได้ดว้ ยดี
รวม
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4.53

0.67

มากที่สุด

4.45

0.77

มากที่สุด

4.54

0.71

มากที่สุด

4.40

0.76

มากที่สุด

4.40
4.55
4.56
4.62

0.85
0.73
0.74
0.66

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.13

0.72

มาก

4.57

0.75

มากที่สุด

4.48

0.72

มากที่สุด

4. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโตโยต้า บึงกาฬ จากัด ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การ
ถดถอยแบบพหุคูณดังนี้
ตารางที่ 3 การวิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องประสิ ท ธิ ผ ลการของของพฤติ ก รรมการสื่ อ สารภายในองค์ ก รและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษัทโตโยต้า บึงกาฬ จากัด
ตัวแปร
DU
UC
HC
CC
PM
VIF
4.38
4.14
4.42
4.34
4.47
xˉ
S.D
0.73
0.78
0.70
0.78
0.61
DU
0.55
0.71
0.74
0.74
2.57
UC
0.48
0.59
0.42
1.64
HC
0.80
0.79
3.17
CC
0.72
3.95
PM
*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กันโดยรวม ซึ่งอาจเกิดปัญหา
Multicollinearity ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระ
ประสิทธิผลพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร มีค่าตั้งแต่ 1.64 – 3.95 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน
ทาให้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรตามเป็นประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร
สัมประสิทธิ์การ ความคลาดเคลื่อน P - value
ถดถอย
มาตรฐาน
1.การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ปฏิบัติงาน
0.36
0.09
0.00*
2.การสื่อสารจากผู้ปฏิบัตงิ านไปยังผู้บังคับบัญชา
- 0.07
0.07
0.29
3.การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัตงิ าน
0.50
0.10
0.00*
4.การสื่อสารระหว่างแผนก
0.08
0.11
0.49
R = 0.83 Adjusted = 0.69 SEest = 0.67 a = 0.00 F = 52.17
*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4 พบว่ า พฤติ ก รรมการสื่ อ สารภายในองค์ ก ร ด้ า นการสื่ อ สารจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาไปยั ง
ผู้ปฏิบัติงาน และการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.67

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร ของพนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ
จากัด โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าพนักงานรูส้ ึกพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรของ
บริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสื่อสาร
จากผู้ปฏิบัติงานไปยังผู้บังคับบัญชา ด้านการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และด้านการสื่อสารระหว่างแผนก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ , และคณะ (2554) เรื่อง พฤติกรรมด้านการสื่อสารภายในองค์กรที่มี
ผลต่อ ความพึง พอใจของพนั ก งานซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาองค์ ก ร กรณี ศึก ษา “บริ ษั ท บิ ซิ เนส ออนไลน์ จ ากั ด
(มหาชน)” จากการวิจัย การวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารในทิศทางต่าง ๆ ได้ดังนี้ รูปแบบ
การสื่อสารแบบบนลงล่าง รูปแบบการสื่อสารแบบล่างขึ้นบน รูปแบบการสื่อสารแบบแนวนอน และรูปแบบการ
สื่อสารแบบข้ามสายงาน โดยแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาองค์กร จากพฤติกรรมการ
สื่อสารภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารียา จุ้ยจาลอง (2554) การสารวจความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อ บรรยากาศการติด ต่อ สื่อ สารภายในองค์ การ : กรณี ศึก ษาสถาบั น ราชภฏบ้ า นสมเด็ จเจ้ า พระยา ที่ เกี่ ย วกั บ
บรรยากาศการติดต่อสื่อสารในองค์การ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลางค่อนข้างมาก
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน ของพนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด
โดยรวมอยู่ใ นระดั บมากที่ สุด แสดงให้ เห็น ว่า พนั กงานสามารถปฏิบัติงานในบริ ษัทได้ อย่า งมีประสิ ทธิภ าพ ซึ่ ง
ผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวรรณ ศิลมัฐ (2555) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการธนาคาร
ออมสิน สาขาแกลง จังหวัดระยอง สรุปผลการศึกษาสาเหตุของปัญหาการบริ การของธนาคารออมสินได้ว่าจากการ
สัมภาษณ์พนักงานธนาคารออมสิน วิเคราะห์ผังก้างปลา และการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของธนาคาร
ออมสิน พบว่า ปัญหาที่สาคัญในการปฏิบัตงิ านของพนักงานนัน้ มาจากปัญหาเรื่องนโยบายการบริหารงานที่ไม่ชัดเจน
ทาให้พนักงานได้รับข้อมูลทีผ่ ิดพลาด และบางครัง้ อาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งระบบงานที่มีความยุ่งยาก ทาให้
เกิดความล่าช้า รวมถึงพนักงานยังมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารไม่ครอบคลุม จึงมีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่
ไม่เหมาะสมแกลูกค้า และการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับพนักงานมีความเข้าใจที่ ไม่ตรงกัน ทาให้ลูกค้าไม่พอใจในการ
ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน์ อินทร์เมือง (2553) เรื่อง ประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรจะมี
ขึน้ ได้นนั้ องค์กรควรกาหนดเป็นนโยบาย ประกอบด้วย นโยบายด้านการเผยแพร่ข่าวสารภายในองค์กร นโยบายด้าน
การสร้างบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร และนโยบายด้านการสร้างความพอใจการสื่อสารภายในองค์กร โดยจะ
เห็นว่า ประสิทธิภาพการสื่อสารซึ่งหมายถึงการสื่อสารที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทาให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารมี
ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งตรงกั น และได้ รับข่ า วสารที่ รวดเร็ ว นั้ น มีค วามสั ม พั น ธ์ และส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรประสบผลสาเร็จทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลา และกระบวนการทางาน ด้วยการสื่อสารจะทาให้
คนทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อการประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ของพนักงาน บริษัท โตโยต้า
บึ ง กาฬ จ ากั ด ด้ า นการสื่ อ สารจากผู้ บัง คั บบั ญ ชาไปยั ง ผู้ ป ฏิบัติง านและด้ า นการสื่อ สารระหว่า งผู้ ปฏิ บัติง านมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน กล่าวคือ พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร
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นั้น สามารถส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน หากองค์กรมีการสื่อสารที่ดี ก็สามารถช่วยให้พนักงานมี
กาลังใจที่ดีในการทางาน และช่วยให้ผลของงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมนา
สุ น ทรเวชพงษ์ (2554) เรื่ อ ง พฤติ ก รรมการสื่ อ สารและการมี ส่ ว นร่ ว มในการท างานกั บ พฤติ ก รรมการสร้ า ง
ความส าเร็ จ ในการทางาน ของครูโ รงเรี ย นสั งกั ด กรุ งเทพมหานคร ส านั ก งานเขตวัฒ นา กรุง เทพมหานคร ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการที่องค์การจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมเป็นผลมาจากพฤติกรรมการ
สร้างความสาเร็จในการทางาน การที่ครูมพี ฤติกรรมการสื่อสารที่ดี รวมถึงรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การโดยการเข้ า
ไปมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เหล่านีเ้ องล้วนเป็นปัจจัยสาคัญที่เกื้อหนุนให้เกิดประสิทธิผล
ขององค์ ก าร อั น สืบ เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมการสร้ า งความส าเร็ จ ในการท างานั่ น เอง ส่ ว น ด้ า นการสื่ อ สารจาก
ผู้ปฏิบัตงิ านไปยังผู้บังคับบัญชา และด้านการสื่อสารระหว่างแผนก ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภควดี แวงดีสอน (2554) เรื่อง พฤติกรรมการสื่อสาร
ภายในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตาบลไกรนอก อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย พบว่า พัฒนา
รูปแบบการสื่ อสารแบบแนวนอนให้มากขึ้น ควรจัดให้มีการทบทวนบทเรียนการประชุมแบบไม่เป็นทางการ การ
รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่อบอุ่นมากขึ้น จะทาให้ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ านมากยิ่งขึน้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการศึกษาที่ได้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข และใช้เป็นแนวทางการสื่อสารของบริษัท
โตโยต้า บึ ง กาฬ จ ากั ด ทางด้ า นการสื่อ สารจากผู้ ปฏิบัติง านไปยั ง ผู้ บัง คั บบั ญ ชา และด้ า นการสื่อ สารระหว่า ง
ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน เพื่อให้บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กรดีขึ้น และ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานที่ดียิ่งขึ้นด้วย
2. ควรมีการสารวจ และศึกษาถึงปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากขึ้นตอนการสื่อสารในทิศทางต่าง ๆ
เพื่อให้องค์กรได้ทราบถึง แนวทางที่สามารถนาไปแก้ไขได้ และนาไปสู่ พฤติกรรมการสื่อสารที่ดีของพนักงานใน
องค์กร
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสังเคราะห์
กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย 71 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) ตัวชี้วัดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้าน
การจัดการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ และด้านภาพลักษณ์และเครือข่ายศิษย์เก่า และ (2) กล
ยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 7 กลยุทธ์ ได้แก่ (2.1) การพัฒนาหลักสูตรและความสามารถของบัณฑิต
(2.2) การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ (2.3) การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือฝึก
ปฏิ บั ติ (2.4) การเผยแพร่ เ กี ย รติ คุ ณ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ป ระสบความส าเร็ จ (2.5) การปรั บ ปรุ ง การใช้ พ้ื น ที่ แ ละจั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (2.6) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญ และ (2.7) การกาหนดตาแหน่ง
เชิงกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน
คาสาคัญ: การสังเคราะห์กลยุทธ์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีส่อื สารมวลชน
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Abstract
The objectives of this study were to synthesize KPI (Key Performance Indicator) of ‘competitive
advantage’ enhancement and strategies of Mass Communication Technology (MCT) Faculty, Rajamangala
University of Technology Phra Nakhon (RMUTP). This study was collected information with 71 stakeholders of
MCT, RMUTP, by using structured interview for in-depth interviewing. The findings pointed out as follows; (1)
the KPI was defined in 5 aspects: curriculum, educational management, human resource, learning environment,
and image and alumni network. (2) The strategy for Enhancement in Competitive Advantage of MCT, RMUTP
consisted of 7 strategies of competitive advantage enhancement including (2.1) to improve curriculum and
under-graduates performance, (2.2) to improve performance and capability of academic line staffs, (2.3) to
provide tools and equipment for training operation, (2.4) to honor outstanding alumni, (2.5) to improve area
usage and to arrange learning environment, (2.6) to improve supporting line staffs’ skills, and (2.7) strategic
positioning of the MCT, RMUTP.
Keywords: Strategy Synthesis, Enhancement in Competitive Advantage, Mass Communication Technology

บทนา
เมื่อปี พ.ศ. 2554 การศึกษาไทยอยู่ในภาวะวิกฤตด้านคุณภาพ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านการศึกษาคือ
นักเรียนนักศึกษาไม่มีศักยภาพที่จะเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง [1] และตัวบ่งชี้
ความถดถอยของสถาบันอุดมศึกษาที่แย่ งกันผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทาให้เกิด 1) บัณฑิต
ว่างงาน 2) เปิดสอนนอกสถานที่มากเกินไป 3) การจัดอันดับของสถาบันการศึกษาที่ต่าลง และ 4) บัณฑิตได้งานทาไม่
ตรงกับสาขาที่จบ [2] การประเมินการศึกษาจึงเป็นกลไกสาคัญเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งการประเมินการศึกษาต้อง
ปรับให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นกลไกสาคัญที่จะพัฒนาทุกภาคส่วนของการศึกษาได้อย่างแท้จริง [3] ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาจะต้องมีคุณภาพ เกิดความเป็นธรรม และเสมอภาคกับทุกคนในสังคม [4] ซึ่งคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาต้องมี
ความรู้ความสามารถ เจตคติ และทักษะต่าง ๆ ในแต่ละระดับ จึงจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการพึ่งพาตัวเองของ
ผู้สาเร็จการศึกษา [5]
การขยายตัวของระบบอุดมศึกษาไทยเกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว แต่เกิดภายใต้ข้อจากัดด้านต่าง ๆ เป็นอันมาก ทั้ง
สถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน สาหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ความคล่องตัวในการบริหารจั ดการและกฎเกณฑ์ที่
ไม่เหมาะสมก็เป็นอุปสรรคที่สาคัญ ทาให้ด้อยความสามารถที่จะปรับตัวและเผชิญกับผลกระทบของการขยายระบบ
และในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนต้องฝ่าวิกฤตทางเศรษฐกิจให้ได้ [6] ซึ่งผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษา
ไทยในอนาคต ได้มกี ารคาดการณ์แนวโน้มสาคัญของสถาบันอุดมศึกษาไทยไว้หลายประการเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
ไทยได้ อาทิ 1) สถาบันอุดมศึกษาต้องแสวงหาเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและความแตกต่าง 2) สถาบันอุดมศึกษาจะ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 3) สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 4) สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตผลงานวิจัย 5) สถาบันอุดมศึกษา
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 6) สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้หลักสูตรต้นแบบจากต่างประเทศ 7) สถาบันอุดมศึกษาไทยยังไม่
สามารถขยายตลาดการศึกษาไปยังต่างประเทศ 8) สถาบันอุดมศึกษาที่แข่งขันไม่ได้ต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการ และ
9) สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเชิงพาณิชย์มากขึ้น ส่งผลทาให้เกิดการแข่งขันด้านการศึกษาที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับการ
เปลี่ ย นสถานะสู่ ก ารเป็ น มหาวิทยาลั ย ในก ากั บ ทาให้ ส ถาบั น อุ ด มศึก ษาไทยต้อ งพึ่ง ตั ว เองมากขึ้น [7] ดั ง นั้ น
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ถูกผลักดันให้ออก
นอกระบบไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ซึ่งจะทาให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยลง
โดยมหาวิทยาลัยมีแผนที่จะออกนอกระบบในปี 2564 และปัจจัยที่จะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถออกนอก
ระบบได้ตามที่กาหนดไว้นั้น มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งสร้างรายได้ให้มากขึ้น ดั งนั้น ทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องเร่ง
ดาเนินการหารายได้เพื่อเลีย้ งตัวเองให้ได้เมื่อถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยต้องออกนอกระบบ
คณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน เป็นหน่วยงานยอ่ยภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ทาหน้าที่จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จึงต้องเร่งหาแนวทางการสร้างรายได้
เพิ่มเติมให้กับคณะและมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากรายได้เดิมที่ได้มาจากการเก็บค่าบารุงการศึกษา ดังนั้น คณะจึง
ต้อทบทวนตนเองและหาแนวทางดาเนินการเพื่อหาแนวทางสร้างรายได้ โดยการหาขีดความสามารถในการแข่งขันที่
สามารถนามาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์การบริหารงานของคณะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังต้องสามารถแข่งขันกับ
สถาบันการศึกษาอื่นทั้งของภาครัฐและเอกชน
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ในบทบาทการทางานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ มากมายที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทาให้คณะผู้วจิ ัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะ
เทคโนโลยีส่อื สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหาตัวบ่งชี้
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะต้องศึกษาจากทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ เพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญ ที่นาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพของคณะ ให้สามารถแข่งขันกับองค์กรภายนอกที่มีการแข่งขันสูง อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให้สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องมี
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรู้เท่าทัน รวมถึงรองรับการออกนอกระบบของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อ สั ง เคราะห์ ตั ว บ่ ง ชี้ก ารเพิ่ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของคณะเทคโนโลยีส่ื อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. เพื่อ สั ง เคราะห์ ก ลยุ ทธ์ ก ารเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของคณะเทคโนโลยีส่ือ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การรับรู้ขดี ความสามารถของคณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน แบ่งเป็น 5 ด้าน
- หลักสูตร
- การจัดการเรียนรู้
- สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
- บุคลากร
- ภาพลักษณ์และเครือข่ายศิษย์เก่า

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จจากปัจจัยภายใน
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
คณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน แบ่งเป็น 5 ด้าน
- หลักสูตร
- การจัดการเรียนรู้
- สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
- บุคลากร
- ภาพลักษณ์และเครือข่ายศิษย์เก่า

ระดับความสามารถในการแข่งขันของ
คณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน แบ่งเป็น 5 ด้าน
- หลักสูตร
- การจัดการเรียนรู้
- สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
- บุคลากร
- ภาพลักษณ์และเครือข่ายศิษย์เก่า

กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของคณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลที่ได้ไปกาหนดกรอบคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) และใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีการกาหนดกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลแบบเจาะจง และโดยสมัครใจ โดยเลือกตามคุณสมบัติเบื้องต้นตามตาแหน่งงานที่กลุ่มตัวอย่างดารงอยู่ในช่วง
เก็ บรวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ มีส่ ว นเกี่ย วข้ อ งกั บคณะเทคโนโลยีส่ือ สารมวลชน มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จานวน 71 คน โดยทุกกลุ่มจะต้องมีคุณสมบัตดิ ังนี้
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1. ผู้บริหาร คือ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้บริหารของคณะ
เทคโนโลยีส่อื สารมวลชน ที่ดารงตาแหน่งในระหว่างทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. คณาจารย์ คือ อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ที่
ทางานน้อยกว่า 5 ปี และอาจารย์ที่ทางานมากกว่า 5 ปี
3. เจ้าหน้าที่ คือ บุคลากรสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ทั้งที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
4. นักศึกษาปัจจุบัน คือ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในคณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน
5. ศิษย์เก่า คือ บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชนไปแล้ว 3 ปีข้นึ ไป
6. ผู้ปกครอง คือ ผู้ปกครองของนักศึกษาปัจจุบันที่กาลังศึกษาในคณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน
7. สถานประกอบการ คื อ หน่ว ยงานภายนอกทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ รั บบั ณ ฑิต ของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนเข้าทางาน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับนักศึกษาของคณะไปสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ขั้นตอนดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. สังเคราะห์ตัวบ่งชี้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีขั้นตอนและกรอบแนวคิดในการสังเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาตามพันธกิจการดาเนินงานของสถานศึกษาสามารถ
จาแนกพันธกิจหลักออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การบริหารจัดการ และ 2) การจัดการศึกษา และทาการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
แนวคิดการบริหารงาน 4M’s เพื่อการบริการจัดการองค์กร แนวคิดหลักการตลาด 4P’s เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต และพันธกิจของคณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.2 สังเคราะห์ตัวชี้วัดความสาเร็จจากปัจจัยภายใน ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย 71 คน
มาทาการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาหาความสามารถของคณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชนที่เป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของคณะ
เพื่อนาไปสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้
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ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน มทร.พระนคร
2. การสังเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีขั้นตอนดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ SWOT โดยนาสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาประกอบการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 1) S (Strengths) :
จุดแข็งของหน่วยงาน 2) W (Weaknesses) : จุดอ่อนของหน่วยงาน 3) O (Opportunities) : โอกาสที่ของหน่วยงาน
สามารถดาเนินการได้ และ 4) T (Threats) : ภัยคุกคามที่มีต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
2.2 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ด้วยการตรวจสอบผลทั้งหมดครอบคลุม 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านลูกค้า
ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และความก้าวหน้า การวิเคราะห์ครั้งนี้จะนาไปสู่กลยุทธ์การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อ
กาหนดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ให้ดีย่ิงขึ้น การวิเคราะห์ TOWS Matrix มีการแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 4
ประเภท ได้แก่ 1) SO Strategy : กลยุทธ์เชิงรุก 2) ST Strategy : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 3) WO Strategy : กลยุทธ์เชิง
แก้ไข และ 4) WT Strategy : กลยุทธ์เชิงรับ
2.3 สั ง เคราะห์ ก ลยุ ทธ์ ก ารพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของคณะเทคโนโลยีส่ือ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลังจากทาการวิเคราะห์ TOWS Matrix

ผลการศึกษา
ผลสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการดาเนินการสังเคราะห์ตัวชี้วั ดความส าเร็จจากปัจจั ยภายใน ในการเพิ่มขี ด
ความสามารถการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนาข้อมูล
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จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 71 คน มาทาการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาหาความสามารถของคณะเทคโนโลยี
สื่อ สารมวลชนที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น หรื อ จุ ด แข็ ง ของคณะฯ สู่ ก ารน าไปก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ การแข่ ง ขั น ข องคณะ โดยมี
รายละเอียดที่สามารถสรุปเป็นประเด็น ได้ดังนี้
1. ด้านหลักสูตร
1.1 ต้องสามารถพัฒนานักศึกษาที่ทันต่อเทคโนโลยี เน้นการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัตงิ าน
1.2 ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณสื่อสารมวลชน และสร้างความตระหนัก
ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเชิงสร้างสรรค์แก่สังคม
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรต้องยึดหลักการพัฒนาบัณฑิต ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
1.4 ควรพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น หลั ก สู ต รบู รณาการหลาย ๆ ศาสตร์ เข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ เป็ น หลั ก สู ต ร
สื่อสารมวลชนที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน
2. ด้านการจัดการเรียนรู้
2.1 มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ และมีวิทยากรที่มีประสบการณ์วิชาชีพมาทาการสอน
2.2 มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และส่งเสริมการทากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเข้าประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ
2.3 การทางานจริงขณะเรียนเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ตรงจากการทางาน ด้วยการฝึกรับงานจาก
หน่วยงานภายนอก
2.4 ควรเน้นการฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากกว่าการเรียนในห้องเรียน
2.5 การจัดการเรียนการสอนต้องบูรณาการระหว่างวิชาเรียนให้มากขึ้น เน้นการนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ใน
การเรียนการสอน
2.6 ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ ยตนเองให้มากขึน้
2.7 ใช้กรณีศกึ ษาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันให้ทันต่อกระแสโลก
2.8 ส่งเสริมการศึกษาโดยให้นักศึกษาได้มโี อกาสใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. ด้านสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
3.1 มีเครื่อ งมือ อุปกรณ์ ส าหรั บให้ ยืม ไปปฏิบัติง านนอกสถานที่ ทุกสาขา แต่ปัจจุ บันเครื่อ งมือ อุ ปกรณ์
ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ
3.2 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสาหรับการเรียนรู้ยังไม่เหมาะสม ไม่มมี ุมสาหรับการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ
เนื่องจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ มีจากัด การจัดทุกอย่างให้พร้อมสาหรับการเรียนเป็นไปได้คอ่ นข้างยาก
3.3 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อนาเสนอเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอยังไม่
สมบูรณ์มากนัก
3.4 พื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ค่อนข้างคับแคบ ทั้งยั งมีการก่อสร้าง ส่งผลทาให้มีเสียงดัง และไม่มีพ้ืนที่ในการทา
กิจกรรม
3.5 ควรนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาใช้สาหรับการจัดการเรียนการสอน
3.6 ควรมีการจัดบรรยากาศโดยใช้เทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
3.7 ทรัพยากรที่ใช้ในการทางานยังไม่เหมาะสม และไม่เพียงพอสาหรับการปฏิบัตงิ าน
3.8 ทรัพยากรทางการศึกษายังมีน้อย เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ควรเพิ่มทรัพยากรทางการศึกษาให้
มากขึ้นและมีความทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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3.9 เครื่องมืออุปกรณ์ยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ส่งผลให้มีข้อจากัดในการใช้
งบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา
4. ด้านบุคลากร
4.1 บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่มีความสามารถสูงทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ แต่ควรเพิ่มการเชิญวิทยากร
จากวงการวิชาชีพมาให้ความรู้ และชี้แนะแนวทางถึงโลกของการทางาน และวิธีการทางานอย่างมืออาชีพ
4.2 บุคลากรสายวิชาการต้องเป็นผู้ที่เปิดกว้าง พร้อมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา และให้ข้อเสนอแนะที่
เหมาะสม โดยไม่ยึดความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก
4.3 บุคลากรสายวิชาการ ควรมีประสบการณ์วิชาชีพควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถในทางวิชาการ
5. ด้านภาพลักษณ์และเครือข่ายศิษย์เก่า
5.1 มุง่ พัฒนาตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความโดดเด่นในสายอาชีพ แทน
การการมุง่ เน้นทางวิชาการเหมือนมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ทั่วไป
5.2 สามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นมืออาชีพ และมีศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จมาก อันเนื่องมาจากชื่อเสียงเดิมที่
มีมายาวนาน
5.3 มหาวิทยาลัยฯ มีความน่าเชื่อถือ สามารถฝึกนักศึกษาให้ทางานอย่างมืออาชีพ แต่ขาดการประชาสัมพันธ์
ให้ภายนอกได้รับรู้ ทาให้หลายคนมองข้ามมหาวิทยาลัยฯ ไป
5.1 สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
จากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ในมุ ม มองของผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถจั ด กลุ่ ม และน าเสนอเป็ น ภาพความสั ม พั น ธ์ ข อง
ความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้
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ตัวบ่งชี้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

หลักสูตร

การจัดการศึกษา

บุคลากร

1. เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
2. ความสามารถผลิตบัณฑิตพร้อม
เข้สู่ตลาดแรงงาน
3. ความทันสมัยเหมาะกับสังคม
ปัจจุบัน
4. มีองค์ความรู้เชิงวิชาการครบถ้วน
5. เน้นรายวิชาเพื่อการประกอบ
อาชีพ

1. มีการจัดการเรียนการสอนที่
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง
2. บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
สามารถเข้าทางานในสายวิชาชีพ
ได้จริง
3. ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่
สามารถทางานได้เลย
4. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ
ทางาน
5. มีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
รูปแบบ

1. อาจารย์ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ
2. อาจารย์มีความพร้อมในการ
ให้คาแนะนานักศึกษา
3. อาจารย์มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
4. อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงาน
อย่างสม่าเสมอ
5. บุคลากรสายสนับสนุนที่
เพียงพอต่อการให้บริการ
6. บุคลากรให้บริการด้วยความ
รวดเร็วหลากหลายรูปแบบ

ภาพลักษณ์และ
เครือข่ายศิษย์เก่า
1. มีที่ตงั้ อยู่ในเขตชุมชนเดินทางสะดวก
2. มีศษิ ย์เก่าที่มีประสบผลสาเร็จและมีช่อื เสียง
เป็นที่ยอมรับ
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มทร.พระนคร มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีช่อื เสียง
เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
5. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งส่งผลให้เกิด
เครือข่ายการสร้างงานให้แก่รุ่นน้อง
6. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งพร้อม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะฯ

สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
1. มีการใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์และ
ช่องทาง Social media หลากหลายช่องทาง ทาให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
2. มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม รวดเร็ว ในการใช้งาน
3. มีการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแก่การเรียนรู้
4. มีห้องเรียนที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. มีบริเวณภายในและภายนอกอาคารสะอาด และมีพ้นื ที่เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน

ภาพที่ 3 ตัวบ่งชีก้ ารเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผลการสั ง เคราะห์ ก ลยุ ทธ์ก ารพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของคณะเทคโนโลยีส่ือ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการดาเนินการการวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ด้วยการวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ TOWS Matrix และทาการสังเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของคณะเทคโนโลยี ส่ื อ สาร มวลชน มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนคร สรุปได้ว่ามี 7 กลยุทธ์ ได้แก่
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1. การพัฒนาหลักสูตรและความสามารถของบัณฑิตให้มีความโดดเด่นในการเป็นนักปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสร้างความแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นที่เปิดสอนด้ าน
สื่อสารมวลชน
2. การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มความสามารถด้านวิชาชีพ เพื่อ
สร้างความแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นที่เปิดสอนด้านสื่อสารมวลชน
3. การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือฝึกปฏิบัตเิ พื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความเชี่ย วชาญในวิชาชีพ เพื่อให้
นักศึกษาเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประเภทนั้นเป็นพิเศษ โดยคานึงถึงข้อจากัดด้านสถานที่ หรือการใช้
วิธีการเช่าอุปกรณ์เครื่องมือทดแทนการจัดซือ้ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือฝึกปฏิบัติ
4. การเผยแพร่เกียรติคุณศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในวิชาชีพและได้รับการยอมรับในวงการวิชาชีพ รวมทั้ง
การใช้จุดขายเรื่องทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ ที่อยู่ในชุมชนเป็นจุดขาย
5. การปรับปรุงการใช้พนื้ ที่และจัดสภาพแวดล้อมภายในโดยสื่อสารควบคู่กับการมีทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
ฯ อยูใ่ จกลางเมือง
6. การพัฒนาบุคลากรสนับสนุนเพื่อฝึกฝนและใช้ประโยชน์อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีที่มีให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุด
7. การกาหนดตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ (Strategic Positioning) เพื่อเลือกแข่งขันในตลาดเฉพาะ (Niche
Market) โดยเน้น ความชานาญเฉพาะด้ านสามารถน ามาใช้เป็น ประเด็ นทางด้า นการประชาสัม พั นธ์ เพื่อให้ ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายและสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ๆ ที่เปิดสอนด้านสื่อสารมวลชนได้

สรุปผลและอธิปรายผล
ความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใน
มุมมองของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย สามารถแบ่งตัวชีว้ ัดความสาเร็จออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์และเครือข่ายศิษย์เก่า ซึ่งจะทาให้พัฒนากล
ยุทธ์ได้จากจุดเด่น และจุดที่ ควรพัฒนา ส่วนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สรุปได้เป็น 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรและ
ความสามารถของบัณฑิตให้มีความโดดเด่นในการเป็นนักปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 2) การพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มความสามารถด้านวิชาชีพ 3) การจัดหาอุปกรณ์และ
เครื่องมือฝึกปฏิบัติ 4) การเผยแพร่เกียรติคุณศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในวิชาชีพและได้รับการยอมรับในวงการ
วิชาชีพ 5) การปรับปรุงการใช้พนื้ ที่และจัดสภาพแวดล้อมภายในโดยสื่อสารควบคู่กับการมีทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
ฯ อยู่ใจกลางเมือง 6) การมอบหมายอาจารย์หรือบุคลากรเพื่อฝึกฝนและใช้ประโยชน์อุปกรณ์หรือเครื่องมือ และ 7)
การกาหนดตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ (Strategic Positioning) เพื่อเลือกแข่งขันในตลาดเฉพาะ (Niche Market)
โดยเน้นความชานาญเฉพาะด้านสามารถนามาใช้เป็นประเด็นทางด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายและ
สร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ๆ ดังนั้น การเพิ่มขีดความสามารถจะต้องกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จโดยการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับการศึกษาของ [8] อนุวัติ
คูณแก้ว (2556) ที่พบว่า 4 องค์ประกอบตัวชี้วัดความสาเร็จที่จะนาไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์และด้านการพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของ [9] สุวรรณิน
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คณานุวัฒน์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) และสามารถกาหนดกลยุทธ์เพื่อการบริหาร 8 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดทาแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพและแผนการสืบทอดตาแหน่งอย่างชัดเจน 2) การจัดทากฎเกณฑ์ การได้มาซึ่งผู้บริหาร
ระดับสูง โปร่งใส ที่ภาคการเมืองไม่อาจแทรกแซงได้ 3) สร้างพันธมิตรกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาโอกาส
จากการเป็น AEC 4) จัดทาและพัฒนาระบบ ICT ครบวงจร 5) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการเจริญเติบโตของ
หน่วยงานที่สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ 6) จัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและนาผลมาปรับปรุงการ
ทางานให้ดีขึ้น 7) จัดทาโครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะพนักงาน และ 8) สรรหาผู้ เชี่ยวชาญ
ทางการเงินและจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ยังมีข้อเสอนแนะจาการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตัวชี้วัดความสาเร็จครอบคลุม 5 ด้าน 7 ประเด็น โดย
คณะสามารถนาผลการวิจัยไปเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ โดยพิจารณาจากชี้วัด
ต่าง ๆ นาไปสูก่ ารสร้างกลยุทธ์การบริหารตามพันธกิจ ดังนี้
1. ด้านหลักสูตร คณะสามารถนาไปเป็นแนวทางประกอบการพัฒนาหลักสูตรของคณะให้เป็นหลักสูตรที่
แข่งขันในตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยเน้นความชานาญเฉพาะด้านบัณฑิตปฏิบัติการ และนามาใช้เป็นประเด็น
ทางด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ๆ
รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ คณะสามารถนาผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ และมีวทิ ยากรที่มีประสบการณ์วิชาชีพมาทาการสอน
ด้วยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การร่วมกิจกรรมประกวดตามเวทีต่าง ๆ การนากระแสต่าง ๆ ในสังคมมาเป็น
กรณีศกึ ษา
3. ด้านสิ่งแวดล้อมการเรียรู้ คณะสามารถการปรับปรุงการใช้พ้ืนที่และจัดสภาพแวดล้อมภายในโดยสื่อสาร
ควบคู่กับการมีทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ใจกลางเมือง และเนื่องจากคณะมีพ้ืนที่ค่อนข้างจากัด ดังนั้น การ
จัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโดยชน์สุงสุด การจัด 1 สิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความต้องการทุกภาคส่วนของคณะจึง
เป็นสิ่งสาคัญที่คณะต้องเร่งดาเนินการ
4. ด้านการพัฒนาบุคคลากร คณะสามารถดึงความสามารถของบุคลากรทั้งกายวิชาการและสายสนับสนุน
โดยกาหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มความสามารถด้าน
วิชาชีพ และการสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับบุคลากร จนสามารถนาไปต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่จะนาไปสุ่การหารายได้ของคณะ
5. ด้านด้านภาพลักษณ์และเครือข่ายศิษย์เก่า คณะทาการเผยแพร่เกียรติคุณศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จใน
วิชาชีพและได้รับการยอมรับในวงการวิชาชีพ และเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า โดยการเชิญศิษย์เก่าให้เข้ามามีบทความและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาปัจจุบันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร การเชิญมาสร้างแรงบันดาลใจ ฯลฯ
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
A guideline to the development of Thai traditional medical services in health
promoting hospitals for tourism In Muang district, Chiang Rai
ณัฏฐกัญญา รัตนวิมล1* และสุริยา ส้มจันทร์2
Nattakanya Rattanavimol1* and Suriya Somchan2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1. เพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ด้ า นการให้ บ ริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทยใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 3. เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพื่อรองรับ
การท่ อ งเที่ ย ว ในเขตอ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด เชีย งราย กลุ่ ม ตั ว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจั ย คื อ นั ก การแพทย์แ ผนไทยใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ใช้พ้ืนที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมีจานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
ส่วนตาบลแม่กรณ์ ตาบลแม่กรณ์, โรงพยาบาลส่งเสริมส่วนตาบลห้วยสัก ตาบลห้วยสัก, โรงพยาบาลส่งเสริมส่วนตาบล
แม่ยาว ตาบลแม่ยาว และผู้มารับบริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จานวน 13,326 คน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า
1. สถานการณ์ปัจจุบันด้านบุคลากร มีการให้บริการแพทย์แผนไทยแบบรักษาด้วยการนวด อบสมุนไพร
ส่งเสริมการใช้สมุนไพร ดูแลผู้สูงอายุ มีการสอบถามและติดตามอาการของผู้มารับบริการ กากับและประเมินผลการ
ดาเนินงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีเครื่องตรวจของแพทย์แผนไทย มียาสมุนไพรและตู้อบสมุนไพร ด้านงบประมาณมี
งบประมาณในการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ เพียงพอต่อความต้องการ และมีการกาหนดราคาตามเกณฑ์
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ด้านการบริหารจัดการ มีการพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมการจัดการความรู้
โดยใช้ระบบ IT แก่บุคลากร บริการตรวจเยี่ยมตามบ้านในกรณีมีผู้ป่วยติดเตียง แจกใบโบรชัวร์ให้ความรู้สาหรับการ
ดูแลด้วยตนเอง ให้บริการด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ นาข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพและสภาวะสุขภาพของผู้มารับ บริการมา
วางแผนและกาหนดแนวทางการแก้ไข จัดทายุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มี
การจัดอบรมในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
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2. ความพึงพอใจในการใช้บริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงรายในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ ตามลาดับ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุมากกว่า 51 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอาชีพค้าขาย มีสถานภาพสมรส และมีรายได้ต่อเดือน
10,001-15,000 บาท มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อมารับบริการการแพทย์แผนไทยมากกว่า 1 ครั้ง การบริการที่
สนใจมากที่สุดคือ นวดรักษาและประคบสมุนไพร ระยะเวลาในการมารับบริการคือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ แหล่งข้อมูลที่
ได้รับคือ ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ร่วมเดินทางมารับบริการคือ มากับเพื่อน ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการคือ ไม่เกิน 200
บาท พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาใช้บริการคือ รถจักรยานยนต์ ระยะเวลาในการเดินทางมาใช้บริการคือ 21-40 นาที
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด้านบุคลากร ควรมีบริการนวดเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น
ควรมีการจัดทาแนวทางเวชปฏิบัตริ องรับการจัดบริการ ให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นหลักร่วมกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรพัฒนาความรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับ ชุมชน ควรจัดบริการตรวจวินิจฉัย จ่ายยา นวด
แผนไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ พอกยา ฯลฯ ด้านงบประมาณ ควรมีโครงการสนับสนุนด้านสถานที่
และบุคลากรเพิ่มมากขึน้ ทีส่ ามารถเอื้ออานวยต่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นได้ ด้านการบริหารจัดการ ควร
ดาเนิน การเชิง รุก พั ฒ นาเจ้า หน้า ที่โ ดยคั ด เลือ ก อบรม บริก ารด้ วยใจเน้นบริ หารจั ด การบุค ลากร วั สดุ อุ ปกรณ์
งบประมาณ วางแผนจัดประเมินผล และพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับชุมชน ควรพัฒนากลยุทธ์และ
แนวคิดที่แปลกใหม่ ตามความต้องการของผู้มารับบริการ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วน
เกี่ยวของด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
คาสาคัญ: คุณภาพการให้บริการ การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

Abstract
The purpose of this study is to investigate the present situation of Thai traditional medicine services in the
district health promotion hospitals within Chiangrai. The study objectives are : District 2. To study user
satisfaction of Thai traditional healthcare within the district health promotion hospitals. District 3. To study the
development of the quality of Thai traditional medicine services in Chiang Rai district health promotion hospitals
for tourism. The samples were Thai traditional health care workers in the district health promotion hospitals. The
key hospitals serving the tourist areas are: 1. Mae Kon health promoting hospital, Tambon Mae Kon 2. Huai
Sak health promoting hospital, Tambon Huai Sak 3. Mae Yao health promoting hospital, Tambon Mae Yao.
Traditional Thai Medicine in District Health Promotion Hospital in the district Chiang Rai province in the fiscal year
1 October 2016 to 30 September 2017,a total of 13,326 people used the services of Traditional Thai Medicine in
District Health Promotion Hospitals in Chiang Rai. The data was collected via questionnaires, and then analyzed
by frequency, percentage, mean, and standard deviation, with the results analyzed and summarized.
The study indicated that:
1. Currently patients predominantly in the age group 50 and above are assessed, and monitored
according to their particular healthcare symptoms and requirements, and their progress is carefully monitored,
and supervised. The first step is full a Thai medical checkup and assessment. Based on the results of this
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assessment appropriate herbal medicines and herbal remedies are recommended. The budget includes the
provision to patients of herbal medicines, and the allocation of materials, equipment, and other treatments such
as massage. Pricing is based on the criteria of the District Health Promotion Hospital but does not exceed baht
200 per treatment. The development of management and staff competency is achieved via comprehensive
training programs. Patient education is achieved by the widespread use of IT systems both in the homecare, and
hospital setting. These IT programs are supplemented by a range of self care brochures which explain the
patients health condition, and the various treatment options available, and the lifestyle changes required to
improve their health. This individual patient based strategy, together with the patient action plan, and education,
is the key approach for providing quality health care outcomes for patients.
2. Satisfaction with Thai traditional Medicine of the district health promotion hospital. The overall level of
patient satisfaction was high, particularly with regard to provision of materials, equipment, budget, personnel,
and management. The majority of patients were female, aged 51 years or above, in full time employment, were
married, with a monthly income between 10,001-15,000 Baht. The majority of patients used more than one
traditional Thai medicine service, such as Herbal Massage and Compress. The average patient attendance for
treatment is 1 time per week. Local government data indicates average travelling time to the treatment center is
between 21 and 40 minutes depending on location. Most patients travel to the hospital by motorcycle. The cost
is not more than 200 baht to use the service.
3. Guidelines for improving the quality of Thai traditional medicine services in the district health promotion
hospitals for tourism. In Chiang Rai district there is great potential to expand the services for the provision healthy
traditional massage treatments. This should be coordinated more closely in conjunction with modern medicine. This
could be achieved by developing educational materials aimed at increasing awareness, and knowledge of herbal
products both within the community, and also with the medical professionals. Greater availability of educational
materials in hospital outpatient departments, and provision of diagnostic services would greatly increase the uptake
of Thai Traditional medicine, with a resulting increase in patient wellbeing. The budget should provide for more
projects, and promotion aimed specifically at tourists. In turn greater tourist uptake of these services will require
provision of expanded facilities to accommodate the increased numbers. Management needs to be more proactive
in developing programs aimed at expanding the number of tourists using these services. Staff development,
staffing, materials, equipment, budget, planning, and evaluation should take into account the skills required to
develop this sector (such as language, and marketing skills). This should be done alongside developing appropriate
health promotion activities for the Thai community. To meet these challenges innovative and exciting strategies and
novel, creative ideas should be developed within a comprehensive strategy according to the needs of the various
user groups. This strategy should include the involvement of other relevant agencies, such as the medical
profession, and the tourism, transport and hospitality sectors in Chiang Rai.
Keywords: Quality of Service, Thai Traditional Medicine in District Health Promotion Hospital
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บทนา
ปัจจุบันหลายประเทศต่างให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งสร้างรายได้จานวนมากเข้าประเทศใน
แต่ละปี นอกจากการใช้จ่ายสาหรับบริการด้านการแพทย์ของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนของไทย
แล้ว ยังมีการใช้จ่ายในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านการท่องเที่ย วที่ติดตามมาทั้งจากนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผู้ติดตาม
ผู้ป่วยต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีการใช้จ่ายในบริการแพทย์ทางเลือกเพื่อส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค อาทิ นวดแผนไทย
และสปาจากสถานบริการนอกโรงพยาบาล ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปด้วย (ศูนย์วจิ ัยกสิกรไทย, 2555)
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดนโยบายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับนานาชาติเพื่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และให้ความสาคัญในนโยบายการพัฒนางานด้านสาธารณสุขในทุก ๆ
ด้านให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยรวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลให้สามารถดูแลผู้ป่วย ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและสามารถเข้าถึงบริการได้ดีขึ้น ด้วยการ
ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์ในหลายประการ คือ การส่งเสริมการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นวดแผนไทย สปา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสมุนไพรไทย เนื่องจากการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและการนวดแผนไทย
เป็นที่ยอมรับในระดับโลก (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
จังหวัดเชียงรายมีสถานบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 31 แห่ง และมีสถาน
บริการสาธารณสุขที่มีแพทย์แผนไทยจานวน 11 แห่ง ที่มีบุคลากรที่สาเร็จการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยหลักสูตร 4 ปี
และมีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยประจาอยู่ในหน่วยบริการที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย, 2559) การที่จะส่งเสริมให้การแพทย์แผนไทยเข้ามาเป็นส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมถึง
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงราย การบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มีศักยภาพ
สามารถรองรับการมาใช้บริการของนักท่องเที่ยว อีกทั้งด้านการนวดแผนไทยมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสามารถให้บริการและ
สร้างรายได้เป็นอย่างดี ทาให้คุณภาพมาตรฐานการให้บริการ อีกทั้งด้านสถานที่ ทรัพยากร บุคลากร ซึ่งจะต้องมีความ
เหมาะสมปลอดภัย และเอื้อต่อการทางาน ด้านคุณภาพเชิงกระบวนการ ที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางานที่
ถูกต้องตามหลักการ ขาดการควบคุมคุณภาพทาให้การพัฒนาด้านการบริการไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร
ดังนั้น ผู้วิจัยพบว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทยติดอันดับหกของโลกและมีแนวโน้มจะ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า
ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการบริการ เพื่อทราบผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกี่ยวข้อง เพื่อนา
ข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา วางแผนพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงาน พัฒนาระบบบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยภาครวมใน
อนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม เสริมภาพลักษณ์ที่ดี เกิดการ
พัฒนาศักยภาพขององค์การและบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มารับบริการแพทย์
แผนไทย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ก่อให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดตี อ่ ไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพือ่
รองรับการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ด้ า นคุ ณ ภาพการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย ใ น
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลเพื่ อ
รองรับการท่องเที่ยว 4Ms
1.Highlights
ด้านบุคลากร (Man)
2. ด้านงบประมาณหรือเงินทุน (Money)
3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Meterial)
4. ด้านการบริหารจัดการ Management)

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อการ
ให้ บริ การในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 4Ms
1. ด้านบุคคล (Man)
2. ด้านงบประมาณหรือเงินทุน (Money)
3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Meterial)
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)

แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทยใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย ว ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 4Ms
1. ด้านบุคคล (Man)
2. ด้ า นงบประมาณหรือ เงิ น ทุ น
(Money)
3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Meterial)
4. ด้านการบริหารจัดการ
(Management)

วิธีวิทยาการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured interview)
1. กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ให้ข้อมูล
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นักการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ใช้พ้ืนที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมี
จานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่วนตาบลแม่กรณ์ ตาบลแม่กรณ์, โรงพยาบาลส่วนตาบลห้วยสัก ตาบลห้วยสัก,
โรงพยาบาลส่วนตาบลแม่ยาว ตาบลแม่ยาว
2. เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-Structured interview)
สถานการณ์ ปัจจุ บัน ด้ านการให้ บริ การการแพทย์แ ผนไทยในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุข ภาพต าบลเพื่อ รองรั บการ
ท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วิธีการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รับบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยใช้สถิตผิ ู้มาใช้บริการการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จานวน
13,326 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1970, p 125 อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550)
โดยได้กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 388 คน ช่วงระยะเวลาเก็บแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม
2561 ระยะเวลา 3 เดือน ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมแล้วสรุปข้อมูล นามากาหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ โดยข้อ
คาถาม ได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้ว ย เพศ
อายุ การศึกษา สถานภาพครอบครัว อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มารับบริการการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยใช้ลักษณะคาถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับโดยใช้หลักของ
Likert Scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผน
ไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ของผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ
ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน S.D. (Standard
Deviation)
วิธีการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 3
นาผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2 มาเชื่อมโยงกัน วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล นาความคิดเห็น เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในเขต อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ด้านบุคลากร มีการให้บริการแพทย์แผนไทยแบบ
รักษาด้วยการนวด อบสมุนไพร ส่งเสริมการใช้สมุนไพร ดูแลผู้สูงอายุ มีการสอบถามและติดตามอาการของผู้มาใช้
บริการ กากับและประเมินผลการดาเนินงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีเครื่องตรวจของแพทย์แผนไทย มียาสมุนไพรและตู้อบ
สมุนไพร ด้านงบประมาณมีงบประมาณในการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ เพียงพอต่อความต้องการ และมี
การกาหนดราคาตามเกณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ด้านการบริหารจัดการ มีการพัฒนาสมรรถนะและ
ส่งเสริมการจัดการความรู้โดยใช้ระบบ IT แก่บุคลากร บริการตรวจเยี่ยมตามบ้านในกรณีมีผู้ป่วย ติดเตียง แจกใบโบร
ชัวร์ให้ความรู้สาหรับการดูแลด้วยตนเอง ให้บริการด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ นาข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพและสภาวะ
สุขภาพของผู้มาใช้บริการมาวางแผนและกาหนดแนวทางการแก้ไข จัดทายุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีการจัดอบรมในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
ผลการศึกษาในการใช้บริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย สรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 51 ปี มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีอาชีพค้าขาย มีสถานภาพสมรส และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท
2. ข้อมูลด้านการเดินทางและพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการ พบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางและมาใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยมากกว่า 1 ครั้ง การบริการที่สนใจมากที่สุดคือ นวดรักษาและประคบสมุนไพร ระยะเวลาในการมา
ใช้บริการคือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ แหล่งข้อมูลที่ได้รับคือ ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ร่วมเดินทางมาใช้บริการคือ มากับเพื่อน
ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการคือ ไม่เกิน 200 บาท พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาใช้บริการคือ รถจักรยานยนต์ ระยะเวลา
ในการเดินทางมาใช้บริการคือ 21-40 นาที
3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มารับบริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า โดยรวมทั้ง 4 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.83) เรียงลาดับ
ความพึงพอใจจากด้านที่มากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ต้องการให้มี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึน้ เช่น ลูกประคบ ยาทาภายนอกที่มีกลิ่นใหม่ ๆ เป็นที่ดึงดูดใจ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด
(  = 4.80) ส่วนข้อที่มีคา่ แปลผลน้อยกว่าตัวแปรอื่นได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ เช่น เตียง
ผ้าห่ม ชุดเสื้อผ้าสาหรับเปลี่ยน กระติกน้าร้อนและแก้วน้า ระดับมาก (  = 3.84)
ด้านงบประมาณ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ราคามีความ
เหมาะสมกับการได้รับการบริการ มีค่าแปลผลอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.79) ส่วนข้อที่มีคา่ แปลผลน้อยกว่าตัวแปร
อื่นได้แก่ ควรเพิ่มจานวนผู้ให้บริการเพิ่มมากขึน้ (  = 3.20)
ด้านบุคลากร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีหัวหน้างาน
การแพทย์แผนไทยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์, ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรม
ไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ นั่งประจาที่โต๊ะ เพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษา มีค่า
แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54) ส่วนข้อที่มีคา่ แปลผลน้อยกว่าตัวแปรอื่นได้แก่ มีการให้คาแนะนาหลังจาก
การรับบริการ (  = 2.96)
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ด้านการบริหารจัดการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีห้องนวดที่
เหมาะสม และดึงดูดใจให้มาใช้บริการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.47) ส่วนข้อที่มีค่าแปลผลน้อยกว่าตัว
แปรอื่นได้แก่ มีมพี ้ืนที่จอดรถมีพ้ืนที่เพียงพอต่อการมาใช้บริการ (  = 3.00)

สรุปผลและอภิปรายผล
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สถานการณ์ปัจจุบันด้านการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จากผลการศึกษาพบว่า มีการให้บริการแพทย์แผนไทยแบบรักษาด้วยการนวด อบสมุนไพร ส่งเสริมการใช้
สมุนไพร ดูแลผู้สูงอายุ มีการสอบถามและติดตามอาการของผู้มารับ บริการ กากับและประเมินผลการดาเนินงาน มี
เครื่องตรวจของแพทย์แผนไทย มียาสมุนไพรและตู้อบสมุนไพร มีงบประมาณ ในการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ เพียงพอต่อความต้องการ และมีการกาหนดราคาตามเกณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มีการ
พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมการจัดการความรู้โดยใช้ระบบ IT แก่บุคลากร บริการตรวจเยี่ยมตามบ้านในกรณีมี
ผู้ ป่ว ยติ ด เตีย ง แจกใบโบรชัว ร์ ใ ห้ ค วามรู้ ส าหรั บการดู แ ลด้ ว ยตนเอง ให้ บริ ก ารด้ ว ยนวั ต กรรมใหม่ ๆ น าข้ อ มู ล
พฤติกรรมสุขภาพและสภาวะสุขภาพของผู้มาใช้บริการมาวางแผนและกาหนดแนวทางการแก้ไข จัดทายุทธศาสตร์
กลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีการจัดอบรมในการดูแลสุขภาพของผู้มารับบริการ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ มารั บบริ การการแพทย์แผนไทยโดยรวมทั้ ง 4 ด้ าน อยู่ในระดั บมาก (  = 3.83)
อภิปรายได้ว่า การดูแลผู้ป่วย เป็นบทบาทหลักของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่มุ่งเน้นให้มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกัน อาการปวดเมื่อยหรือ เกิดโรคแทรกซ้อน สอดคล้องกับขอบเขตการดาเนินการบริการ
สาธารณสุข ผสมผสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งมุ่งเน้นในการดูแลทั้งที่ยังไม่ป่ วย และกาลังป่วย เพื่อ
ป้องกันและลดความรุนแรงของโรค เช่นเดียวกับการให้บริการเชิงรุก โดยส่งเสริมระบบบริการในชุมชน เพื่อสร้างเสริม
สุขภาวะและพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วย ซึ่งการให้บริการการแพทย์แผนไทยเชิงรุกในด้านการฟื้นฟูสุขภาพ เป็นบริการ
ที่ ค วรมีใ นการให้ บริ ก าร สอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชีย งราย (2559) ได้ ก ล่ า วถึ ง บทบาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลว่ามี การจัดบริการเวชกรรมแผนไทยให้มกี ารตรวจวินิจฉัยสั่งการโดยใช้องค์ความรู้
ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพมาตรฐาน จัดบริการเภสัชกรรมไทย ยาไทย และสมุนไพร ทั้งการผลิต (ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่) การปรุงยาตารับ การจัดหา การจัดเก็บรักษาการจ่ายยา และการติดตาม เฝ้าระวัง
ผลข้างเคียงของการใช้ยาจากสมุนไพรที่มีมาตรฐาน ให้บริการรักษาพยาบาล ทางานเชิงรุกในชุมชน ให้ความรู้ เผยแพร่
ฝึกอบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญา
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา เชียงทอง (2559)
ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพและการเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้มารับบริการมี
ความพึงพอใจต่อบริการโดยรวมในระดับสูง
ด้านบุคลากร ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการของการแพทย์แผนไทย อยู่ในระดับมาก (  = 3.85)
พบว่า ข้อที่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54) คือ มีหัวหน้างานการแพทย์แผนไทยสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์, ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ นั่งประจาที่
โต๊ะ เพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินจิ ฉัยโรค และสั่งการรักษา อภิปรายได้ว่า บุคลากรเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้ใช้บริการ
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เลือกใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บุคลากรในการให้บริการให้มีความเหมาะสมและ เพียงพอกับการ
จัดบริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงคือ มีบุคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทยให้บริการอย่างพอเพียง ใส่ใจต่อปัญหา
ผู้มาใช้บริการให้ บริการด้วยความเต็มใจ มีความเอื้ออาทรต่อผู้มาใช้บริการ มีบุคลากรของโรงพยาบาลคอยให้ บริการ
ตลอดเวลาที่ไปใช้บริการแพทย์แผนไทยมี ความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจและวินิจฉัยอาการของผู้มาใช้บริการ และ
บุคลากรแพทย์แผน ไทยมีความสามารถในการดูแลรักษาและให้คาปรึกษา มีการต้อนรับ และซักประวัติ สถานที่นั่งคอย
ห้องน้า บุคลากร และการให้บริการ สอดคล้องกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (2555) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของวิชาชีพแพทย์แผนไทยว่า ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะและประสบการณ์และคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ความสาคัญของวิชาชีพแพทย์แผนไทย ย่อมมีความสาคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหา
สุขภาพ ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย ซึ่ง
ถือว่าเป็นองค์ความรู้ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา เชียงทอง
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพและการเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้มารับ
บริการมีความพึงพอใจต่อบริการโดยรวมในระดับสูง โดยมีประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่ การต้อนรับ
และซัก ประวัติ สถานที่นั่งคอย ห้องน้าห้องส้วม บุคลากร และการบริการห้องยา โดยมีความพึงพอใจระดับ สูงต่อ
บุคลากรที่ให้บริการมากที่สุด
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการของการแพทย์แผนไทย มีค่าแปลผลอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.21) พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ต้องการให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเช่น ลูกประคบ ยา
ทาภายนอกที่มีกลิ่นใหม่ ๆ เป็นที่ดึงดูดใจ ค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.80) อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันความ
นิยมที่จะใช้หรือบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีมากขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแล
รักษาสุขภาพ เพราะมีความปลอดภัยและเป็นธรรมชาติมากกว่า ไม่มสี ารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ยังสามารถ
ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดอาการผ่อนคลายและลดอาการเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี ผู้มารับบริการเห็นว่าถ้า โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลเพิ่มการปรับเปลี่ยนสมุนไพรที่มีสรรพคุณเฉพาะด้าน เช่น ลูกประคบใบหน้าเพื่อบารุงผิวพรรณ
เพื่อความสวยงาม จะทาให้ภาพลักษณ์สมุนไพรไทยมีความทันสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น สอดคล้องกับวีระ
พงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2539) กล่าวว่า คุณลักษณะบริการที่ดีนั้น เป็นการให้บริการที่เน้นเรื่องการให้บริการ และการ
คงไว้ซึ่งการบริการและจากการนาแนวคิดทางการตลาดมาใช้ในงานบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุณณดา ภูพัน
นา (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มารับบริการสถานีอนามัยหนองบัวนอก ตาบลหนองบัว อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการอยู่ในระดับมาก แต่ควรมีการพัฒนา
คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจที่มากขึ้น
และมีประสิทธิภาพของการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ด้านงบประมาณ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการของการแพทย์แผนไทย อยู่ในระดับมาก (  =
4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับการได้รับการบริการ มีค่าแปล
ผลอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.79) อภิปรายได้ว่า ก่อนเข้ามารับการรักษา ผู้มารับบริการทุกรายจะมีการเจ็บป่วย เช่น
อาการปวดขัดตามเส้นเอ็น จากความเสื่อมของร่างกาย หรือจากการทางานหนัก และอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต อาการ
ดังกล่าวนี้ ผู้มารับบริการจะมีอาการทุเลา ตลอดได้รับคาแนะนาในการใช้บริการ บางรายอาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติ
บางรายมีอาการ ซึ่งแพทย์เป็นผู้ประเมินอาการ และกลับมาบาบัดรักษาต่อ และเจ้าหน้าที่ได้ให้คาแนะนาในการดูแล
สุขภาพ และการปฏิบัติตัวในช่วงเวลาพักฟื้น เพื่อให้มีสุขภาพดีขึ้นหลังจากที่ใช้บริการแล้ว ผู้มารับบริการได้รับความพึง
พอใจในการบริการการแพทย์แผนไทย และกลับมาใช้บริการอีก เนื่องจากราคาเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดของภาครัฐ
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ผู้ ที่ เป็ นข้ าราชการเมื่อรั บบริ การแล้ วสามารถเบิ กเงิ นค่ ารั กษาพยาบาล คื นได้ ตามสิ ทธิ เกี่ ยวกั บสวั สดิ การค่ า
รักษาพยาบาล นอกจากนี้ ทางหน่วยงานยังทาการปรับลดอัตราค่าบริการลงเพื่อให้ผู้รับบริการที่ไม่สามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาลได้มีกาลังที่จะจ่ายค่าบริการได้โดยไม่เดือดร้อน จึงเป็นเหตุให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข (2550) กล่าวว่า ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 (แก้ไขเพิ่มเติม 2540) ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีในฐานะหน่วยงานของรัฐ ให้
กาหนดมาตรฐานให้บริการที่ชัดเจน ติดตาม ตรวจสอบได้ และจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการทราบและ
สามารถคาดหวังได้ รวมทั้งการเผยแพร่ถึงผลการดาเนินงานตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย ดังนั้น มาตรฐานที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ กาหนดขึน้ จะต้องสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชน โดยจะต้องคานึงถึงสภาพความเป็น
จริงและทรัพยากรที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ ตลอดจนมาตรฐานที่ก าหนดจะต้องสามารถดาเนินงานได้อย่างสม่าเสมอ
(Consistency) ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเมศ กาญจนพาสน์ (2558) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการสาธารณะ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า การให้บริการ
สาธารณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางโฉลง มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพการให้บริการสาธารณะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางโฉลง พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ด้านการบริหารจัดการ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการของการแพทย์แผนไทย อยู่ในระดับมาก
(  = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีห้องนวดที่เหมาะสม และดึงดูดใจให้มาใช้บริการ
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.47) อภิปรายได้ว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอเมือง
เชียงราย เน้นที่การบริการที่ดีได้มาตรฐาน การตกแต่งสถานที่ เช่น ห้องนวด สะอาดสวยงามสบายตา การต้อนรับของ
เจ้าหน้าที่ที่สุภาพเรียบร้อย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยทุกคนมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพนวดแผนไทย 330 ชั่วโมงขึ้นไป
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริการ มีประกาศนียบัตรรับรองการอบรมของพนักงานนวดทุกคนติดไว้ให้ผู้มาใช้บริการ
มองเห็นได้ชัด มีป้ายบอกอัตราค่าบริการชัดเจน มีการเก็บประวัติผู้มาใช้บริการ สอดคล้องกับ ศรีโสภา มีเจริญ (2549)
ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐประสบความสาเร็จได้คือ ควรมีทรัพยากรที่มี
จิตสานึกในการให้บริการประชาชนและปรารถนาที่จะปรับปรุงบริการภาครัฐ เนื่องจากการบริการเป็นกระบวนการของ
กิจกรรมในการให้บริการจากผู้ให้ไปยังผู้รับ ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา สถานที่ รูปแบบ และที่
สาคัญเป็นสิ่งเอื้ออานวยทางจิตวิทยาที่ทาให้เกิดทัศนะและความพึงพอใจ ดังนั้น จิตสานึกในการให้บริการจึงเป็นกุญแจ
สาคัญในการปรับปรุงบริการภาครัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุณณดา ภูพันนา (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการสถานีอนามัยหนองบัวนอก ตาบลหนองบัว อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการอยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้สึกต่อกระบวนการ/ขั้นตอนบริการ ด้านความรู้สึกต่อ
พนักงานและบุคลากร และด้านความรู้สกึ ต่อสถานที่และสิ่งแวดล้อม อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากการสัมภาษณ์นักการแพทย์แผนไทย
พบว่า ด้านบุคลากร ควรมีบริการนวดเพื่อสุขภาพเพิ่มขึน้ ควรมีการจัดทาแนวทางเวชปฏิบัตริ องรับการจัดบริการ ให้
การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นหลักร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรพัฒนาความรู้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรให้กับชุมชน และผู้ที่สนใจ ควรจัดบริการตรวจวินจิ ฉัย จ่ายยา นวดแผนไทย อบ สมุนไพร ประคบสมุนไพร ทับหม้อ
เกลือ พอกยา ฯลฯ ด้านงบประมาณ ควรมีโครงการสนับสนุนด้านสถานที่และบุคลากรเพิ่มมากขึ้นที่สามารถเอื้ออานวยต่อ
การรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นได้ ด้านการบริหารจัดการ ควรดาเนินการเชิงรุก พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยคัดเลือก อบรม
บริการด้วยใจเน้นบริหารจัดการบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ วางแผนจัดประเมินผล และพัฒนากิจกรรมสร้างเสริม
Proceeding พะเยาวิจยั 8
644

สุขภาพที่เหมาะสมกับชุมชน ควรพัฒนากลยุทธ์และแนวคิดที่แปลกใหม่ ตามความต้องการของผู้มารับบริการ โดยการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง และผู้มีสว่ นเกี่ยวของด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจากผู้มารับบริการ สรุปได้ ดังนี้
เพศ มีความพึงพอใจในการบริก ารการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน เนื่องจาก ผู้รับบริการมีความต้องการรับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลแต่ละแห่ง มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เพศชายมารับบริการที่เน้นการรักษา แต่เพศหญิงมารับการรักษาที่
เน้นสุขภาพและความงาม ความพร้อมในการให้บริการแต่ละเพศต่างกัน ผู้ชายชอบการรักษาแพทย์ไทยแบบนวดลง
น้าหนักเยอะ แต่เพศหญิงชอบรักษาแพทย์แผนไทยแบบนุม่ นวลไม่ตอ้ งใช้นาหนั
้ กมาก
อายุ มีความพึงพอใจในการบริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน เนื่องจาก ผู้มาใช้บริการมีความต้องการต่างกัน มีทั้งวัยรุ่นและวัยผู้สูงอายุ ผู้มารับ
บริการที่เป็นผู้สูงอายุมารับบริการเดินทางมาลาบาก ผู้รับบริการวัยรุ่นรับการรักษาที่เน้นการผ่อนคลายแต่ผู้สูงอายุ
เน้นการรักษา อายุของผู้รับบริการมีชว่ งเวลามารับบริการแตกต่างกัน ได้รับความสะดวกสบายไม่เพียงพอในขณะที่นั่งรอและ
ยืนรอเพื่อรอรับการรักษา ผู้รับบริการวัยรุ่นยืนรอได้นานกว่าผู้รับบริการสูงอายุ
การศึกษา มีความพึงพอใจในการบริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน เนื่องจาก ผู้มีการศึกษาสูงมีความคาดหวังต่อการให้บริการสูงกว่าผู้มี
การศึกษาต่า จึงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างจากผู้มีการศึกษาต่า นอกจากนี้ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงจะมี
ความระมัดระวังเกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ากว่า
อาชีพ มีความพึงพอใจในการบริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรายด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและด้านการบริหารจัดการแตกต่างกัน เนื่องจาก ผู้ที่ประกอบ
อาชีพค้าขาย เกษตรกร รับจ้างส่วนใหญ่มารับบริการเพื่อรักษา บรรเทาอาการปวดเมื่อย กล้ามเนื้อจากการทางาน
ซึ่งแตกต่างจากผู้มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและทาธุรกิจส่วนตัวจะมุ่งเน้นไปในทางการรักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพ หรือเพื่อ การคลายเครีย ด แต่ด้านวัส ดุ อุปกรณ์ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก งานบริการ
การแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานราชการ ซึ่งการดาเนินงานจาเป็นต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ วัสดุ
อุปกรณ์มคี วามสะอาดก็เป็นปัจจัยสาคัญที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ให้
ความสาคัญมาก ดังนั้นผู้รับบริการจึงมีความพึงพอใจในระดับสูง
สถานภาพ มีความพึงพอใจในการบริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ด้านบุคลากรและด้านวัสดุ อุปกรณ์ แตกต่างกัน เนื่องจาก บุคลากรในการให้บริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายบางแห่งมีไม่เพียงพอกับการให้ บริการในบางวันที่มีผู้มารับ
บริการมากกว่าจานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทยที่มีจึงทาให้บุคลากรที่ให้บริการไม่พอเพียง รวมถึงอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ก็ไม่เพียงพอ เพราะต้องการการบริการต่างกัน คือคนโสดต้องการอบสมุนไพรเพื่อบารุง
ผิวพรรณเต่งตึง สดชื่น คนที่แต่งงานแล้วจะใช้สมุนไพรเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ และใช้บริการนวดจับเส้นเพื่อให้การคลายเส้น
แล่นไปตามอวัยวะ แต่ด้านงบประมาณและด้านการบริหารจัดการ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก การเข้าถึง
การบริ การการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบลเป็ นไปอย่างครอบคลุ มและทั่ วถึ ง มีคุ ณภาพ
ประชาชนสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การบริการมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
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รายได้ต่อเดือน มีความพึงพอใจในการบริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน เนื่องจาก รายได้เป็นปัจจัยสาคัญที่มีต่อการเลือกรับบริการทางการแพทย์ โดย
ผู้ที่มีรายได้สูงกว่ามีโอกาสเลือกสถานพยาบาลได้มากกว่าและมีความคาดหวังต่อการบริการได้รับสูงกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย
และผู้ที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนได้ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 และวัตถุประสงค์ที่ 2 มีความสอดคล้องกัน ผู้ศึกษาจึงได้พบผลจาก
การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สรุปได้ ดังนี้
ด้านบุคลากร ควรมีบริการนวดเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยการให้อาสาสมัครหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมแพทย์แผน
ไทยอย่างต่า 150 ชั่วโมง ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการนวดไทยจากหน่วยงานราชการแล้ว มาช่วยให้บริการนวด
ผ่อนคลายเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นโดยร่วมประสานงานกับ โรงพยาบาลส่งเสริมส่วน
ตาบลเพื่อยกระดับมาตรฐานของการนวดแพทย์แผนไทยให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งส่งเสริมรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นด้วย หากมีการสนับสนุนจากส่วนราชการย่อมทาให้การดาเนินการให้บริการแพทย์แผนไทย
สามารถพัฒนาได้ดีย่ิงขึ้น สาหรับการรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ควรมีการจัดทาแนวทางเวชปฏิบัติ
รองรับการจั ดบริ การ ให้ การรั กษาด้ วยการแพทย์แผนไทยเป็ นหลั ก และให้ การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยร่วมกั บ
การแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น การดูแลมารดาหลังคลอด
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ควรมีก ารพั ฒนาการให้ค วามรู้ทางด้ า นผลิตภั ณฑ์ส มุนไพรให้กั บประชาชนหรือคนใน
ท้องถิ่น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติมจากการประกอบอาชีพหลัก และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพิ่มขึ้น ได้แก่ การ
ตรวจวินจิ ฉัย จ่ายยา นวดแผนไทย อบ สมุนไพร ประคบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ พอกยา ฯลฯ
ด้านงบประมาณ ควรมีโครงการสนับสนุนด้านสถานที่และบุคลากรที่เพิ่มมากขึน้
ด้านการบริหารจัดการ ควรดาเนินการเชิงรุก พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยคัดเลือก อบรม บริการด้วยใจเน้นบริหาร
จัดการบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ วางแผนจัดประเมินผล และพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
กับชุมชน ควรมีการพัฒนาด้านกลยุทธ์และ แนวคิดที่แปลกใหม่ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง และผู้มีสว่ นเกี่ยวของด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยจะต้องได้รับการอบรมการตรวจโรคแพทย์แผนไทยและการอบรม
การใช้ยาสมุนไพรเบื้องต้นมาก่อนจะเป็นผู้วินิจฉัยและให้บริการเบื้องต้น รวมถึงการรักษาทางแพทย์แผนไทย ซึ่งผู้ช่วย
แพทย์แผนไทยทุกคนมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพนวดแผนไทย 330 ชั่วโมงขึ้นไป เป็นการดูแลแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ
ประกอบด้วย การป้องกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ
การทางานเชิงรุกในชุมชน การเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมหมอ ครอบครัว เฉพาะแพทย์แผนไทยอย่างเดียวในการติดตาม
การรักษา ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลจากการศึกษาทาให้ทราบว่า ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 51 ปี มีอาชีพค้าขาย มี
รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และมารับบริการการแพทย์แผนไทยมากกว่า 1 ครั้ง การบริการที่สนใจมากที่สุดคือ
นวดรักษาและประคบสมุนไพร ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถนา
ข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์งานบริการแพทย์แผนไทย ให้สอดคล้องกับ
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กลุ่มเป้าหมาย เช่น การปรับเปลี่ยนการให้บริการที่ทันสมัยครบวงจร ขยายเวลาในการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการ
ที่เพิ่มมากขึน้ ตลอดจนการเพิ่มศาสตร์การรักษาอื่น ๆ ได้แก่ การครอบแก้ว การฝังเข็ม เพื่อเป็นจุดดึงดูดในการท่องเที่ยว
เนื่องจากปัจจุบันมีชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพหรือ Medical Tourism จานวนมาก
2. ควรสนับสนุนและส่งเสริมการบริการรักษาแบบการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐให้ มากยิ่งขึ้นและมี
ระบบข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันในโรงพยาบาลรัฐ จัดบริการเชิงรุก เน้นการจัดบริการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น เนื่องจากแนวโน้มผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควรมี
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานพยาบาล การสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนให้ดีข้นึ เป็นโอกาสที่จะนาความรู้ทางการแพทย์แผนไทย และความรู้ทางการแพทย์พ้ืนบ้านไปดูแลผู้สูงอายุ
3. ด้านการให้บริการ ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีการเปิด
ให้บริการเฉพาะในวันและเวลาราชการ ควรมีการขยายการเปิดให้บริการในวันหยุดเพิ่มจากเดิม เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้เกิดการท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มักเดินทางมาในวันหยุด ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการขยายการเติบโต
ของโรงพยาบาลส่งเสริมส่วนตาบล
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมีมากมายหลากหลาย การศึกษาครั้งต่อไปอาจเลือกศึกษาเฉพาะเจาะจง
ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะ ได้แก่ ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ศาสตร์การแพทย์ตะวันออก รวมทั้งศาสตร์การรักษา
ผสมผสาน เช่น การนวดเพื่อการบาบัดรักษา ธรรมชาติบาบัด เป็นต้น ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละศาสตร์เพื่อ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้ดีข้นึ และสามารถรองรับการท่องเที่ยวต่อไป
2. รูปแบบงานบริการการแพทย์ไทยมีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละเขต ควรมีการศึกษาเขตอื่น ๆ
เพื่อทราบงานด้านบริการที่หลากหลายแตกต่างกัน สามารนาความพึงพอใจในการมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล เป็นข้อมูลในการศึกษาและพัฒนาในแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์ตอ่ ไป
3. ควรศึกษาข้ อมูล และลักษณะเฉพาะของผู้รับ บริการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงการ
ให้บริการการแพทย์ไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวต่อไป
4. ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภออื่น ๆ ใน
จังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่ขยายเพิ่มมากขึน้

กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผนไทยใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขอขอบพระคุณ
คาแนะนาและคาปรึกษาจาก อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สุริยา ส้มจันทร์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทั้ ง 3
ท่าน ดร.ประภาส ณ พิกุล อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดร. สมยศ โอ่งเคลือบ
หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นางกัตติกา พิงคะสัน พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ หัวหน้างานคลินิกแพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการทาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ นักการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 ท่าน คุณกรกมล เล้ากุลวิเชษฐ์ คุณทิพญวรรณ ชัยลังกาและคุณ
วลัยพร นันทะไสย และผู้รับบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงรายทุกท่าน ที่ได้สละเวลาและให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
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ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย คุณความดีและประโยชน์ของ
วิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่า น หากมีข้อเสนอแนะประการใดเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลงานให้ดีและมี
ประสิทธิภาพที่ดยี ่งิ ขึน้ ผู้วิจัยขอรับคาเสนอแนะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
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มายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย
Myths, Changes and Men Contest in Thai Society
ยุทธพงษ์ ต้นประดู่1 และสาวิตร พงศ์วัชร์2
Yuttapong Tonpradoo1 and Sawit Pongvat2
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษามายาคติ ความเปลี่ยนแปลงของการประกวดชายวัยฉกรรจ์ในสังคมไทย โดยการ
ประยุก ต์แนวคิดมายาคติของโรลองด์ บาร์ตส์ ร่วมกับการศึกษานิยามความเป็น สุภาพบุรุษในเวที การประกวด
Misters Working Men Thailand ในสังคมไทย เพื่อเป็นหลักฐานสาหรับสนับสนุนมิติความเป็นสุภาพบุรุษโดยมี
องค์ประกอบความหลากหลายและแตกต่างตามบทบาททางสังคม สิ่งสาคัญคือการประกอบอาชีพ ผลการศึกษา
พบว่า อาชีพและระยะเวลาในการประกวดเป็นสิ่งกาหนดการปฏิบัตติ ัวทางสังคมให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทั้งด้าน
พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม การแสดงศักยภาพตามตาแหน่งหน้าที่การงานของตน เวทีการประกวด Misters
Working Men Thailand ในสังคมไทยเป็นการเพิ่มเติมและเติมเต็มคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของสุภาพบุรุษในสังคมไทย
คาสาคัญ: มายาคติ สุภาพบุรุษ การประกวด

Abstract
This study aimed to analyze the Myths, Changes and Men Contest in Thai Society by applying Roland
Barthes' Mythologies and the definition of gentlemen in each period to elucidate the illusion of Men Contest in
Thai Society. This is evidence of support for gentlemen by the diversity of roles and social roles. The important
was occupation. The research findings showed The occupation and Men Contest in Thai Society the social
agenda is more complete Both moral and ethical behavior show potential by job title. The Men Contest in Thai
Society Additional and complementary Desirable characteristics of males in Thai society.
Keywords: Myths, Gentlemen, Contest
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บทนา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ความสาคัญกับคาว่า ชายฉกรรจ์คือ กลุ่มบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
กล้าหาญ อดทน สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ของความเป็นผู้นาได้ดี ส่วนใหญ่ให้คานิยาม ความสาคัญและความคาดหวังสูง
แต่เมื่อกระแสของสังคมผนวกกับบริบทสังคมเปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แนวคิดและทฤษฏีจากชาติมหาอานาจตะวันตกได้เผยแพร่เข้าสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่ง
เป็นบรรทัดฐานในการให้คาจากัดความของคาว่า ชายฉกรรจ์ ในรูปแบบเดียวกันทั้งโลก แต่บริบทของสังคมมนุษยชาติ
มีรายละเอียดปลีกย่อยและซับซ้อน ส่งผลให้เกิดมิติด้านความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันมาก
และมีแนวคิดของคาว่า ชายฉกรรจ์ ที่แตกต่างกัน โดยเมื่อวิเคราะห์กรณีของประเทศไทยซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งมีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและองค์ประกอบการเป็น
มนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน เหตุผลเหล่านี้ส่งผลให้ความเป็น ชายฉกรรจ์ ในสังคมไทยไม่มีสูตรสาเร็จในการให้คา
จากัดความ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. เว็บไซด์ : 2560)
การประกวดชายวัยฉกรรจ์ในสังคมไทยเป็นเวทีที่แสดงออกถึงความร่วมมือของสุภาพบุรุษในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น
นักบิน แพทย์ อาจารย์ นักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศข่าว นักแสดง นายแบบและอาชีพอิสระที่ต้องการแสดงศักยภาพ
ของกลุม่ คนวัยทางาน เป็นต้น เป็นการสร้างและให้โอกาสตนสาหรับการแสดงความสามารถมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง
สามารถประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดยกิจกรรมการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทยได้มีกระแส
นิยม ความตื่นตัวและพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ การดูแลร่างกายของผู้ชายวัยทางาน อีกทั้งเป็นการสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในระดับบุคคลคือ การพัฒนาผู้ชายวัยทางานให้มีความแข็งแรง ความสง่างามเหมาะสมกับบุคลิกและ
อาชีพ อีกทั้งส่งผลในระดับสังคมคือ การใช้ตาแหน่งที่ได้รับเพื่อการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
และประเทศชาติ เช่น การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของรัฐบาล กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ
โดยปัจจุบันบุคคลวั ยทางานซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึ ก ษาสูง มีอาชีพการทางานที่ดีมีแนวโน้มมุ่งเข้าสู่เวทีการ
ประกวดเพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบันสังคมมีพ้ืนที่ด้านการสื่อสาร การแสดงความสามารถของกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ โดยเมื่อบริบท
สังคมเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะค่านิยมฝั่งตะวันตกที่นิยมประกอบอาชีพหลายประการในระยะเวลาเดียวกัน ผนวกกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยที่ให้ความสาคัญกับคุณค่าของวัตถุเหล่านี้ ส่งผลให้บุคคลนิยมประกอบอาชีพอิสระเพิ่ม
จานวนมากขึ้น ซึ่งการประกอบอาชีพเสริมนั้น บางอาชีพแตกต่างจากอาชีพเดิม เช่น นักบิน แพทย์ อาจารย์ นัก
ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศข่าว ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้สมองนาบุคลิกแต่เมื่อเข้าสูอ่ าชีพด้านการประกวดต้องใช้บุคลิกนา
สมอง โดยวิถีด้านการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน “มนุษย์” ต้องใช้ “มายาคติ” ในการดารงตนเพื่อให้เกิดการยอมรับจาก
บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม มนุษย์ต้องสร้าง “มายาคติ” หรือ “เกราะป้องกัน” เพื่อการพัฒนาบทบาทและ
ภาพลั ก ษณ์ ข องตน ด้ ว ยสาเหตุ ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น ที่ ม าของการศึก ษา “มายาคติ ” ของการประกวดชายฉกรรจ์ ใ น
สังคมไทย
ธุรกิจการประกวดของชายฉกรรจ์ในสังคมไทยปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุสาคัญ
ประการหนึ่งคือ การได้รับผลตอบแทนจากการประกวดในระยะเวลาสั้น การได้พ้ืนที่ทางสังคมเพิ่มขึ้น การได้รับ
โอกาสทางสังคมในมิตติ า่ ง ๆ เหล่านีส้ ่งผลให้การประกวดเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งกระแสเชิงบวกของสังคมที่แสดง
ให้เห็นว่าเวทีการประกวดผู้ชายในสังคมไทยเป็นพื้นที่ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรวัยทางานได้มีพ้ืนที่
แสดงความรู้ ความสามารถ นอกเหนือจากประสบการณ์และสิ่งตนเองดาเนินการอยู่ เป็นเวทีที่เป็นตัวอย่างด้านการ
ชี้นาแนวทางแก่เยาวชนในสังคม รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อสังคมส่วนร่วมในอนาคต ผู้เข้า
Proceeding พะเยาวิจยั 8
650

ประกวดวัยทางานที่มกี ารศึกษาสูง มีอาชีพที่ดี มั่นคงเหมาะสม มีแนวโน้มเข้าสูเ่ วทีการประกวดจานวนเพิ่มมากขึ้น ทั้ง
ที่ปัจจุบันเวทีการประกวดถือเป็นเวทีธุรกิจ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นความสาคัญของสถาบันสถานศึกษา สถานประกอบ
กิจการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรที่มีส่วนสาคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
บุคลากรต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการประกวด เพื่อเป็นแนวทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมและเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มคี ุณภาพภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็วต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษามายาคติในระบบธุรกิจการประกวด Misters Working Men Thailand 2018
2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของบุคคลที่เข้าสู่ระบบธุรกิจการประกวด Misters Working
Men Thailand 2018 ในสังคมไทย
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แนวคิดมายาคติ
ทฤษฏีจติ วิเคราะห์

ก่อนการเข้าประกวด

แนวคิดมายาคติ
ทฤษฏีเฟมินิสต์

พฤติกรรม

หน้าที่

หลังการเข้าประกวด

ระหว่างการเข้าประกวด

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าประกวด
Misters Working Men Thailand 2018

มายาคติ
ทฤษฏีตัวตน/อัตลักษณ์
มายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
บทความวิจัยเรื่อง มายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพืน้ ที่ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก จังหวัดกรุงเทพฯ ประกอบด้วย
1. ประชากรและผู้ให้ขอ้ มูลหลัก
ประชากรและผู้ให้ขอ้ มูลหลักครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจง 3 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และคณะกรรมการด้านการประกวด
ผู้อานวยการกองประกวดและอดีตผู้ดารงตาแหน่ง Misters Working Men Thailand 2017
2) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแต่งหน้าและออกแบบทรงผม เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่อง
แต่งกาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแสง สี เสียง เจ้าหน้าที่บันทึกเทปกิจกรรมการประกวด
3) กลุ่มผู้สนับสนุน (General Informants) ได้แก่ พี่เลีย้ งผู้เข้าประกวด ผู้ติดตามบรรยากาศการประกวดผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การโหวต)
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
ด้านแนวทางสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มโี ครงสร้างได้ปรับเปลี่ยนตามกลุ่มของผู้ให้ขอ้ มูล เนื่องจาก
ประสบการณ์ ความรู้ ทัศนคติของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะทัศนคติด้านการประกวด แต่ภาพรวม
ผลลัพธ์คือ การแสวงหาพฤติกรรม หน้าที่ ความเปลี่ยนแปลงและมายาคติ ก่อนการเข้าประกวด ระหว่างการเข้า
ประกวดและหลังการเข้าประกวดของ Misters Working Men Thailand 2018
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
1. เนือ้ หา
1) เพื่อศึกษามายาคติในระบบธุรกิจการประกวด Misters Working Men Thailand 2018
2) เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของบุคคลที่เข้าสู่ระบบธุรกิจการประกวด Misters
Working Men Thailand 2018 ในสังคมไทย
2. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
เอกสาร เช่น
1) ธุรกิจการประกวดด้านสุขภาพและความงาม
2) พัฒนาการด้านการประกวดสุขภาพและความงาม
3) พัฒนาการของการประกวด Misters Working Men Thailand
4) เอกสารด้านการประกวดที่เกี่ยวข้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) โดยการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
1) แนวคาถามแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interviews) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดไม่จากัด
คาตอบ
2) แนวคาถามแบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews) ประกอบด้วย 3 ตอน มีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ด้านข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเพศ สถานภาพ วุฒกิ ารศึกษา อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน เป็นต้น
ตอนที่ 2 คาถามหลักเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการประกวด Misters Working
Men Thailand, ธุรกิจการประกวดและพัฒนาการด้านสุขภาพและความงาม
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3. แนวคาถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth interview) เป็นแนวคาถามที่ไม่มีโครงสร้าง
(Unstructured Interviews) เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) ในประเด็น
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการประกวด Misters Working Men Thailand, ธุรกิจการประกวดและ
พัฒนาการด้านสุขภาพและความงาม การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยกับเวทีการประกวดของผู้ชาย
4. การสังเกต (Observation) ประกอบด้วย
4.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ประกอบด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมและการ
ร่วมประกวด Misters Working Men Thailand 2018 เป็นต้น
4.2) การสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม (Non - participant Observation) ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตบรรยากาศทั่วไป
ระหว่างการเก็บตัวในการทากิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม การวางตัวของผู้เข้าประกวดทั้ง ก่อนการเข้าประกวด
ระหว่างการเข้าประกวดและหลังการเข้าประกวดของ Misters Working Men Thailand 2018 ทั้งนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ด้านมายาคติ ทั้งนีต้ ามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาทั่วไป
5. การสนทนากลุ่ม (Focused Group) โดยผู้วจิ ัยใช้การสนทนากลุ่มในการรวบรวมข้อมูล โดยใช้ผู้รู้และผู้ปฏิบัติ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการดาเนินกิจกรรมสาหรับการ
ประกวด Misters Working Men Thailand 2019 โดยดาเนินการวางแผนการสนทนา วัน เวลา สถานที่ จัดเตรียมแนว
คาถาม นัดหมาย เชิญสมาชิกโดยคัดเลือกผู้สนทนากลุ่มที่มีลักษณะร่วม (Homogenous)
6. รายวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เข้าร่วมกิจกรรมและการร่วมประกวด Misters Working Men Thailand 2018
เพื่อศึกษามายาคติในระบบธุรกิจการประกวดของชายวัยฉกรรจ์และความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของบุคคลที่เข้า
สู่ระบบธุรกิจการประกวดชายวัยฉกรรจ์ในสังคมไทย ณ ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก จังหวัด
กรุงเทพฯ นั้น ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
7. การตรวจสอบสามเส้า ผู้วิจัยได้เข้าร่วมกิจกรรมและการร่วมประกวด Misters Working Men Thailand 2018
และร่วมสนทนากลุ่ม ระหว่าง KI CI และ GI โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาของการประกวด Misters Working Men
Thailand ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะประเด็นด้านมายาคติของบุคคลเมื่อเข้าไปอยู่ในระบบธุรกิจการ
ประกวดและการสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของบุคคลที่เข้าสู่ระบบธุรกิจการประกวด
Misters Working Men Thailand 2018 ทั้งนีเ้ พื่อความถูกต้องของข้อมูล

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษามายาคติในระบบธุรกิจการประกวดของ Misters Working Men Thailand 2018
การประกวด Misters Working Men Thailand 2018 ครั้งนี้ เป็นการจัดการประกวดครั้งที่ 2 โดยผู้บริหาร
สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทางาน ได้เห็นศักยภาพของบุคคลวัยทางานหลากหลายอาชีพ ซึ่งมี
ประสบการณ์และความพร้อมในด้านต่าง ๆ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสแก่สุภาพบุรุษวัยทางานได้แสดงความสามารถในมิติอ่ืน
ที่มีความแตกต่างจากสายงานอาชีพ ของตน โดยสุ ภาพบุ รุษผู้เข้า ประกวดมีพ้ืน ที่เพื่อ การสร้า งสรรค์ แ ละพัฒ นา
บุคลิกภาพ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนจากพื้นฐานเดิมให้มีสมรรถภาพที่มีความเหมาะสมกับการเป็น
สุภาพบุรุษที่มีความสง่างามมากยิ่งขึน้ โดยระยะสาหรับการเก็บตัวของสุภาพบุรุษผู้เข้าประกวดนั้น ผู้เข้าร่วมประกวด
จะได้เรียนรู้ดา้ นการฝึกบุคลิกภาพ การปรับตัวในสถานการณ์ตา่ ง ๆ การเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นด้านการบริการและรับใช้
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สังคม สิ่งสาคัญเป็นกระบวนการฝึกการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม การเสียสละ อีกทั้งการควบคุมสติและการระงับ
ควบคุมอารมณ์ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน
ผู้เข้า ประกวดมีพ้ืน ฐานและต้นทุน ของชีวิต ในมิติต่า ง ๆ ที่แตกต่า งกัน เหล่านี้ส่งผลให้ก ารเรียนรู้และการ
ประพฤติปฏิ บัติมีค วามหลากหลาย เกิ ด “พหุ ลั ก ษณ์ ด้ า นความเป็ น ชายที่ ต่า งกั น ” ประกอบด้ ว ย 1) ชนชั้ น ทาง
ครอบครัวและสังคม 2) สถานภาพด้านการศึกษา 3) อาชีพและวิถชี วี ติ การทางาน 4) พืน้ ฐานของความเป็นสุภาพบุรุษ
ฉะนั้นการบริหารเสน่ห์ในห้วงเวลาการประกวดนั้น ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความเป็น สุภาพบุรุษในมายาคติคือ การ
ประพฤติตนให้มีความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ มีวุฒิภาวะ การเป็นผู้นา ทั้งนี้ตามการคาดหวังของสังคมไทยซึ่งใน
ระยะเวลาการประกวดนั้น ผู้เข้าประกวดสามารถสร้างและพัฒนาอัตลักษณ์ของตนผ่านระบบมายาคติเป็นระยะเวลา
ชั่วคราวหรือสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาบุคลิก พฤติกรรม ร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการควบคุมสภาวการณ์
ทางจิตใจต่อไป
ตอนที่ 2 เพื่ อ ศึก ษาความเปลี่ย นแปลงด้ า นพฤติก รรมของบุค คลที่ เข้ า สู่ ร ะบบธุ ร กิจการประกวด
Misters Working Men Thailand 2018 ในสังคมไทย
การที่บุคคลซึ่งมีความแตกต่างในมิติต่าง ๆ ของชีวิตมาดาเนินกิจกรรมร่วมกัน เป็นสาเหตุให้บุคคลเหล่านั้น
ต้องมีกระบวนการปรับตัวเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลให้มีความสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก
และสร้างกระบวนการเรียนรู้ รับรู้ เพื่อการดารงอยู่ในช่วงระยะเวลาของการประกวด Misters Working Men Thailand
2018 อย่างเหมาะสม โดยคณะผู้เขียนบทความได้แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย
1. ชนชัน้ ครอบครัวและความเป็นสุภาพบุรุษ
ชนชั้น ครอบครัวและความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นสิ่งสาคัญในฐานะพื้นฐานการบ่ มเพาะการประพฤติและการ
ปฏิบัตติ ัวที่ดี ซึ่งแต่ละครอบครัวอาจปลูกฝังผ่านการสั่งสอนหรือการกระทาตนเป็นแบบอย่างแก่บุตร ฉะนั้นการวางตัว
ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง เช่น พื้นฐานที่ดีของประเทศคือ การมีครอบครัวที่
สมบูรณ์ การมีครอบครัวทีส่ มบูรณ์คอื การบ่มเพาะ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน โดยเฉพาะการประกวด
Misters Working Men Thailand 2018 ได้อบรมเพิ่มเติมและพัฒนาด้านบุคลิกภาพและจิตใจ ซึ่งผู้ร่วมเข้าประกวดมี
พื้นฐานและฐานะทางครอบครัวที่มีความแตกต่างกันแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในกระบวนการสร้างสุภาพบุรุษจะต้องมีการฝึก
จิตในให้พร้อมเผชิญ ปัญหา แก้ไขปัญหา ภายใต้การจาลองสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านบทบาทสมมุติอย่างเหมาะสม
ภาพรวมนี้ถอื เป็นมายาคติการสร้างสุภาพบุรุษที่มีบทบาทความสาคัญซึ่ง ชนชั้นและครอบครัวเป็นรากฐานสาหรับการ
บ่มเพาะและขัดเกลาให้มีระเบียบแบบแผนสาหรั บการปฏิบัติ มีส่วนสาคัญด้านการถ่ายทอดจริยธรรมด้านต่าง ๆ ดัง
การสัมภาษณ์ตอ่ ไปนี้
“ชนชั้นและครอบครัว เป็นสิ่งที่บ่มเพาะและสร้างสรรค์ประติมากรรมชิ้นงามออกสู่สังคม เป็นเบ้าหลอมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยครอบครัวเป็น สถาบันที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่ตรงกันข้ามกับมีบทบาทและความความสาคัญ
มากที่สุดในการบ่มเพาะความเป็นสุภาพบุรุษ”
(โภคาวินท์ ทองเรือง (นักแสดง). 2561 : สัมภาษณ์)
2. การศึกษากับความเป็นสุภาพบุรุษ
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ได้รับการส่งต่อจากสถาบันครอบครัว ถือเป็นหลักด้านการสร้าง การปลูกฝังและ
การพัฒนาด้านมายาคติสู่การเป็นสุภาพบุรุษ เพราะการศึกษาเป็นการสั่งสอน การถ่ายทอดระบบความคิด และการ
ปฏิบัติตัวเป็นคนดี เป็นคนที่สังคมพึงปรารถนา คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน เป็นการ
เติมเต็มวิถีแห่งสุภาพบุรุษทั้ง กาย วาจา ใจ ดังการสัมภาษณ์ต่อไปนี้
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“การศึกษาเป็นพื้นฐานในการสร้างมนุษย์ เปรียบกับการสร้างตึก ถ้ารากฐานของตึกคือ อิฐ มีคุณภาพดี ไม่มี
รอยร้าว ไม่มรี อยแตก ใช้วัสดุในการปั้นอิฐที่มีคุณภาพ ตึกนั้นจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและยิ่งสูงค่าเมื่อกาลเวลา
เปลี่ยนแปลง”
(ณัฐพงศ์ ทรัพย์สาร (แพทย์). 2561 : สัมภาษณ์)
3. อาชีพและวิถชี วี ติ การทางานกับความเป็นสุภาพบุรุษ
อาชีพและวิถีชีวิตการทางานเป็นมายาคติที่ส่งเสริมคุณลักษณะเฉพาะของการประกอบอาชีพ การประกวด
Misters Working Men Thailand 2018 เป็นการรวมบุคคลจากหลายสาขาอาชีพ เช่น นักบิน นายแพทย์ อาจารย์
วิศวกร ผู้ประกาศ เป็นต้น ซึ่งมีความแตกต่างด้านรายละเอียดการปฏิบัตงิ านของแต่ละอาชีพ โดยภาพรวมเป็นอาชีพที่
มีความเสียสละ รับใช้สังคม ถ่ายทอดทัศนคติด้านต่าง ๆ แก่สังคม โดยอาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง
น่าเชื่อถือและสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของการเป็นสุภาพบุรุษ ทั้งนี้ในการประกวด Misters Working Men
Thailand 2018 สามารถพัฒนาให้ดีกว่าเดิม โดยการฝึกฝนทักษะการทางานเป็นทีม การเห็นคุณค่าพร้อมทั้งให้
ความสาคัญแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีคุณธรรมและจริยธรรมแก่วิชาชีพของตนในทุกด้าน ดัง
การสัมภาษณ์ตอ่ ไปนี้
“อาชีพทุกอาชีพมีความแตกต่างและความสาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน สังคมไม่สามารถขาดหรือละเลยแก่อาชีพ
ใดอาชีพหนึ่งได้ ทุกอาชีพมีความสาคัญในการสร้างและพัฒนาประเทศชาติให้มคี วามมั่นคง”
(เทพสถิต กุลโคกกรวด (นักบิน). 2561 : สัมภาษณ์)
“อาชีพทุกอาชีพมีจิตวิญญาณ มีจรรยาบรรณเฉพาะด้าน แต่ภาพรวมทุกอาชีพประกอบสร้างเพื่อสังคม”
(ศุภวิชญ์ อธิปัญญากุล (นักประชาสัมพันธ์ภาษาจีน). 2561 : สัมภาษณ์)

ภาพที่ 2 การประกาศผลรางวัลชนะเลิศ
ที่มา: ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)
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ภาพที่ 3 การประกาศผลรางวัล ลาดับที่ 1 – 5
ที่มา: ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

ภาพที่ 4 การประกวดรอบ พรีลิม Misters Working Men Thailand 2018
ที่มา: ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาเรื่องมายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย พบว่า สุภาพบุรุษใน
สังคมไทย ประกอบด้วย 4 ส่วนสาคัญที่สนับสนุนความเป็นสุภาพบุรุษ คือ 1) การมีภาพลักษณ์ที่ดี 2) การเป็นบุคคลสุภาพ
โดยการประกวด Misters Working Men Thailand 2018 ผู้เข้าร่วมประกวดได้ดูแลภาพลักษณ์ของตนทั้งก่อนการเข้า
ประกวด ระหว่างการเข้าประกวดและหลังการเข้าประกวด ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดให้ความสาคัญกับบุคลิกของตนในเชิง
ชีววิทยา ประเมินจากเพศสรีระ กล้ามเนื้อ ความรู้ ความสามารถทักษะการปรับตัวในการใช้ชวี ติ ร่วมกันในสังคมและการ
มีจิตสาธารณะ สอดคล้องกับ ก้องสกล กวินรวีกุล. (2545 : 7) กล่าวว่า ร่างกายของผู้ชายจะถูกสร้างใหม่ภายใต้
อุดมการณ์ ความรักต่างเพศ รวมทั้งสุขภาพอนามัยที่ดี ผู้ชายต้องทาหน้าที่เป็นผู้นาครอบครัว ส่งผลให้มีกระบวนการ
ดูแลภาพลักษณ์ด้านสรีระอย่างเหมาะสมซึ่งเน้นการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่เหมือนชาวตะวันตกและนิยม
เข้าสถานกายบริหารภายใต้แนวคิด “ผู้ชายต้องเป็นชายให้สมชาย” โดยการประกวด Misters Working Men Thailand
Proceeding พะเยาวิจยั 8
657

2018 ครัง้ นี้ เป็นการสร้างและพัฒนาประสบการณ์และความพร้อมในด้านต่าง ๆ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสแก่สุภาพบุรุษวัย
ทางานได้แสดงความสามารถในมิติอ่ืนที่มีความแตกต่างจากสายงานอาชีพของตน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนจากพื้นฐานเดิมให้มีสมรรถภาพที่มีความเหมาะสมกับการเป็นสุภาพบุรุษที่มีความสง่างามมากยิ่งขึ้น โดยระยะ
สาหรับการเก็บตัวของสุภาพบุรุษผู้เข้าประกวดนั้น ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้เรียนรู้ด้านการฝึกบุคลิกภาพ การปรับตัวใน
สถานการณ์ต่า ง ๆ การเรียนรู้ ทักษะเบื้องต้นด้านการบริ การและรับใช้สังคม สิ่งสาคัญเป็นกระบวนการฝึ กการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม การเสียสละ อีกทั้งการควบคุมสติ และการระงับควบคุมอารมณ์ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
เยาวชน
เวทีการประกวด Misters Working Men Thailand 2018 เป็นการสร้างพหุลักษณ์ด้านความเป็นชายที่ต่างกัน
ประกอบด้วย 1) ชนชั้นทางครอบครัวและสังคม 2) สถานภาพด้านการศึกษา 3) อาชีพและวิถีชีวิตการทางาน 4)
พื้นฐานของความเป็นสุภาพบุรุษ แต่เมื่อผู้เข้าประกวดมาใช้ชวี ติ ร่วมกัน ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความเป็นสุภาพบุรุษใน
มายาคติคือ การประพฤติตนให้มีความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ มีวุฒิภาวะ การเป็นผู้นา ทั้งนี้ตามการคาดหวังของ
สังคมไทยซึ่งในระยะเวลาการประกวดนั้น ผู้เข้าประกวดสามารถสร้างและพัฒนาอัตลักษณ์ของตนผ่านระบบมายาคติ
เป็นระยะเวลาชั่วคราวหรือสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาบุคลิก พฤติกรรม ร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการควบคุม
สภาวการณ์ทางจิตใจต่อไป

ข้อเสนอแนะ
บทความวิจัยเรือ่ งมายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย มีข้อมูลหลายส่วนที่จะ
ได้นาเสนอผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้และเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์และในการวิจัยต่อไปโดยจะเสนอตามลาดับ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
จากการวิจัย พบว่า กระแสโลกาภิวัตน์สง่ ผลให้ข่าวสารด้านต่าง ๆ จากซีกโลกตะวันตกเผยแพร่สโู่ ลก
ตะวันออกอย่างรวดเร็ว ทัง้ ที่ผ่านและไม่ผ่านกระบวนการการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ส่งผลให้ค่านิยม พฤติกรรมและ
บรรทัดฐานทางสังคมของบุคคลเกิดการลอกเลียนแบบทั้งที่มีความเหมาะสมและไม่เหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กับบริบทและ
ประสบการณ์ของชีวิตของแต่ละบุคคล
เวทีการประกวด Misters Working Men Thailand 2018 เป็นพืน้ ที่ของการมอบและสร้างโอกาสแก่ชาย
ฉกรรจ์ในสังคมไทยให้มีศักยภาพและความพร้อม เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบด้านการเรียนรู้อย่างเท่าทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์เพื่อให้เกิดเกิดปรับตัว เรียนรู้ที่จะอยู่บนบรรทัดฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
ดังนัน้ เวทีการประกวด Misters Working Men Thailand 2018 หน่วยงาน องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้
1) หน่ ว ยงานด้ า นการพั ฒ นาสั ง คม ได้ แ ก่ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
สถาบั น การศึก ษา หน่ว ยงานภาครั ฐ สามารถใช้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการเผยแพร่ ง านด้ า นการรั ก ษาสุ ข ภาพและ
ภาพลักษณ์ทางสังคมของสุภาพบุรุษ ทั้งในส่วนที่เป็นบทความเผยแพร่และการพัฒนาด้านการดูแลลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสุภาพบุรุษในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและขยายผลการวิจัยดังกล่าว
2) ภาคเอกชนในท้องถิ่น อาทิ ธุรกิจ โรงแรม ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจการบริการภาคส่วนต่าง ๆ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขยายผลด้านการพัฒนาบุคลิกภาพของสุภาพบุรุษ ทั้งนี้เพื่อการสร้างความปลอดภัย
และความประทับใจแก่กลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
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ให้กลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลด้านการสร้างรายได้ระดับมหภาคเพิ่มมากขึ้นและสามารถส่งภาษีกลับคืน
รัฐบาลส่วนกลางเพิ่มขึ้น
3) สื่อมวลชนสามารถน าสุภาพบุรุษเป็ นผู้ดาเนิน เรื่อ ง ด้า นการเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพของสุภาพบุรุษ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เป็นการตัวอย่างด้านการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกแก่เยาวชน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
บทความวิจัยเรื่องมายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย มีข้อเสนอแนะในการ
สนทนากลุ่มเพื่อการทาวิจัยต่อไปดังนี้
1) ควรมีกระบวนการเผยแพร่คุณลักษณะของสุภาพบุรุษแก่ สถานศึกษาและให้ความสาคัญกับการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
2) ควรมีกระบวนการเผยแพร่การรักษาสุขภาพและภาพลักษณ์ทางสังคมของสุภาพบุรุษ
3) ควรมีการติดตามผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณลักษณะ การรักษาสุขภาพและภาพลักษณ์
ทางสังคมของสุภาพบุรุษ

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิชาการนี้ส าเร็จ ได้ ด้ว ยความกรุ ณ าจากรองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วั ชร์ ครู ภูมิปัญ ญา
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหล
ประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก
Participation of Chiang Thong Villagers in 1000-Illuminated Kratong Sai
Floating Festival, Tak Provnice.
สุวัจนกานดา พูลเอียด1* รัฐพล ภูมรินทร์พงศ์1 และชลธิชา อ่องทุน1
Suwatchanakanda Phun-iat1*, Rattapon Poomarinpong1 and Chonthicha Ongthun1
บทคัดย่อ
วิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหล
ประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยประชาชนในชุมชนเชียงทอง จานวน 241
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภทคือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาค่าความถี่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย ตัวอย่าง ส่ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในชุมชนเชีย งทอง ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิง มากกว่าเพศชาย มี
สถานภาพโสด มีอายุ 20 ถึง 30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา มี
รายได้ต่ากว่า 5,000 บาท และเป็นลูกบ้าน โดยภาพรวมแล้วประชาชนในชุมชนเชียงทองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
โดยด้านการมีส่วนร่วมทานุบารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่อยู่ในระดับน้อ ย คือ
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิ าน และด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล
ตามลาดับ ประชาชนในชุมชนเชียงทองให้ความคิดเห็นในด้านของประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับปานกลาง
และด้านของปัญหาของการเข้ามามีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม ชุมชนเชียงทอง

1

สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากก จังหวัด ตากก 63000
Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak,Tak 63000
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Abstract
This research aimed to study the participation of chiang thong villagers in 1000-Illuminated kratong sai
floating festival, tak provnice. The samples of the research consisted of 241 people in Chiang Thong community.
The research instruments used were questionnaires and interviews. Data were analyzed by using the research
program in order to find the frequency, percentage, mean, and standard deviation of the samples. The results of
the research found that the majority of population in Chiang Thong community were female, more than male,
with minimum age of 20 to 30 years old. Most of them were students who had income below 5,000 baht and
were a member in a house. In general, the people in Chiang Thong community were less participated. On
participation in preserving and maintaining traditional culture, the participation of Chiang Thong people were
assessed at a moderate level. They were evaluated at low level on participation in planning, participation in the
work, and in following and evaluating processes respectively. Moreover, the people in Chiang Thong community
gave their opinions on the benefits of participation at the medium level. Finally, problems on getting involved
were assessed at the middle level as well.
Keywords: participation, Chiang Thong Villagers

บทนา
ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยให้ความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไทยกันมากขึ้น
เนื่องจากประเทศไทยมีประเพณีที่หลากหลายและมีทุก ๆ ภาค แต่มีประเพณีหนึ่ง ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนั่นก็คือ
ประเพณีลอยกระทงในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดก็มีความแตกต่างกัน ไป ประเพณีลอยกระทงนั้นเป็นประเพณีที่สาคัญ
และมีมาตั้งแต่โบราณวันลอยกระทง ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่าเดือน 12 ในแต่ละพื้นที่ก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันไป
เช่น เชื่อว่าเป็นการขอขมาแม่น้าที่เคยทาความเสียหายให้กับแม่น้า เชื่อว่าเป็นการขอบคุณแม่น้าที่ให้ประโยชน์ในการ
ดาเนินชีวิตของมนุษย์และเชื่อว่าเป็นการลอยกระทงเพื่อสะเดาะเคราะห์ โรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น และปัจจุบันประเพณี
ลอย กระทงก็ไม่ได้มีแค่การลอยกระทงอย่างเดียวแต่ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่ น การประกวด กระทง มี
สินค้าจาหน่ายมากมาย การเดินขบวนลอยกระทงแต่ละตาบล เป็นต้น ประเพณีลอยกระทง ยังให้ประโยชน์ในหลาย
ด้านคือ ด้านความสามัคคีในการร่วมมือกันทากระทงและการจัดขบวน ด้านการอนุรักษ์ประเพณีไทยในการสืบสาน
ประเพณีให้กับคนรุ่นหลัง ปัจจุบันประเพณีลอยกระทงในแต่ละจังหวัดก็มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกัน
เช่น ประเพณีลอยกระทงยี่เป็งของจังหวัด เชียงใหม่ ประเพณีเผาเทียน เล่นไฟ ของจังหวัดสุโขทัย ประเพณีลอยกระทง
สาย จังหวัดตาก และอีกหลายจังหวัด ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาท่องเที่ยวเพราะมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร
ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จั งหวัดตาก เป็นประเพณีประจาจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ไม่
เหมือนจังหวัดอื่น ๆ คือ การใช้กะลามะพร้าวมาทาเป็นกระทง ภายในจะประกอบด้วยไส้กระทงทาจากมะพร้าวแห้งชุบ
น้ามันมาลอยไปตามแม่นาปิ
้ งซึ่งเป็นแม่น้าสายหลักที่มีความสาคัญต่อชาวจังหวัดตาก โดยการลอยกระทงสายนั้นจะ
ให้มีกระทงใหญ่ลอยนาไปข้างหน้าเรียกว่ากระทงนา และมีการลอยกระทงกะลา ตามด้วยกระทงปิด ซึ่งคนในท้องถิ่น
จะเรียกการนากะลามาลอยน้าว่าการไหลประทีปนั่นเอง ซึ่งแต่ละชุมชนก็จะมีการนากระทงผ้าป่าน้าและการประดิษฐ์
กระทงกะลามาร่วมเข้าประกวด รูปลักษณ์ของแต่ละชุมชนก็จะแตกต่างกันไปและชุมชนไหนชนะการประกวดก็จะได้
ถ้วยพระราชทานไปเป็นรางวัล นอกจากนี้ยังมีความสวยงามในยามค่าคืน เช่น สะพาน สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200
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ปีจะประดับ ตกแต่งไปด้วยไฟสว่างไสวตลอดทั้งสะพาน และการจุดพลุประทัดดอกไม้ไฟต่าง ๆ เป็นต้น ภายในงานจะ
มีของอุปโภคบริโภคและเครื่องเล่นต่าง ๆ มากมายตลอดทั้งถนน ประเพณีกระทงสายของจังหวัดตาก จึงเป็นประเพณี
ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกพื้นที่ให้ความสนใจมาเที่ยวชมในงานเป็นจานวนมาก และในการประกวดกระทงสายจะมีผู้เข้า
ประกวดจากหลายชุมชนและจากหลายโรงเรียน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก โรงเรียนเทศบาล
ตาก ชุมชนหนองหลวง ชุมชนท่าแค ชุมชนเชียงทอง ฯลฯ
ชุมชนเชียงทอง ตั้งอยู่ในตาบลระแหง ถนนไทยชนะ อาเภอเมือง จังหวัดตาก ชุมชนเชียงทองได้แยกออกเป็น
เชียงทองเหนือและเชียงทองใต้ เป็นชุมชนที่ติดต่อกัน และมีประธานชุมชนคนเดียวกัน ชุมชนเชียงทองเป็นชุมชนไม่
ใหญ่มาก มีการค้าขายภายในหมู่บ้านเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงงานประเพณีลอยกระทงมีการ
จัดการประกวดของดีภายในชุมชนและการประกวดกระทงที่สวยงาม
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อ
ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จั งหวัดตาก เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง
สายในจังหวัดตากอย่างไร มีความคิดเกี่ยวกับประเพณีกระทงสายอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีของไทยให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไปเพื่อไม่ให้วัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามสูญหายไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง
จังหวัดตาก
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสาย
ไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้

- ระดับการศึกษา
- ทัศนคติ

ปัจจัยภายใน
การมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ
- ด้านการมีส่วนร่วมทานุบารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณี
- ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน
- ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
- ด้านการมีส่วนร่วมติดตาม
ประโยชน์และปัญหา ของการมีส่วนร่วมของประชาชน
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การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอย
กระทงสายไหลประที ป 1000
ดวง จ.ตาก
แนวทางในการพัฒนาการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนในชุมชนเชียง
ทองต่อประเพณีลอยกระทง
สายไหลประทีป 1000 ดวง
จังหวัดตาก

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ ประชาชนในชุมชนเชียงทอง
2. กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประชาชนในหมู่บ้าน ตาบลเชียงทอง จัง หวัดตาก ในปี 2560 จานวน
ทั้งหมด 675 คน ( ข้อมูลจาก : ประธานชุมชน, หนังสือแผนชุมชน, 2560 ) และ เมื่อนาจานวนประชากรที่ได้มา
เปรียบเทียบกับกลุม่ ตัวอย่างตามตาราง Darwin Hendel และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในการเก็บข้อมูล ทาให้ได้
กลุ่มตัวอย่าง 241 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือและขั้นตอนที่ใช้สาหรับการศึกษาค้นคว้า คือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1. สร้างแบบสอบถาม 1 ชุด แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
- ตอนที่ 1 เป็นคาถามข้อมูลทั่วไป เป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน สถานะภาพในชุมชน ของผู้ตอบแบบสอบถามภายในชุมชนเชียงทอง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นคาถาม
แบบปลายปิด
- ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับ ระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอย
กระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก จานวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน 2) ด้าน
การมีส่ วนร่ วมปฏิบัติง าน 3) ด้ านการมีส่ วนร่วมติด ตาม และประเมินผล 4) ด้า นการมีส่ว นร่ว มทานุ บารุ งรั กษา
วัฒนธรรมประเพณี แต่ละคาถามมีคาตอบให้เลือก เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลินเคอร์ท (Likert) คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด การให้คะแนนในตอนที่ 2 ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมมาก
3 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย
1 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
การแบ่งระดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้เฉลี่ยคะแนนออกมา
เป็น 5 ระดับ คานวณดังนี้

จะได้ช่องระหว่างชั้นเท่ากับ 0.8 คะแนน แล้วจึงนามาจัดคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์ความหมายของระดับค่าเฉลี่ย
(Descriptive Rating = DR) ดังนี้
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4.21 – 5.00 หมายถึง
มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง
มีระดับการมีส่วนร่วมมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง
มีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง
มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง
มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
เพื่อ อธิ บายระดั บ การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน ได้ เฉลี่ ค ะแนนออกมาเป็ น 5 ระดั บ โดยใช้โ ปรแกรมการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตทิ างสังคมศาสตร์ ในการคานวณหาค่าความถี่และแบบร้อยละ
- ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับประโยชน์และปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อ
ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จั งหวัดตาก ปี 2560 จานวน 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านประโยชน์ของการ
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 2) ด้านปัญหาของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม แต่ละคาถามมีคาตอบให้เลือกเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
- ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จั งหวัดตาก เพื่อนามาเป็นแนวทางในการนามา
พัฒนาการมีส่วนร่วมต่อไป
2. สร้างบทสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง (Non-Structure Interview or Unstructured Interview)
เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย ก าหนดไว้ อ ย่ า งกว้ า ง ๆ ล่ ว งหน้ า ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ( In-depth
Interview) ในลักษณะปลายเปิด โดยใช้สัมภาษณ์กลุ่ม ประชากรตัวอย่างโดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลในแหล่งชุมชน
เชียงทองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนในชุมชนเชียงทอง ประธานชุมชน จานวน 241
ชุด และนาแบบสอบถามที่ได้คาตอบแล้ว มาตรวจสอบและนามาประมวลผล
2. รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้นาชุมชน มาถอดความเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในการหาแนวทางการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือน การเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก จะ
วิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติทางสังคมศาสตร์ในการ
หาค่าความถี่และร้อยละ
2. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง
จังหวัดตาก จะใช้การกาหนดค่าจากการวัดระดับความการมีส่ วนร่วม จะนามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ประโยชน์และปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหล
ประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก จะวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
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4. ข้อเสนอแนะของคนในชุมชนเชียงทอง ที่จะนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก จะวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้
เชิงสถิติพรรณนา

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจากประชาชนจานวน 241
คน สามารถสรุปผล ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวได้ดังนี้
1. จานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบในชุมชนเชียงทอง จานวน 241 คน
เพศหญิง จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 และ เพศชาย จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 ตามลาดับ
2. จานวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบในชุมชนเชียงทอง จานวน 241 คน มี
สถานภาพโสด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 สมรส 80 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 หย่าร้าง/แย้งกันอยู่ 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.2 หม้าย 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.1 และอื่น ๆ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามลาดับ
3. จานวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบในชุมชนเชียงทอง จานวน 241 คน มีช่วงอายุ
20-30 ปี จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 49 อายุ 40-50 ปี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 อายุ 30-40 ปี
จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 อายุ 20-30 ปี อายุ 50-60
ปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และช่วงอายุ 60 ปีขนึ้ ไป จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลาดับ
4. จานวนของผู้สอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบในชุมชนเชียงทอง จานวน 241 คน มี
ปริญญาตรี จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 ปวส/ อนุปริญญา จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช จานวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.8 มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 ที่ไม่มีการศึกษา จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5 อื่น ๆ
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลาดับ
5. จานวนของผู้สอบถาม จาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบในชุมชนเชียงทอง จานวน 241 คน มีนักเรียน/
นักศึกษา จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1
ค้าขาย/อาชีพอิสระ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 รับจ้างทั่วไป จานวน 24 คิดเป็นร้อยละ 10 ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 พนักงานบริษัท จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ผู้ว่างงาน/ แม่บ้าน
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 อื่น ๆ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
6. จานวนของผู้สอบถาม จาแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบในชุมชนเชียงทอง จานวน 241 คน มี
รายได้ต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รายได้ 5,000-10,000 บาท จานวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.6 รายได้ 10,000-15,000 บาท จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 รายได้ 15,000-20,000 บาท จานวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และรายได้มากกว่า 20,000 บาท จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลาดับ
7. จานวนของผู้สอบถาม จาแนกตามภูมิสถานภาพในชุมชน พบว่า ผู้ตอบในชุมชนเชียงทอง จานวน 241 มี
ลูกบ้าน จานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 ผู้บริหารกลุ่มใน ชุมชน จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 อื่น ๆ จานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ผู้นาชุมชน/ผู้บริหาร ชุมชน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง
จังหวัดตาก
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (n=241)
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน

xˉ

S.D.

1. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการปรึกษาหารือ ประชุมวางแผน
2. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการเสนอรูปแบบกิจกรรมภายในงาน
3. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
4. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการกาหนดขัน้ ตอนของกิจกรรมเช่นรูปแบบขบวน
รูปแบบกระทงนา – กระทงปิดท้าย ฯลฯ
5. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการเชิญคนในชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม
รวม

2.05
1.94
1.67

1.06
1.06
0.92

การแปล
ความหมาย
น้อย
น้อย
น้อย

1.47

0.68

น้อยที่สุด

1.71
1.77

0.99
0.94

น้อย
น้อย

ผลการวิจัยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000
ดวง จั งหวัดตาก พบว่า ผู้ ตอบส่ วนใหญ่ ในด้า นการมีส่วนร่ วมในการวางแผนงาน โดยมีค่า เฉลี่ย รวมระดับน้อ ย
ค่าเฉลี่ย 1.77 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนงาน การมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ท่านได้มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือประชุมวางแผน ท่านได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
รูปแบบกิจกรรมภายในงาน ท่านได้มสี ่วนร่วมในการเชิญคนในชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม และท่านได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตามลาดับ อันดับสุดท้ายท่านได้มสี ่วนร่วมในการกาหนด ขั้นตอน
ของกิจกรรม เช่น รูปแบบขบวน รูปแบบกระทงนา – กระทงปิดท้าย ฯลฯ มีสว่ นร่วมในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิ าน (n=241)
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
1. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการทากระทงนา – กระทงปิดท้าย
2. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการทากระทงกะลา
3. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการตกแต่งรถขบวน
4. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย ของขบวนแห่
5. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการบันทึกภาพกิจกรรม
6. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ ภายในประเพณี
7. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการร่วมเดินขบวน
8. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการจัดหาคนมาร่วมเดินขบวน
9. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการเป็นผู้ลอยกระทงนา– กระทง ปิดท้าย
10. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการประกวดกองเชียร์
รวม
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S.D.
1.99
2.24
1.73
1.52
1.78
1.79
1.87
1.84
1.30
1.46
1.75

1.06
1.11
0.95
0.76
1.04
1.04
1.18
1.09
0.73
0.83
1.02

การแปล
ความหมาย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อย

ผลการวิจัยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000
ดวง จังหวัดตาก พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ ในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิ าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมระดับน้อย ค่าเฉลี่ย
1.75 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด การมีส่วนร่ วมอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ท่านได้มีส่วน
ร่วมในการทากระทงกะลา ท่านได้มีส่วนร่วมในการทากระทงนา – กระทงปิดท้าย ท่านได้มีส่วนร่วมในการร่วม
เดินขบวน ท่านได้มสี ่วนร่วมในการจัดหาคนมาร่วมเดินขบวน ท่านได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ภายในประเพณี
ท่านได้มีส่วนร่วมในการบันทึกภาพกิจกรรม ท่านได้มีส่วนร่วมในการตกแต่งรถขบวน และท่านได้มีส่วนร่วมในการ
จัดหาอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของขบวนแห่ ตากมลาดับ ส่วนการมีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด มี 2 ด้าน คือ ท่านได้มี
ส่วนร่วมในการประกวดกองเชียร์ และท่านได้มสี ่วนร่วมในการเป็นผู้ลอยกระทงนา– กระทง ปิดท้าย ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมติดตากมและประเมินผล (n=241)
การแปล
3. ด้านการมีส่วนร่วมติดตากมและประเมินผล
S.D.
ความหมาย
1. ท่านได้มสี ่วนร่วมติดตากม และ ประเมินผลด้านการใช้จ่ายต่าง ๆ
1.70 0.92
น้อย
2. ท่านได้มสี ่วนร่วมติดตากม และ ประเมินผลด้าน ปัญหา และ อุปสรรค
1.69 0.89
น้อย
3. ท่านได้มสี ่วนร่วมติดตากม และ ประเมินผลความสาเร็จของ กิจกรรม
1.70 1.05
น้อย
รวม
1.70 0.95
น้อย
ผลการวิจัยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีล อยกระทงสายไหลประทีป 1000
ดวง จังหวัดตากพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ในด้านการมีส่วนร่วมติดตากม และ ประเมินผลโดยมีมีค่าเฉลี่ยรวมระดับ
น้อย ค่าเฉลี่ย 1.70 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด การมีส่วนร่วมด้านการติดตากมและ
ประเมินผลน้อยทุกปัจจัย คือ ท่านได้มสี ่วนร่วมติดตามและประเมินผลด้านการใช้จ่ายต่าง ๆ ท่านได้มีส่วนร่วมติดตาม
และประเมินผลความสาเร็จของกิจกรรม และท่านได้มีส่วนร่วมติดตากม และ ประเมินผลด้านปัญหาและอุปสรรค
ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมทานุบารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณี (n=241)
การแปล
4. ด้านการมีส่วนร่วมทานุบารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณี
S.D.
ความหมาย
1. ท่านได้มสี ่วนร่วมรักษาสภาพแวดล้อม และ แหล่งน้า
3.07 1.22
ปานกลาง
2. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน
3.32 0.91
ปานกลาง
3. ท่านได้มสี ่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตากกก 3.17 1.12
ปานกลาง
รวม
3.19 1.09
ปานกลาง
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ผลการวิจัยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000
ดวง จังหวัดตาก พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ในด้านการมีส่วนร่วมทานุบารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีโดยมีมีค่าเฉลี่ย
รวมระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.19 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด การมีส่วนร่วมทานุ
บารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอยู่ในระดับปานกลางทุกปัจจัย คือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี
กับคนในชุมชน ท่านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตาก และท่านได้มีส่วนร่วมรักษา
สภาพแวดล้อม และ แหล่งน้า ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ประโยชน์และปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสาย
ไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม (n=241)
การแปล
1. ด้านประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
S.D.
ความหมาย
1. ด้านประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
3.20 1.24
ปานกลาง
2. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
3.15 1.24
ปานกลาง
3. ความสามัคคี
3.25 1.24
ปานกลาง
4. ความมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น
3.21 1.26
ปานกลาง
5. การอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตากกก
3.08 1.16
ปานกลาง
6. การหากิจกรรมให้กับผู้วา่ งงาน
3.11 1.21
ปานกลาง
7. ด้านทางจิตใจของผู้สูงอายุ
3.13 1.32
ปานกลาง
รวม
3.16 1.24
ปานกลาง
ผลการวิจัยระดับประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทง
สายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในด้านประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
มีค่าเฉลี่ยรวมระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.16 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.24) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ด้านประโยชน์
ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกปัจจัยมีระดับปานกลาง คือ ความสามัคคี ความมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น
ด้านประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ด้านทางจิตใจของผู้สูงอายุ การหา
กิจกรรมให้กับผู้วา่ งงาน การอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตาก ตามลาดับ
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านปัญหาของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม (n=241)
การแปล
2. ด้านปัญหาของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
S.D.
ความหมาย
1. การขัดแย้งของคนในชุมชน
2.80 1.19
ปานกลาง
2. การเงินงบประมาณ
2.88 1.17
ปานกลาง
3. การให้ความร่วมมือ
2.88 1.19
ปานกลาง
4. การทิง้ ขยะในเขตชุมชน หรือแม่นา้
2.66 1.24
ปานกลาง
5. ความเพียงพอของจานวนผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
2.95 0.85
ปานกลาง
รวม
2.83 1.13
ปานกลาง
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ผลการวิจัยระดับประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทง
สายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก พบว่า ในด้านปัญหาของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยรวมระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.83 (ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 1.13) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ด้านปัญหาของการเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทุกปัจจัยมีระดับปานกลาง คือ ความเพียงพอของจานวนผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม การเงินงบประมาณ การ
ให้ความร่วมมือ การขัดแย้งของคนในชุมชน การทิง้ ขยะในเขตชุมชนหรือแม่นา้ ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณี
ลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก
1. การประชาสัมพันธ์ในการขอความช่วยเหลือยังเป็นแค่เฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านัน้
2. มีเข้ามามีส่วนช่วยเกี่ยวกับงานลอยกระทงไม่เพียงพอ
3. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
4. อยากให้รูปแบบของกระทงมีความทันสมัยขึ้น
5. คนรุ่นใหม่ยังไม่คอ่ ยเห็นความสาคัญของประเพณีลอยกระทง
สรุปได้ว่า ประชาชนในชุมชนเชียงทองส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพราะว่ายังไม่มี
การประชาสัมพันธ์ไปในทุกครัวเรือนยังเป็นแค่บางกลุ่มเท่านั้น จึงทาให้ผู้เข้ามามีส่วน ร่วมไม่ค่อยเพียงพอ และคนรุ่น
ใหม่ก็ยังไม่ค่อยให้ความสาคัญกับประเพณีนมี้ ากเท่าที่ควร

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในชุมชนเชียงทอง ส่ วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี สถานภาพโสด มีอายุ 20 ถึง 30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/
นักศึกษา เป็นผู้ไม่มรี ายได้ และเป็นลูกบ้าน
2. สรุปผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง
จังหวัดตากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในชุมชนเชียงทองเข้ามามีส่วนร่วมในประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป
1000 ดวง จังหวัดตาก ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ทานุบารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณี อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่เหลืออยู่ ในระดับน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิ าน และด้านการมีส่วนร่วมติดตากมและประเมินผล ตามลาดับ
3. สรุปผลด้านประโยชน์และปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทง
สายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากผลการวิจั ย พบว่า ประชาชนในชุมชนเชียงทองให้ความคิดเห็นในด้านของ
ประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับปานกลางและด้านของปัญหาของการเข้ามามีส่วนร่วม อยู่ในระดับปาน
กลางเช่นกัน ตามลาดับ
4. สรุปผลข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณี
ลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากคือ 1. การประชาสัมพันธ์ในการขอความช่วยเหลือยังเป็นแค่เฉพาะ
กลุ่มบุคคลเท่านั้น 2. มีคนมาเข้ามามีส่วนช่วยเกี่ยวกับงานลอยกระทงไม่เพียงพอ 3. อยากให้มีมีการประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง 4. อยากให้รูปแบบของกระทงมีความทันสมัยขึน้ 5. คนรุ่นใหม่ยังไม่คอ่ ยเห็นความสาคัญของประเพณีลอย
กระทง
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5.สรุปผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้างผลการวิเคราะห์การ สัมภาษณ์ของบุคคล 2 ประเภท
ได้แก่
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน สรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ ชุมชนเชียงทองได้จัดการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ประเพณีลอยกระทงมาหลายปีและได้ร่วมเข้าประกวดกระทงสาย เคยชนะเลิศได้ถว้ ยรางวัลพระราชทาน มาปีหนึ่ง จึง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงสายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และทุก ๆ ปีก็จะพบกับปัญหาและอุปสรรค์ในหลายเรื่องที่
เห็นชัดคือเรื่องของจานวนผู้เข้ามามีส่วนร่วม มีจานวนที่น้อย จึงทาให้บางส่วนงานทาในหลายหน้าที่ อาจด้วยเพราะ
ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง หรือมีกิจที่ไม่วา่ งมาร่วมงาน และก็ยังมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณ การซื้ออุปกรณ์
ไม่เพียงพอจึงจาเป็นต้องเอาเงิน กองกลางออกไปแทน แต่ถึงจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ให้ ความร่วมมือมา
ตลอดในหลาย ๆ ปี จึงทาให้เห็นความสามัคคีของคนในชุมชนและจะคอยพัฒนาไปเรื่อย ๆ ให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรักและสามัคคีกันมากขึ้นต่อไป
2. ผลการสัมภาษณ์ประชาชนบางส่วน สรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ ประชาชนได้ให้ความคิดเห็นว่ามีผู้
เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นจานวนน้อย เพราะการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงซึ่งประชาสัมพันธ์แค่เฉพาะกลุ่มเท่านัน้ ส่วนใหญ่
แล้วผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมจะเป็นบุคคลที่ค่อนข้างอายุเยอะ และช่วงอายุอื่น ๆ เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านัน้
สรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ การจัดกิจกรรมในงานประเพณีของชุมชนเชียงทอง เมื่อถึงเวลาจะไม่ค่อยมี
ผู้มาประชาสัมพันธ์ให้เข้าไปร่วมช่วยเหลือจะมีแค่กลุ่มเก่า ๆ ที่เข้าไปมีส่วนร่วมเท่านั้น เลยทาให้มีผู้เข้าไปมีส่วนร่วม
ร่วมน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม และเยาชนในชุมชนเชียงทองก็ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับประเพณีลอยกระทง
มากนัก จึงทาให้มีแต่ผู้ที่มีอายุตงั้ แต่ 30 ขึ้นไปเข้าไปร่วมงานมากกว่า
อธิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประชาชนในชุมชนเชียงทอง
ประชาชนในชุ ม ชนเชี ย งทองส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย อาจเป็ น เพราะ ช่ ว งเวลาที่ แ จก
แบบสอบถามเพศหญิงจะอยู่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอก จึงทาให้เพศหญิงมากว่าเพศชาย มีสถานภาพโสดมากทีสุด
เพราะส่วนใหญ่ที่ไปแจกแบบสอบถามจะเป็น นักเรียน/นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่ จึงทาให้ผู้แจกแบบสอบถามมีอายุ 2030 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี เพราะช่วงอายุอ่ืนบางส่วน ไม่มีเวลามากรอกแบบสอบถาม และ บางส่วนอ่าน
หนังสือไม่ สะดวก มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท สาเหตุที่มีรายได้ เพราะเป็นนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งไม่มีรายได้เป็นของ
ตนเอง สถานภาพในชุมชนส่วนใหญ่ คือ ลูกบ้าน เพราะผู้นาชุมชนมีเพียงคนเดียว
อภิปรายผลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
1. การอภิปรายผลตากมวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อ
ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากผู้วิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และ การ
สัมภาษณ์ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง
จังหวัดตากภาพรวมอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับ นันทนา แหวนนาคและคณะ (2551) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พบว่าการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยมาก การจัดการ
อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยามีลักษณะการจัดการแบบการสั่งการจากบนลงสูล่ ่างทาให้ชุมชนไม่มสี ่วนร่วม
เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยย่อยแต่ละด้าน จะพบว่า
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ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอย
กระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากอยูใ่ นระดับน้อย ซึ่งประชาชนในชุมชนเชียงทองส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านของการวางแผนงาน เพราะเป็นส่วนของทางผู้นาชุมชนหรือผู้บริหารกลุ่มชุมชนเป็นผู้ทาหน้าที่
อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ก็ไม่ทั่วถึง จึงให้ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กุลจิรา
เสาวลักษณ์จินดา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษา อาเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า ด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ พบว่าประชาชน มีรับความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย เนื่องจากประชาชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทั่วถึง
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอย
กระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากอยู่ในระดับน้อย เพราะมีผู้ เข้ามามีส่วนร่วมในจานวนที่น้อย และอาจ
เป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง บวกกับผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา และเนื่องจาก
ผู้บริหารและประชาชนบางกลุ่มไม่ได้มาปฏิบัตงิ านในขณะมีกิจกรรมเนื่องจากติดภาระกิจส่วนตัว จึงทาให้มีสว่ นร่วมใน
การปฏิบัตริ ะดับน้อย สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ มุกดา ท้วมเสม (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการถนนคนเดินกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง พบว่า การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารจัดการ
กาด มีสวนรวมในขั้นตอนดาเนินงาน แตก็เพียงบางทานเทานั้นเพราะคณะกรรมการบางทานไมไดปฏิบัตงิ าน
ด้า นการมีส่ ว นร่ ว มติด ตากม และ ประเมิน ผล พบว่า การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในชุม ชนเชีย งทองต่อ
ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากอยู่ในระดับน้อย เพราะในด้านนี้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมต้อง
เป็นผู้ที่อยูใ่ นส่วนเดียวกับด้านการวางแผนงาน รู้ระเบียบวิธีการจัดงาน จึงจะเป็นผู้ที่ติดตากมและประเมินผลได้ ทาให้
ประชาชนในชุมชนเชียงทองส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในด้านของการติดตากมและประเมินผล สอดคล้องกับ
ผลการวิจัย ของ คมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดน้าวัดตะเคียน อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล ค่าเฉลี่ย 2.56 อยู่ในระน้อย และสอดคล้องกับ วิษณุ หยกจินดา (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมูบ่ ้านทุ่งกร่าง ตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย =
2.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.94)
ด้านการมีส่วนร่วมทานุบารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทอง
ต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากอยู่ในระดับปานกลาง เพราะเริ่มมีผู้สนใจ ในเรื่องของ
การอนุรักษ์รักษาประเพณีไทยกันมากขึ้น และนอกจากรักษาวัฒนธรรมแล้วยังมีผู้ที่สนใจ รักษาความสะอาดในแม่น้า
หรือ ภายในชุมชนมากขึ้น อีกด้ว ย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นวมณฑ์ อุ ดมรัตน์ (2558) ได้ทาการวิจั ยเรื่อ ง
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ : กรณีศกึ ษาชุมชนเลียบคลอง
มอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนชุมชนเลียบคลองมอญส่วนใหญ่เข้า
มีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณี ตักบาตรพระร้อยทางเรือในระดับการดาเนินงานให้บรรลุตากมเป้าหมาย ในรูปแบบของ
การเข้าร่วมในวันงาน
2. การอภิปรายผลตากมวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เกี่ยวกับประโยชน์และปัญหา เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากจากการแจก
แบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนเชียงทองมีประชาชนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาส่วนใหญ่ใน
เรื่องของ ความเพียงพอของจานวนผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงคิดว่า มีปัญหาที่พบเห็นชัดที่สุดในเรื่องของผู้เข้ามามี
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ส่วนร่วม มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม อาจเป็นเพราะการสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง หรือ ผู้ที่ไม่มีเวลาว่าง
มาร่วมกิจกรรม แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทอง คือ การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้เพราะ การประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันยังเป็นการประชาสัมพันธ์แค่
เฉพาะกลุ่มเท่านั้น จึงทาให้ผู้เข้ามามีส่วนร่วมไม่เพียงพอและจัดรูปแบบของการจัดกิจกรรมประเพณีงานวันลอย
กระทงสายให้มคี วามแปลกใหม่ขนึ้ เพื่อที่จะให้มีประชาชนสนใจ
3. อภิปรายข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณี
ลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากผลจากการศึกษา ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากพบว่า ประชาชนในชุมชนเชียงทอง
อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ในการขอความช่วยเหลือไปอยากทั่วถึงมากขึ้น เพราะ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แค่
เฉพาะกลุ่มอยู่เท่านั้น จึงทาให้ผู้เข้ามามีส่วนร่วมมีจานวนที่ไม่เพียงพอ ควรมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมรูปแบบของ
กระทงให้ทันสมัยน่าสนใจยิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่มีความสนใจและเห็นความสาคัญของประเพณีลอยกระทงสาย
ของจังหวัดตากกกมากขึ้น เพื่อจะได้สืบสานประเพณีนสี้ ่งต่อไปให้กับรุ่นหลัง และควรให้คนในชุมชนมีบทบาทเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการและปฏิบัติมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ (2561) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้องแบบมีส่วนร่วมของเทศบาล ตาบลปากชม อาเภอ
ปากชม จังหวัดเลย พบว่า แนวทางการพัฒนาพืน้ ที่ภูฆอ้ ง อาเภอปากชม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น สามารถ
ทาได้โดยการกาหนดให้หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ต้องมความร่วมมือ
ร่วมใจกันโดยมีเทศบาลตาบลปากชมเป็นเจ้าภาพในการสร้างความร่วมมือ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ให้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดการและร่วมปฏิบัตกิ าร

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อจากัดของการวิจัย จากผลการศึกษาเรื่อง การมีสว่ นร่วมของประชาชนในชุมชนเชียง
ทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากข้อจากัดของการวิจัย พบว่า เนื่องจากการแจก
แบบสอบถามใช้วธิ ีในการสุม่ รายบุคคลทาให้ข้อมูลที่ต้องการไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ผลที่ได้ออกมาส่วนมากมีผู้เข้าไปมี
ส่วนร่วม จานวนน้อย
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากผลการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากเพื่อนามาวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมของการจัดกิจกรรมลอยกระทงสาย
ของชุมชนเชียงทอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถนาไปใช้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์
เพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มโี อกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้ กว่านี้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการทาวิจัยและการเดินทาง
มาร่วมการนาเสนอการวิจัยในครัง้ นี้
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บทคัดย่อ
การทาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนตาบลน้ารึม อาเภอเมือง จังหวัดตาก และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผู้นาชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแบบสอบถามและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม ผู้นา
ชุมชนส่วนใหญ่มีภาวะผู้นา ด้านบุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ยมาก รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และต่าสุด คือ ด้านการ
ปกครอง ส่วนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผู้นาชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ด้านรายรับ รายจ่าย มีคา่ เฉลี่ยมาก รองลงมา คือ ด้านความรู้ความสามารถ และต่าสุด คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา ความพึงพอใจ เศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract
The purpose of this research was to study the leadership of Tambol Namrum, Mueang District, Tak
Province. And to study people's satisfaction with community leaders in enhancing sufficiency economy. Create a
questionnaire and analyze the data using percentages, Frequency mean, and standard deviation. The study
indicated that most leaders have leadership. Personality is very average. The next is the human relations. And
the lowest is the government. The satisfaction of the people towards community leaders in enhancing
sufficiency economy. Find the revenue – expenditure is very average. The second is the knowledge. And the
lowest is the human relations.
Keywords: Leadership, Satisfaction, Self-Sufficiency

บทนา
กระบวนการที่ผู้นาหรือผู้ที่มีภาวะผู้นา เป็นผู้ที่ชักนา จูงใจ ชี้นา ใช้อิทธิพลหรืออานาจที่มีอยู่ในรูปแบบต่ าง ๆ
ทาให้หรือกระตุน้ ให้หรือชี้นาให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยนิ ดี เต็มใจ พร้อมใจ ยินดีในการกระทาการ ให้มี
ความกระตือรือร้นหรือร่วมดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้นาต้องการหรือตามที่ผู้นาต้องการให้มีพฤติกรรมไป
ในทิศทางที่เขาชักนาในการทางานหรื อดาเนินกิจกรรมที่ผู้นานั้นรับผิดชอบหรือตามที่ผู้นานั้นต้องการ ซึ่งสิ่งที่ผู้นาใน
ชุมชน ควรมีเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาภาวะผู้นา อย่างน้อยน่าจะประกอบด้วยสิ่งสาคัญคือ ความสามารถเชิง
วิสัยทัศน์ การวางแผนและการกาหนดเป้าหมายขององค์การความสามารถในการทางานแบบมีส่วนร่วม การสื่อสาร
แบบมีประสิทธิผล การสร้างทีมงาน การดาเนินกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม การจัดการกับปัญหา การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงองค์การ
การบริหารงานในปัจจุบันนี้ผู้บริหารทุกคนจาเป็นต้องใช้ภาวการณ์เป็นผู้นาเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะจะสามารถ
ได้ใช้หรือพยายามชี้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือชุมชน ออกมาในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด พึงระลึกไว้
เสมอว่า ทุ ก คนมีค วามส าคั ญ อย่า งมากในการปฏิบัติง าน เป็ น ผู้ ที่ผ ลั ก ดั น ให้ ง านทุ ก อย่า งของชุม ชนนั้น สามารถ
ดาเนินการไปได้อย่างราบรื่น การบริหารงานที่ดีจะต้องมีผู้บริหารที่มีภาวะความเป็นผู้นาและเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด
เก่งการดาเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กัน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนตาบลน้ารึม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ที่มีต่อการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง ทางชุมชนได้นานโยบายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในตาบลน้ารึม และมีการ
ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ โดยมีผู้นาชุมชนเป็นผู้ดาเนินการในการ
จัดอบรมในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งการจัดอบรมจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิศาสตร์ แต่ละชุมชน ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
เหมาะสมแก่ก ารสร้ างระบบการทางานที่มีประสิทธิผ ลไปในทิศทางเดีย วกัน เพื่อบรรลุวัตถุ ประสงค์ร่วมกัน และ
ก่อให้เกิดผู้นาที่มปี ระสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนตาบลน้ารึม อาเภอเมือง จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผู้นาชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
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การทบทวนวรรณกรรม
ภาวะผู้นา (Leadership) หมายถึง ผู้ที่มีอานาจเหนือผู้อ่ืนและอานาจนี้ช่วยให้ผู้นาสามารถปฏิบัติงาน ซึ่งเขาไม่
สามารถปฏิบัติคนเดียวได้สาเร็จ และทาให้ผู้ตามยอมรับและเต็มใจปฏิบัติตาม (สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์, 2557) และ
สุเมธ แสงนิ่มนวล (2552, หน้า 10) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นา คือ สภาพของความเป็นผู้นา และเห็นสอดคล้องกับ ดไวท์
เอลเซนฮาวเออร์ (Dwight Elsenhower) เกี่ยวกับภาวะผู้นาไว้ว่า เป็นศิลปะในการทาให้ผู้อ่ืนทาในสิ่งที่คุณต้องการ ให้
สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความเต็มใจของพวกเขาเอง
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจเป็นทัศนคติหรือความรู้สึกดีที่ ผู้รับบริการแสดงออกถึง
ความพอใจในทิศทางที่เป็นบวก เมื่อได้รับผลประโยชน์ในด้านจิตใจและวัตถุ และจะแสดงออกในทิศทางลบเมื่อเกิด
ความไม่พอใจ ซึ่งเกิดจากสิ่งเร้าที่เป็นตัวกระตุ้นภายใน ความ พึงพอใจในด้านบริการคือ ความรู้สึกของอารมณ์ที่เป็น
สุขซึ่งได้รับจากการบริการทั้งด้านการจัดการที่ดี ความสะดวก การบริการที่เสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ว (โสพิณ ปั้น
กาญจนโต, 2550)
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนว
ทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปใน ทางสายกลาง
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคมุ้ กันในตัวที่
ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบ
รู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุก
ขั้นตอน ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลง (https://guru.sanook.com/4238/ ค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2561)
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. ศาสนา
3. อายุ
4. การศึกษา
5. อาชีพ
6. จานวนสมาชิกในครัวเรือน
7. รายได้

ภาวะผู้นาชุมชน
1. ด้านการปกครอง
2. ด้านบุคลิกภาพ
3. ด้านมนุษยสัมพันธ์

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
ภาวะผู้นาชุ มชนในการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง
1. ด้านความรู้ความสามารถ
2. ด้านรายรับ-รายจ่าย
3. ด้านมนุษยสัมพันธ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาภาวะผู้นาในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ พอเพียงของตาบลน้ารึม อาเภอเมือง
จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ดาเนินการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถาม (questionnaire)
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วจิ ัยได้ดาเนินการวิจัยโดยจะมีขั้นตอนดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อยู่ในตาบลน้ารึม อาเภอเมือง จังหวัดตาก มีจานวน 13,608 คน
(กรมการปกครอง, 2560) โดยเปิดตารางกาหนดขนาดตัวอย่ างของ Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
375 คน
ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดทาแบบสอบถามออกเป็น คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ การศึกษา อาชีพ จานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน และรายได้
ตอนที่ 2 ภาวะผู้นาชุมชนของตาบลน้ารึม อาเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst
Scale มีระดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นาชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้าง
แบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ะด าเนิ น การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive Statistic) เพื่อ อธิบายลัก ษณะทั่ ว ไปของข้ อ มู ลที่ เก็บรวมรวมได้ ค่ า สถิ ติที่ใ ช้ต ามรายละเอีย ดใน
แบบสอบถามดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ การศึกษา อาชีพ จานวนสมาชิกในครัวเรือน
และรายได้ นามาวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ
2. ภาวะผู้นาชุมชนของตาบลน้ารึม และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นาชุมชนในการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง นามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นับถือ
ศาสนาพุทธ มีอายุระหว่าง 41–50 ปี สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น (ม.3) มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีจานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนอยูใ่ นช่วง 3-4 คน และมีรายได้ระหว่าง 10,001–15,000 บาทต่อเดือน
1. ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนตาบลน้ารึม อาเภอเมือง จังหวัดตาก
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับภาวะผู้นาชุมชนตาบลน้ารึม
ภาวะผู้นา
S.D.
xˉ

ระดับความคิดเห็น

1. ด้านการปกครอง

3.48

0.97

ปานกลาง

2. ด้านบุคลิกภาพ

3.64

0.89

มาก

3. ด้านมนุษยสัมพันธ์

3.63

0.94

มาก

3.58

0.93

มาก

รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนตาบลน้ารึม อาเภอเมือง จังหวัดตาก ภาพรวม ด้านบุคลิกภาพ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และต่าสุด คือ ด้านการปกครองสามารถพิจารณาราย
ด้านได้ดังนี้
ด้านการปกครอง พบว่า ผู้นาชุมชนตาบลน้ารึม มีการยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บมาก รองลงมา คื อ การยึด หลั ก ความถู ก ต้อ งในการปฏิ บัติ ง าน มี ค วามยุ ติ ธรรม เป็ น กลาง ไม่ เอนเอีย ง
ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตในการทางาน มีความเป็นประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนแสดงความ
คิดเห็น และมีความสามารถในการสร้างความสามัคคีภายในชุมชน/หมูบ่ ้าน ตามลาดับ
ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ผู้นาชุมชนตาบลน้ารึม มีความมุ่งมั่นต่อความสาเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
รองลงมา คือ การพูดจาสุภาพเรียบร้อยและอ่อนโยน การแต่งกายเหมาะสม สุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ มีความ
อดทน ขยัน กระตือรือร้นในการทางาน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ มีความคิด
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ทา กระฉับกระเฉง คล่องแคล้วว่องไวในการทางาน ตามลาดับ
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ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ผู้นาชุมชนตาบลน้ารึม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ
สามารถทางานร่วมกับประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน มีความเสียสละและไม่เห็นแก่ตัว ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อ่ืน และให้
ความช่วยเหลือกับประชาชน ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นาชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึ งพอใจของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นาชุมชนในการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลน้ารึม
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน/หมูบ่ ้าน
S.D.
ระดับความคิดเห็น
xˉ
1. ด้านความรู้ความสามารถ

3.53

0.85

มาก

2. ด้านรายรับ-รายจ่าย

3.58

0.98

มาก

3. ด้านมนุษยสัมพันธ์

3.51

0.91

มาก

3.54

0.91

มาก

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นาชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ตาบลน้ารึม อาเภอเมือง จังหวัดตาก ภาพรวม ด้านรายรับ -รายจ่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้าน
ความรู้ความสามารถ และต่าสุด คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถพิจารณารายด้านได้ดังนี้
ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ผู้นาชุมชนตาบลน้ารึม มีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน/หมู่บ้าน ด้วย
การส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
การพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันด้านการประกอบอาชีพในชุมชน ตามลาดับ
ด้านรายรับ-รายจ่าย พบว่า ผู้นาชุมชนตาบลน้ารึม มีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน/หมู่บ้าน ด้วยการ
ส่งเสริ มให้ลู กบ้ านมีการจั ดทาบั ญชีรายรับ -รายจ่ ายในครั วเรือน มีค่า เฉลี่ย อยู่ใ นระดั บมาก รองลงมา คื อ ให้
ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ (อันก่อนให้เกิดหนี้สิน) สนับสนุนให้มีการออมเงินในกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน
มีก ารวางแผนการใช้จ่ า ยเงิ น อย่า งระมั ด ระวั ง และรอบคอบ และส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนมีรายได้ม ากกว่ารายจ่ า ย
ตามลาดับ
ด้านมนุ ษยสัม พัน ธ์ พบว่า ผู้น าชุมชนต าบลน้ารึม มี การทากิ จกรรมเกี่ ยวกับเศรษฐกิจ พอเพียงร่ว มกั น มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีความสามัคคีภายในชุมชน/หมู่บ้าน มีค วามเสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว มีความเอื้ออาทร และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามลาดับ

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนตาบลน้ารึม อาเภอเมือง จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า ด้านบุคลิกภาพ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และต่าสุด คือ ด้านการปกครอง สอดคล้องงานวิจัยของ
จักรี ศรีจารุเมธีญาณ และพระถนัด วฑฺฒโน (2561, หน้า 530) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของผู้นาและผู้นาชุมชน
ผู้นาในระดับชุมชนมีความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้นาชุมชนจะต้องมีความเป็นกันเองกับ
ชาวบ้าน มีความใกล้ชิดและเป็นระบบเครือญาติซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ผู้นาชุมชนต้องมีความรู้ ความสามารถใน
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กิจกรรมที่มีอยูใ่ นชุมชนเป็นอย่างดี มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับได้ในชุมชน มีความมุ่งมั่นในการทางาน สามารถประสาน
ต่อรองเรื่องต่าง ๆ ได้ มีฐานะค่อนข้างมั่นคง และมีความเป็นกันเองสูง หรือมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรภูริ มูลสิน (2561, หน้า 372) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนตาบลโนนโหนน
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาล รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการประสานงานการติดต่อสื่อสาร ด้านบุคลิกภาพ และด้านความ
รับผิดชอบ
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นาชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลน้ารึม อาเภอ
เมือง จังหวัดตาก ภาพรวม ด้านรายรับ-รายจ่าย มีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความรู้ความสามารถ
และต่าสุด คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธ์ธีรา สมทรง (2560, หน้า146-147) ได้กล่าวไว้ว่า
บทบาทของผู้นาในชุมชนทาให้ปัญหาทางการเงินของคนในชุมชนลดน้อยลง ดาเนินการโดยมีการประชุมแบบมีส่วน
ร่วม ซึ่งมีผู้นาชุมชนทาการขับเคลื่อนการทางานผ่านกรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาหนี้สิน
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในครอบครัว สรุปได้ 2 แนวทางคือ (1) การจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อได้ทราบถึง
รายรับ รายจ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น หากมีเงินเหลือก็นาเงินไปฝากออมทรัพย์ ทาให้มีเงินออมมากขึ้น (2)
สนับสนุนการจัดตัง้ กลุ่มอาชีพเสริมเพื่อสร้างราย ได้นอกเหนือจากการทาไร่ทานา โดยนาเงินจากกองทุนของหมู่บ้าน
นามาใช้ในการฝึกอาชีพและส่งเสริมการสร้างราย ได้เพิ่มท้ายที่สุดส่งผลให้สมาชิกชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอด
หนี้สนิ และมีความสุขในการดาเนินชีวิตแบบพอเพียง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนันธร บัวสุขและคณะ (2559, หน้า
33-34) ได้กล่าวไว้วา่ ภาวะผู้นาที่ดีและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและถ่ายทอดภูมิ ปัญญา ประกอบด้วย การบอก
กล่าว การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติร่วมกัน การสาธิต การใช้แหล่งเรียนรู้และการศึกษาดู งาน สร้างความพึงพอใจแก่
สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อเนก ชิตเกสร, พรรณนุช ชัยปินชนะ
(2554) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้เชิงบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมขน คือ ปัจจัยพื้น ฐานที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต้องมีพ้ืนฐาน
ความเข้าใจในการดาเนินชีวติ แบบพอเพียง และปัจจัยด้านกระบวนการกลุ่มชองชุมชน และการมีผู้นาที่มคี วามเข้มแข็ง
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การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
กรณีศกึ ษาสานักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
A Study and analyze the operational process to develop the personnel
development plan Case study: Office of Secretary, School of Information and
Communication Technology
โกลัญญา ตายะ1 และรังสรรค์ เกตุอ๊อต2
Kolanya Taya1 and Rangsan Ket-ord2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงาน (Work Flow) เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรของสานักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาเนินการศึกษาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากบุคลากรสายบริการทั้งหมดในสานักงานคณะฯ จานวน 23 คน โดยใช้แบบวิเคราะห์
กระบวนการดาเนินงาน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ด้านลักษณะของงานในองค์กร พบว่า คณะฯ ได้จัดโครงสร้างส่วนงานของ
สานั กงานคณะฯ ออกเป็ น 5 ส่ ว นงาน คื อ งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานการเงิ นและพั ส ดุ งานบริ ก าร
การศึกษา และงานปฏิบัติการ โดยมีการกาหนดสมรรถนะประจาตัวของบุคลากรสายบริการและหน้าที่รับผิดชอบ
(Job Description) ของแต่ล ะตาแหน่ง เพื่อสนั บสนุน การดาเนินงานของคณะฯ ให้ครอบคลุ มทุกด้ า น 2) ด้า น
กระบวนการดาเนินงาน พบว่า สานักงานคณะฯ มีการกาหนดโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งไว้
อย่างชัดเจน ทาให้สามารถจัดทากระบวนการดาเนินงาน (Work Flow) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
พนั กงานสายบริ การแต่ละตาแหน่งได้ 3) การวิเคราะห์ข้ อมู ล ผลการด าเนิน งาน พบว่า คณะฯ มีการก าหนด
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตรงตามความต้องการในการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานและเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
จึงทาให้สามารถจัดทาแผนพัฒนาบุ คลากรได้ง่ายและตรงตามความสามารถของแต่ละบุคคล และ 4) การจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร พบว่า คณะฯ มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของพนักงานสายบริการเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง และมีความสอดคล้องกับตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 4
องค์ประกอบ คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะการจัดการ สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และสมรรถนะประจาตาแหน่ง
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Abstract
The purpose of this research to study and analyze the operational process (work flow) for develop the
personnel development plan of the office of Secretary, School of Information and Communication Technology,
University of Phayao. Conduct the study using Purposive sampling from all service personnel in the office of
Secretary (23 persons) and the data were analyzed by means and standard deviation. The research found that
1) The characteristics of the work in the organization; The school structure is divided into five sections include
Administration, Policy and Planning, Finance and Procurement, Education Services and Operation section. The
ability of the service personnel and the Job Description of each position to support the operation of the school
cover all aspects. 2) Operational Process; The structure and responsibilities of each position are clearly defined.
Work Flow can be used as a guideline for the operation of each service line. 3) Analysis of data to synthesize
the knowledge found that the placement requirements are in accordance with the needs of the agency and are
in accordance with the university requirements, this makes it easy to synthesize the knowledge to the
organization and the ability of the individual. 4) The school has developed an individual development plan for
service personnel in the office of Secretary to guide the self-improvement and to be consistent with the
competency model defined in 2015-2018 personnel development plan of University of Phayao which based on 4
factors: Core Competencies, Managerial Competency, Functional Competency, and Job Competency.
Keywords: personnel development plan, office of secretary

บทนา
สานักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
ให้บริการในทุกด้านของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร บุคลากรของสานักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่ อเนื่อง เพื่อให้ตรงกับความรู้ความสามารถและ
ทักษะเฉพาะตาแหน่ง ตลอดจนเพื่อให้ ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและตรงตามความต้องการ จึงมีความจาเป็นต้องวางแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงานในปัจจุบัน ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล
ตลอดจนทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้หรือทักษะที่ต้องการพัฒนา เพื่อจัดทาเป็น แผนพัฒนาบุคลากรที่ตรงตามความ
ต้องการและสอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้ ทาการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงานของทุก
ตาแหน่งงานในสานักงานคณะฯ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ตาแหน่งให้ตอบสนองการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะ รองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเพื่อ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้จากการทางาน และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมในการทางานให้เกิดกระบวนสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงานของสานักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพื่อสังเคราะห์กระบวนการดาเนินงานสาหรับการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่ตรงตามสมรรถนะส่วนบุคคล

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิจารณ์ พานิช (2547) กล่าวว่า การศึกษากับการจัดการความรู้แตกต่างกันใน 3 ประเด็นใหญ่ ๆ ได้แก่ 1.
ประเด็นเน้นหนักความรู้ การศึกษาความรู้ในกระดาษ และจัดการความรู้ในคน 2. ประเด็นความสัมพันธ์กับคน
การศึกษาเน้นการเรียนรู้ของปัจเจก และจัดการความรู้เน้นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 3. ประเด็นความสัมพันธ์กับ
งานและการดารงชีวิต การศึกษามักแยกตัวออกจากงานและการดารงชีวิต และจัดการความรู้ผูกพันอยู่กับงานและ
การดารงชีวิต วิธีการจัดการความรู้อย่างง่าย คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ระหว่างกัน ผ่านการ
ทางานร่วมกัน วิธีการใดก็ตามที่มีเป้าหมายพัฒนางานของกลุ่มหรือของตน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
หรือความรู้ที่เกิดจากการทางาน ถือเป็นการจัดการความรู้ทั้งสิ้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีการทางานแบบ Best Practice คือ วิธีทางานที่เกิดผลงานในลักษณะที่น่าภูมิใจ
น่าชื่นชม ผลสัมฤทธิ์สูง ประสิทธิภาพสูง หรือคุณภาพสูง องค์กรขนาดใหญ่ตอ้ งหา Best Practice ของการทางานเรื่อง
ต่าง ๆ นามากาหนดเป็นมาตรฐานการทางานจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมเจ้าของ Best Practice กับทีม
อื่น ๆ ให้ทีมอื่น ๆ สามารถปฏิบัติ งานตามมาตรฐานได้ และต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนา Best Practice ใหม่ขึ้นให้เป็น
วิธีการที่ดกี ว่าเดิม เป็นวงจรเรื่อยไปไม่ส้นิ สุด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน “ชุมชนนักปฏิบัติ” (Community of Practice: CoP) เป็นชุมชนที่สนใจปัญหาเดียวกัน
หรืออาจเป็นชุมชนที่สนใจชุดความรู้ (Knowledge Domain) ชุดเดียวกัน แต่ทางานอยู่ในต่างหน้าที่ เผชิญปัญหาคนละ
ปัญหา วิธีการแลกเปลี่ยนที่ใช้เทคโนโลยีต่าที่สุด คือนัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่าเสมอ โดยมีผู้มาเล่า
ประสบการณ์ของคน 2 คน เป็นเครื่องมือเริ่มประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากนั้นดาเนินการตาม “วงจรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้” มีเป้าหมายเพื่อเป็นวงล้อหมุนให้เป้าหมายของงานที่กาหนดไว้ไปสู่ความสาเร็จ ในลักษณะที่เป็นความสาเร็จ
ระดับน่าภูมิใจที่น่าชื่นชม ในวงล้อหลัก ใช้พลังของการเรียนรู้ร่วมกัน (ของทีมงาน) ทั้งเรียนรู้ร่วมกันก่อนเริ่ มงาน
(Learning Before) เรียนรู้ร่วมกันระหว่างทางาน (Learning During) และเรียนรู้ร่วมกันหลังงานชิ้นนั้นสาเร็จ (Learning
After)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กานต์สุ ด า มาฆะศิรานนท์ (2548) ได้ ศึก ษาเรื่อ งการน าเสนอระบบการจั ด การความรู้ ส าหรั บองค์ ก ร
ภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการขององค์กรเอกชนที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ใน
องค์กรเอกชน (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกาหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ การ
สร้างความรู้ การเก็บและการสืบค้นความรู้ การถ่ายโอนและการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเอกชนและ (3) เพื่อ
นาเสนอระบบการจัดการความรู้สาหรับองค์กรเอกชน ผลการวิจัยพบว่า
1. ระบบการจัดการสาหรับองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบคือ (1) ผู้นา/บริหารองค์กร (2)
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (3) พันธกิจการจัดการความรู้ (4) นโยบายการจัดการความรู้ (5) เป้าหมายการจัดการ
ความรู้ (6) เทคโนโลยี (7) บุคลากรที่ใช้ความรู้และ (8) ทีมผู้ชานาญการ
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2. ระบบการจัดการความรู้สาหรับองค์กรเอกชนมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 1 การกาหนดสิ่ง ที่ต้องเรียนรู้ มี 5 ขั้น ตอนย่อ ย คือ กาหนดนโยบายในสิ่ งที่องค์ กรต้องเรียนรู้
ประกาศนโยบายและประชาสั ม พั น ธ์ หาความต้ อ งการในเรื่ อ งที่ จ ะเรี ย นรู้ ข องพนั ก งาน ที ม ผู้ ช านาญการและ
นักวิเคราะห์ความรู้พิจารณาความเหมาะสม ประกาศและประชาสัมพันธ์ความรู้ที่ต้องเรียนรู้
ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้มี 7 ขั้นตอนย่อ ย คื อ กาหนดนโยบายในการแสวงหาความรู้ ประกาศ
นโยบาย กาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ เตรียมทีมผู้ชานาญการและบุคลากร เตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ/สื่อ โสต
ทัศน์ ประเมินความพร้อม และแสวงหาความรู้จากช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความรู้
ขั้ น ที่ 3 การสร้ า งความรู้ ใ นองค์ ก รมี 7 ขั้ น ตอนย่อ ย คื อ ก าหนดนโยบายในการสร้ า งความรู้ แ ละ
นวัตกรรมใหม่ ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานใหม่ รวบรวมความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ ทดลองใช้ความรู้ที่องค์กรสร้างขึ้นและ
ประกาศองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
ขั้นที่ 4 การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ในองค์กรมี 9 ขั้นตอนย่อย คือ กาหนดนโยบายในการจัดเก็บและ
สืบค้นความรู้ในองค์กร ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ กาหนดองค์ความรู้ที่จะนามาจัดเก็บ ทีมผู้ชานาญการ
และนักวิเคราะห์ความรู้ประเมินความรู้เ ดิมที่องค์กรมีอยู่ บูรณาการความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ ทีมผู้ชานาญการ
และนักวิเคราะห์ความรู้ กลั่นกรอง ตรวจสอบ คัดเลือก ความรู้ เตรียมบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเก็บ
ความรู้และปรับปรุง และพัฒนาองค์ความรู้ให้ใหม่อยูเ่ สมอ
ขั้นที่ 5 การถ่ายโอนความรู้ และการนาความรู้ไปใช้มี 8 ขั้นตอนย่อย คือ กาหนดนโยบาย ประกาศ
นโยบายและประชาสัมพันธ์ เตรียมทีมผู้ชานาญการและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เตรียมเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อโสตทัศน์ เลือกวิธีที่จะถ่ายโอนความรู้ เปิดโอกาสให้พนักงานมีการถ่ายโอนความรู้ไปใช้ ประเมินผล
การปฏิบัตงิ านของพนักงานตามวาระ และเปิดโอกาสให้พนักงานถ่ายโอนและนาความรูไ้ ปใช้เพื่อประโยชน์ขององค์กร
กิตติญาภรณ์ ซุลลา (2548) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตาบลหนอง
หิน กิ่งอาเภอหนองหิน จังหวัดเลย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการเทศบาลตาบลหนองหิน กิ่งอาเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research: PAR) การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ (1) การศึกษาสภาพการบริหาร
จัดการเทศบาลตาบลหนองหิน (2) การวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลหนองหิน (3) การ
ปฏิบัติการจัดการความรู้ (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติ และ (5) การสรุปและเขียน
รายงานการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าเทศบาลตาบลหนองหินมีสภาพการบริหารจัดการที่ มีความพร้อมในด้านบุคลากร
วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ แต่ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี หลังจากใช้การจัดการ
ความรู้โดยการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บและนาความรู้ไปใช้ ก่อให้เกิดคณะทางานจัดการความรู้
หลากหลายมากขึ้นและมีกจิ กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ทาให้เทศบาลตาบลหนองหิน มีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ เกิดประสบการณ์ในการจัดการความรู้ บุคลากรมีวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้สาหรับองค์กรอื่น ๆ จากการจัดการความรู้ ส่งผลให้เทศบาลตาบลหนองหินเกิดการพัฒนางาน คน และองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากขึ้น
จุฬารัตน์ ตันประเสริญ และคณะ (2547) ได้ศึกษาเรื่องวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้ ผล
การศึกษาพบว่าในการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จะนามาใช้กับคลังข้อมูลขนาดใหญ่นั้น ระบบฐานข้อมูล
จะต้องมีประสิทธิภาพสูง สามารถขยายการเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จากัด จัดเก็บได้ทั้งข้อมูลแบบธรรมดา มัลติมีเดีย
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และข้อมูลแบบใหม่ ๆ ค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถึงสูง มีระบบการ
ติดตัง้ และจัดการที่งา่ ย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน นอกจากนี้ยังสามารถทางานร่วมกับฐานข้อมูลระบบอื่นได้โดยง่าย ระบบที่
พัฒนาขึ้นนามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างฐานข้อมูลความรู้เพื่อการบริหารองค์กร (Knowledge Management) ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดย
จะนาองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรมาจัดเก็บและ
ประมวลผลเพื่อการใช้งานซ้ า ซึ่ง เป็ นการประหยัด ทรั พยากรมนุ ษย์แ ละเวลาในการปฏิบัติง าน ตลอดจนพั ฒนา
เครื่องมือในการค้นหาข้อมูลด้วยเทคนิคทางเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ต้องการการวิจัย
และพัฒ นาให้ สอดคล้อ งกับลั กษณะข้ อ มู ลและความต้องการในการใช้ง านของผู้ ใ ช้ง าน มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพการทางานสูงสุดกับข้อมูลแต่ละประเภท โดยเน้นที่ขอ้ มูลองค์ความรู้ของการบริหารองค์กรเป็นสาคัญ

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้วธิ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมี
ความชัดเจน จึงใช้วธิ ีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยได้กาหนดกลุม่ ตัวอย่างในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่ม
ประชากร ซึ่งเป็นบุคลากรสายบริการทั้งหมดในสานักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงาน เพื่อสารวจองค์ความรู้ส่วนบุคคลและ
ความรู้ทีต่ อ้ งการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของบุคลากรสายบริการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จัดเก็บขึ้นมาจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง จากการสารวจ การ
สอบถามและการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล จากนั้นรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบ ประมวลผล และวิเคราะห์เพื่อ สรุป
เป็นผลการวิจัย
3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จัดเก็บจากเอกสาร รายงาน หนังสือ วารสาร และสื่อออนไลน์
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยพะเยา สถานศึกษาในเขตภาคเหนือ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิจัย ได้แก่ ข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีตา่ ง ๆ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และเอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (Knowledge management) ในองค์กร
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ศึกษาองค์ความรู้และความต้องการพัฒนาในทุกตาแหน่งงานของหน่วยงาน จากการสอบถามโดยตรง
และการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลจากแบบวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงานที่สร้างขึ้น โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
4.2 วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของทุกงานและจัดทาเป็นกระบวนการดาเนินงาน (Work Flow)
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4.3 สังเคราะห์กระบวนการดาเนินงานให้ทุกตาแหน่งงาน โดยวิเคราะห์ออกเป็นทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้
และทักษะที่ต้องการพัฒนา
4.4 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายบริ การที่ตรงตามสมรรถนะที่พึงมีในแต่ละตาแหน่งงานและตรงความ
ต้องการรายบุคคล

ผลการศึกษา
จากการสอบถามและการสัมภาษณ์ด้วยแบบวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงานที่สร้างขึ้น ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ บุคลากรสานักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 23 คน จาก 5 ส่วนงาน
คือ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานปฏิบัติการ สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรสายบริการ
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 37.78 และเพศหญิง จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
65.22 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 69.56 รองลงมาอายุระหว่าง 20-30 ปี
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 และอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อย 8.70 ตามลาดับ
ส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 69.57 รองลงมามีระดับการศึกษา
ปริญญาโท จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.08 และระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 1 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 4.35 ตามล าดั บ โดยมีส ถานภาพเป็ น พนัก งานมหาวิทยาลั ย จ านวน 21 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 91.30
รองลงมามีสถานภาพเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตามลาดับ
เมื่อจาแนกบุคลากรสายบริการตามตาแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งหรือตามสัญญาจ้าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 รองลงมามีตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 และมีตาแหน่งครู จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.03 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 เปรีย บเที ย บต าแหน่ง ของบุ คลากรสายบริก ารตามที่ บรรจุ แต่งตั้ง หรือ ตามสัญ ญาจ้ า งกั บ ตาแหน่ง ที่
ปฏิบัตงิ านจริง
ลาดับที่ ตาแหน่งตามที่บรรจุแต่งตัง้
ตาแหน่งที่ปฏิบัตงิ านจริง
สังกัดงาน
หรือตามสัญญาจ้าง
1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าสานักงานคณะ
งานนโยบายและแผน
และงานนโยบายและแผน
2
นักวิชาการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
งานนโยบายและแผน
3
นักวิชาการศึกษา
วิชาการ
งานบริการการศึกษา
4
นักวิชาการศึกษา
งานบริการวิชาการ
งานธุรการ
5
นักวิชาการศึกษา
วิจัย, เลขานุการสาขาวิชา
งานธุรการ
6
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
งานการเงินและพัสดุ
7
นักวิชาการพัสดุ
พัสดุและการเงิน
งานการเงินและพัสดุ
8
นักประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
งานธุรการ
9
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี
งานการเงินและพัสดุ
10
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธุรการ
งานธุรการ
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ลาดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ตาแหน่งตามที่บรรจุแต่งตัง้
หรือตามสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
บุคลากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ครู
ครู
ครู
พนักงานเดินเอกสาร

ตาแหน่งที่ปฏิบัตงิ านจริง
กิจการนิสิต
วิจัย, เลขานุการสาขาวิชา
เลขานุการคณบดี
งานโสตฯ และอาคารสถานที่
วิชาการ
วิชาการ
กิจการนิสิต
บุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู
ครู
ครู
พนักงานเดินเอกสาร

สังกัดงาน
งานบริการการศึกษา
งานธุรการ
งานธุรการ
งานธุรการ
งานบริการการศึกษา
งานบริการการศึกษา
งานบริการการศึกษา
งานธุรการ
งานนโยบายและแผน
งานปฏิบัตกิ าร
งานปฏิบัตกิ าร
งานปฏิบัตกิ าร
งานธุรการ

จากตารางที่ 1 พบว่า สานักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งตรงตามความรู้ความสามารถและเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และตรงกับการปฏิบัติงานภายในของ
หน่วยงาน จึงสังเคราะห์เป็นผลการดาเนินงานของแต่ละตาแหน่งงานได้ง่าย โดยสามารถวิเคราะห์เป็นความสามารถ
เฉพาะทาง ความรู้/ทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ และความรู/้ ทักษะที่ต้องการพัฒนาได้ต่อไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรสานักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่ละ
ตาแหน่ง สามารถแสดงเป็นความสามารถเฉพาะทาง ระดับความเชี่ยวชาญที่ถ่ายทอดได้ และระดับความเชี่ยวชาญที่
ถ่ายทอดไม่ได้ซึ่งสมควรได้รับการพัฒนา แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านวิชาชีพของบุคลากร
ระดับความเชี่ยวชาญ
ตาแหน่ง
มีความรู/้ มีความรู/้
ลาดับ คุณวุฒิการศึกษา
ความสามารถเฉพาะทาง
ที่ปฏิบัตงิ านจริง
ถ่ายทอด ถ่ายทอด
ได้
ไม่ได้
1
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ นโยบายและแผน
1. การพิมพ์หนังสือราชการ


ทรัพยากรมนุษย์)
2. งานจัดทางบประมาณ


3. งานจัดทานโยบายและแผน


2
ศศ.บ.
ประกันคุณภาพ
1. การพิมพ์หนังสือราชการ


(ประวัตศิ าสตร์)
การศึกษา
2. งานจัดทาประกันคุณภาพ


3. งานจัดทานโยบายและแผน
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ตาแหน่ง
ที่ปฏิบัตงิ านจริง

ลาดับ

คุณวุฒิการศึกษา

3

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)

4

บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) งานบริการวิชาการ

5

วท.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิจัย, เลขานุการ
สาขาวิชา

6

น.บ.(นิติศาสตร์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

7

อ.บ. (อุตสาหกรรม) เจ้าหน้าที่พัสดุ

8

นศ.บ(นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์
บัณฑิต)

9

บธ.บ.(การบัญชี)

งานการเงิน
และบัญชี

10

วท.ม.(การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ
และสิ่งแวดล้อม)
วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)
สาขากีฏวิทยา
วท.ม.(การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

งานธุรการ

11

12

บริการการศึกษา
(วิชาการ)

บริการการศึกษา
(กิจการนิสิต)
วิจัย, เลขานุการ
สาขาวิชา

ความสามารถเฉพาะทาง

ระดับความเชี่ยวชาญ
มีความรู/้ มีความรู/้
ถ่ายทอด ถ่ายทอด
ได้
ไม่ได้

1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. งานบริการการศึกษา
3. ให้คาแนะนาแก่นิสติ









1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. งานบริการวิชาการ
3. การติดต่อประสานงาน
1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. งานบริการงานวิจัย
3. การติดต่อประสานงาน
1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. งานวัสดุ
2. งานครุภัณฑ์
1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. งานวัสดุ
2. งานครุภัณฑ์
1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. งานประชาสัมพันธ์
3. การติดต่อประสานงาน
1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. งานการเงินและบัญชี
3. การติดต่อประสานงาน
1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
3. การติดต่อประสานงาน
1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. งานกิจการนิสิต
3. ให้คาแนะนาแก่นิสิต
1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. งานบริการงานวิจัย
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ลาดับ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

คุณวุฒิการศึกษา

และสิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ตาแหน่ง
ที่ปฏิบัตงิ านจริง

เลขานุการคณบดี

ความสามารถเฉพาะทาง

3. การติดต่อประสานงาน
1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. งานเลขานุการ
3. การติดต่อประสานงาน

นศ.บ(สารสนเทศ งานโสตฯ และงาน
เพื่อการสื่อสาร)
อาคารสถานที่
1. งานบริการอาคารสถานที่
2. งานบริการซ่อมบารุง
3. การติดต่อประสานงาน
ศษ.บ.(อุตสาหกรรม บริการการศึกษา 1. การพิมพ์หนังสือราชการ
การศึกษา)
(วิชาการ)
2. งานบริการการศึกษา
3. ให้คาแนะนาแก่นิสิต
น.บ.(นิติศาสตร์)
บริการการศึกษา 1. การพิมพ์หนังสือราชการ
(วิชาการ)
2. งานบริการการศึกษา
3. ให้คาแนะนาแก่นิสิต
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) บริการการศึกษา 1. การพิมพ์หนังสือราชการ
(กิจการนิสิต)
2. งานบริการการศึกษา
3. ให้คาแนะนาแก่นิสิต
รป.ม.(นโยบาย
บุคลากร
1. การพิมพ์หนังสือราชการ
สาธารณะ)
2. งานบริการงานบุคลากร
3. การติดต่อประสานงาน
วท.บ.(วิทยาการ
งานเทคโนโลยี
1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
คอมพิวเตอร์)
สารสนเทศ
2. งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
3. การติดต่อประสานงาน
นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) ครู

อส.บ (เทคโนโลยี
โทรคมนาคม)

ครู

1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. งานบริการการศึกษา
(สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกฯ)
3. ให้คาแนะนาแก่นิสติ
1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. งานบริการการศึกษา
(สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
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ระดับความเชี่ยวชาญ
มีความรู/้ มีความรู/้
ถ่ายทอด ถ่ายทอด
ได้
ไม่ได้

































































ลาดับ

22

23

คุณวุฒิการศึกษา

อส.บ (เทคโนโลยี
โทรคมนาคม)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตาแหน่ง
ที่ปฏิบัตงิ านจริง

ครู

ความสามารถเฉพาะทาง

3. ให้คาแนะนาแก่นิสติ
1. การพิมพ์หนังสือราชการ
2. งานบริการการศึกษา
(สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
3. ให้คาแนะนาแก่นิสติ
เดินเอกสาร ติดต่อประสานงาน

ระดับความเชี่ยวชาญ
มีความรู/้ มีความรู/้
ถ่ายทอด ถ่ายทอด
ได้
ไม่ได้












จากตารางที่ 2 พบว่ า บุ ค ลากรของส านั ก งานคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มี ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะทางที่สามารถนาไปถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในคณะได้ รวมทั้งทักษะที่ควรได้รับการพัฒนา
ทั้งนีเ้ พื่อยกระดับทักษะดังกล่าวให้ต่อยอดไปเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดได้ ซึ่งผลการสังเคราะห์ขา้ งต้นนี้ได้นาไปกาหนด
เป็นแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานได้ต่อไป
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการจัดการความรู้ขององค์กร
บุคลากรสายบริการมีความคิดเห็นร่วมกันว่า คณะฯ ควรเพิ่มช่องทางให้บุคลากรนาความรู้ที่มีอยู่ ในแต่ละ
บุคคลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น และควรส่งเสริมผลักดันให้บุคลากร เป็น “วิทยากร” ในด้านที่แต่ละคนมี
ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมในการกล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก
และมีช่องทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกัน ส่วนองค์ความรู้หรือทักษะที่ไม่มีอยู่ในหน่วยงาน
นั้น ควรมีการอบรมโดยเชิญวิทยากรที่มีความสามารถจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาให้ความรู้แก่บุคลากร
อย่างจริงจัง ร่วมกับการจัดการความรู้จากงานประจาที่ปฏิบัตอิ ยู่

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษาสานักงานคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านลักษณะของงานในองค์กร
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงสร้างส่วนงานของสานักงาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี 5 ส่วนงาน คือ งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานการเงินและ
พัสดุ งานบริการการศึกษา งานปฏิบัติการ และมีการกาหนดสมรรถนะประจาตัวของบุคลากรสายบริการและหน้าที่
รับผิดชอบ (Job Description) ของแต่ละตาแหน่ง เพื่อตอบสนองนโยบาย และสนับสนุนการดาเนินงานของคณะฯ
ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน
2. ด้านกระบวนการดาเนินงาน
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า สานักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการกาหนดโครงสร้างส่วน
งาน และมีการกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ (Job Description) ของแต่ละตาแหน่งไว้อย่างชัดเจน จึงทาให้สามารถจั ดทา
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กระบวนการดาเนินงาน (Work Flow) ร่วมกับพนักงานสายบริการแต่ละตาแหน่งได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัตงิ านของพนักงานสายบริการ
3. การสังเคราะห์ขอ้ มูลผลการดาเนินงาน
จากผลการศึ ก ษาสรุ ป ได้ ว่ า ส านั ก งานคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มี ก ารก าหนด
คุณสมบั ติเฉพาะตาแหน่ง ตรงตามความรู้ ความสามารถและเป็น ไปตามที่ มหาวิทยาลัย กาหนด และตรงกับการ
ปฏิบัติงานภายในของหน่วยงาน จึง สังเคราะห์เป็นผลการดาเนิน งานของแต่ละต าแหน่งงานได้ง่ าย โดยสามารถ
วิเคราะห์เป็นความรู้/ทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้และความรู้/ทักษะที่ต้องการพัฒนา ซึ่งสามารถนาไปกาหนดเป็น
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานได้ต่อไป
4. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนามาจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของพนักงานสายบริการของ
คณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และให้มีความสอดคล้องกับตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) ที่ได้
ก าหนดไว้ ใ นแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2558-2561 ซึ่ ง ได้ ร ะบุ ส มรรถนะของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยพะเยาว่าควรมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ด้าน คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะการจัดการ สมรรถนะที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และสมรรถนะประจาตาแหน่ง
สาหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ควรเพิ่มช่องทางให้บุคลากรนาความรู้ที่มีอยู่ ในแต่ละบุคคลมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น และควรส่งเสริมผลักดันให้บุคลากร เป็น “วิทยากร” ในด้านที่แต่ละคนมีความสามารถ
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมในการกล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีช่องทาง
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกัน ส่วนองค์ความรู้หรือทักษะที่ไม่มีอยู่ในหน่วยงานนั้น ควรมีการ
อบรมโดยเชิญวิทยากรที่มีความสามารถจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างจริงจัง
ร่วมกับการจัดการความรู้จากงานประจาที่ปฏิบัตอิ ยู่
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
Participation of People on Development for Strategic Plan in Wang Plapom SubDistrict Administrative Organization of Nawang District in Nongbua Lamphu Province
ธีรภัทร์ เทพคา1* ชาญยุทธ หาญชนะ1 และพิชัยรัฐ หมื่นด้วง1
Theeraphat Thepkham1*, Chanyut Hanchana1 and Pichairat Muenduang1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม 2) เพื่อเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้ อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังปลาป้อม ได้แก่ ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนในตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 326
คน และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม จานวน 35 คน ได้แก่ ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่
ในตาบลวังปลาป้อม จานวน 20 คน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม จานวน 1 คน ตัวแทนสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ปลาป้ อ ม จ านวน 6 คน และก านั น /ผู้ ใ หญ่ บ้า น 8 หมู่บ้า น จ านวน 8 คน เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent Sample) และ F-test
(One Way ANOVA)
ผลการศึกษา พบว่า
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอ
นาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ และด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมีสว่ นร่วมประเมินผล
2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า ครัวเรือนในตาบลวังปลาป้อมที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลาภู แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครัวเรือนในตาบลวังปลาป้อมที่มีเพศต่างกัน มี
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ส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
ไม่แตกต่างกัน
3) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ข ององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลา
ป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
3.1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรสารวจปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน
ลงมติเสียงส่วนมากในการเสนอโครงการต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมหรือเปิดเวทีให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2) ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ ควรจัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบแผนฯและมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการ จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสนอปัญหา ความต้องการ แสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะระหว่างดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.3) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ควรหาแนวทางให้คนในชุมชนให้มีรายได้ ให้มีงานทา ให้มี
อาชีพเสริม สร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชน ดูแลผลประโยชน์ของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุก
คน และพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
3.4) ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ควรให้ประชาชนร่วมประเมินผลและติดตามแผนฯ จัดเวทีให้
ประชาชน มีส่วนร่วมประเมินผล จัดกิจกรรมพบปะกันประชาชนกลุ่มย่อย แบบสอบถามความพึงพอใจ และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลครั้งต่อไปอย่างจริงจัง
คาสาคัญ: การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล การมีส่วนร่วมประชาชน

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the level of participation for people on development of
strategic plan in Wang Plapom Sub-District Administrative Organization, 2) To compare the participation of
people on development of strategic plan in Wang Plapom Sub- District Administrative Organization and 3) to
study the guidelines on development of participation for people on development of strategic plan in Wang
Plapom Sub-District Administrative Organization of Nawang District in Nongbua Lamphu Province. The samples
using in studying of strategic plan in Wang Plapom Sub-District Administrative Organization were 326 persons
from the chiefs of families in Wang Plapom Sub-District of Nawang District in Nongbua Lamphu Province and
purposive groups using in studying the suggestion and guidelines on development of participation for people on
development of stragic plan in Wang Plapom Sub-District Administrative Organization 35 persons from the the
representatives of families’chiefs residing in Wang Plapom Sub-District for 20 persons,the president of SubDistrict Administrative Organization for 1 person , the representatives of the council of Wang Plapom Sub-District
Administrative Organization for 6 persons and Sub – District chiefs and villages headman from 8 villages for 8
persons. The instruments using in this study were questionnaires and semi-structure interview. The statistics
using for data analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing
included t-test (Independent Sample) and F-test (One way ANOVA).
The results of findings were as follows :

Proceeding พะเยาวิจยั 8
695

1) For overall of participation of people on development of strategic plan in Wang Plapom Sub-District of
Nawang District in Nongbua Lamphu Province was in medium level. Considering on each aspect, it was founded
that the aspect with the highest level was the participation on decision and the NeXTs were the aspects of
participation on operation and participation on receiving the advantage as respectively. But, the aspect of the
least level was the participation on evaluation.
2) The result on comparative analysis of participation of people on development of strategic plan in Wang
Plapom Sub-District of Nawang District in Nongbua Lamphu Province was founded that the families in Wang
Plapom Sub-District with difference of education level and participation on development of strategic plan in
Wang Plapom Sub-District of Nawang District in Nongbua Lamphu Province were statistical significant different
at .05 level. But, the families in Wang Plapom Sub-District with difference of gender and with participation of
people on development of strategic plan in Wang Plapom Sub-District of Nawang District in Nongbua Lamphu
Province were not different.
3) The guidelines on participation of people on development of strategic plan in Wang Plapom SubDistrict of Nawang District in Nongbua Lamphu Province were as follows :
3.1) The aspect of participation on decision should be on surveys of problems, trouble and needs of
people, major vote on proposing the project, communication on continuity and performance of meeting or public
forum for people on participation for development of strategic plan in sub-district administrative organization.
3.2 The aspect of participation on operation should be on performance of meeting or
communication for people for acknowledgement and for participation on project operation, performance on
meeting for together exchanging and learning, proposing the problems, needs and giving the concepts for
proposing the suggestion during operation on strategic plan of sub-district administrative organization.
3.3) The aspect of participation on receiving the advantage should be on finding the guidelines for
people in community on income, getting job, supporting occupation increasing of harmony in community on lofty
goal towards all of people and development on public utilities.
3.4) The aspect of participation on evaluation should be on participation of people on evaluation
and following up the plan, performance the public forum for people on evaluation, performance on activity for
meeting the small groups of people, performance for Questionnaires on participation and bringing the result of
evaluation for improvement and development on strategic plan of sub-district administrative organization to
perform further the plan as seriously.
Keywords: Development on Strategic Plan of Sub-District Administrative Organization, People Participation
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บทนา
การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความสาคัญ และเป็นประเด็นหลักที่
สังคมไทยให้ความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาลที่
ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวทุกภาค ส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและ
เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก ๆ ฝ่ายสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณะสุข (2549) ในส่วนภาคราชการ การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมถือได้ว่าเป็นเงื่อนไข และเป็น
กุญแจดอกสาคัญของความสาเร็จของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เพราะกระบวนการ มีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสาคัญที่สนับสนุน และส่งเสริมให้ระบบราชการ
มีพลังในการพัฒนาประเทศ อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาราชการยุคใหม่ที่ เป็นราชการ
ระบบเปิด การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของภาคราชการที่ มาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย และชุมชนท้องถิ่นจะช่วยทาให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐ มีความใกล้ชิดกับประชาชนได้รับทราบ
ความต้องการและปัญหาที่ แท้จริง และลดความขัดแย้งต่อต้าน ทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ เสริมสร้าง
ให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเป็นบทบาทที่ หน่วยงานภาคราชการจะต้องดาเนินการให้
เกิดขึ้น (ประพันธ์ วรรณบวร, 2543 : 42 - 58)
หลักการในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเริ่มมาจากบทเรียนของความล้มเหลว ในการพัฒนาชุมชน
ชนบท ที่ไม่เน้นการมีสว่ นร่วมของประชาชนและการพัฒนาแบบยั่งยืน ประกอบกับกระแสความคิดของนักวิชาการทั้ง
ในประเทศและในระดับสากลเกี่ยวกับเรื่องของการ มีส่วนร่วมของประชาชน ทาให้การพัฒนาในยุค หลัง ๆ ได้เน้น
ประชาชนในชุ ม ชนเป็ น เป้ า หมายส าคั ญ ของการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (People’s
Participation) จึงเป็นประเด็นสาคัญในการพัฒนาชุมชน โดยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6
เป็นต้นมา ได้มีการกาหนดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ค่อนข้างชัดเจน (อรพินท์ สพโชคชัย, 2550)
การพัฒนาท้องถิ่น จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประชาชนจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบของประชาชน เมื่อเกิดการพัฒนาท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วม ก็จะ
เกิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองสูง
โครงการ กิ จ กรรม และการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ก็ จ ะตรงตามความต้ อ งการของประชาชนท าให้ เกิ ด พลั ง ทาให้ เ กิ ด
ความสาเร็จตามที่คาดหวังไว้ การพัฒนาท้องถิ่นก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว นาความเจริญมาสู่ประเทศชาติ และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การ
กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง คือ การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดระบบการคมนาคมขนส่ง การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การส่งเสริมอาชีพและพาณิชย์
การจัดการวิจัยส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว การสังคมสงเคราะห์ การจัดการที่อยู่อาศัยและสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ การรักษาศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดระบบ สาธารณสุข
การจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม การป้อ งกั น และรั กษาความปลอดภั ยในชีวิตและทรั พ ย์สิ นของ
ประชาชน จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และต้องดาเนินการ ตาม
อานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดการที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมาก
ที่สุดและมีความยั่งยืนมากที่สุดจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนตาบล การที่จะสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต้องทราบก่อนว่าองค์การบริหารส่วนตาบลได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากน้อยเพียงใดและประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในระดับใด (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546)
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลวั ง ปลาป้ อ ม ตั้ง อยู่ใ นเขตการปกครองของ อาเภอนาวั ง จั งหวั ด หนองบั ว ล าภู
ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวังปลาป้อม, หมู่ที่ 2 บ้านโคกเจริญ, หมู่ที่ 3 บ้านวังปลาป้อม, หมู่ที่ 4
บ้านโคกสะอาด, หมู่ที่ 5 บ้านโคกหนองบัว, หมู่ที่ 6 บ้านหนองหัวช้าง, หมู่ที่ 7 บ้านกุดดู่ และหมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง
จานวนประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม 6,903 คน และจานวนหลังคาเรือน 1,751 หลังคาเรือน
ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม (พ.ศ.2558 -2562) มียุทธศาสตร์ที่จะดาเนินการ 4
ยุทธศาสตร์ จานวน 23 โครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ปลาป้อมมีความจาเป็นที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และภาคประชาชนทุกภาคส่วน (องค์การ
บริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม, 2560 : ออนไลน์)
จากความส าคั ญดั ง กล่ าวนาไปสู่ค วามสนใจในการศึก ษาการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อจะเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัด
หนองบั ว ลาภู และเป็ น ข้ อมู ล ของฝ่า ยบริห ารขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ปลาป้ อม และหน่ว ยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง นาการกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อมอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ปลาป้อม อาเภอเมืองนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู

สมมติฐานของการวิจัย
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่ว นตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับมาก
2. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม
อาเภอเมืองนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังปลาป้อม อาเภอเมืองนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดของ โคเฮนและอัฟฮอฟ (1981 : 6) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาวังอาเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลาภู จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล และนามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้าครัวเรือน
ในต าบลวั ง ปลาป้ อ ม อ าเภอนาวั ง
จังหวัดหนองบัวลาภู ประกอบด้วยดังนี้
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา

การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
2. ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ
3. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
4. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล
ข้อ เสนอแนวทางในการพั ฒ นาการมีส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังปลาป้อ ม อาเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลาภู

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถี่ ค่าร้อย ดังแสดงในตารางที่ 1 - 2
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
184
56.44
หญิง
142
43.56
รวม
326
100.00
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 56.44 และ
เป็นเพศหญิง จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 43.56
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ประถมศึกษา
196
60.12
มัธยมศึกษา
93
28.53
ปริญญาตรีข้นึ ไป
37
11.35
รวม
326
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 196 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.12 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 28.53 และปริญญาตรีขึ้นไป จานวน
37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.35
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
S.D.
แปลผล อันดับ
xˉ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อมโดยภาพรวม

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ
3. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
4. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล
รวม

3.20
3.15
3.09
2.85
3.07

0.91
0.84
0.87
0.94
0.79

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1
2
3
4

จากตารางที่ 3 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ =3.07, S.D.= 0.79) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (xˉ =3.20, S.D.=0.91)
รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ (xˉ =3.15, S.D.= 0.84) และด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
(xˉ =3.09, S.D.= 0.87) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล (xˉ =2.85,
S.D.= 0.94)
ผลการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
การศึกษาวิจัยแนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ และการจัดเวทีประชาคม (The
Community forum) กับกลุ่มเป้าหมาย จานวน 35 คน ประกอบด้วย ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในตาบลวัง
ปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 20 คน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม จานวน 1 คน
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ตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม จานวน 6 คน และกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 8 หมู่บ้าน จานวน 8 คนซึ่งใน
การการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ประกอบด้วย
คาถามที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น (Open–ended Question) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวั ง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 4
ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และด้าน
การมีส่วนร่วมประเมินผลเมื่อได้ข้อมูลจากสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เสร็จแล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) จาแนกและจัดหมวดหมู่ แล้วสรุปเป็นประเด็นหลัก ผู้วิจัยจาแนกและจัดหมวดหมู่ประเภทของข้อมูลตาม
ลั ก ษณะการสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง สามารถน าเสนอผลการศึ ก ษาแนวการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ได้ดังนี้
4.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดังนี้
4.1.1 ควรมีการดาเนินการสารวจปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนเพื่อการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
4.1.2 ควรสร้างกิจกรรมเพื่อประชาชนได้มสี ่วนร่วมตัดสินใจในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังปลาป้อมหรือเสนอโครงการต่าง ๆ
4.1.3 ควรมีการลงมติเสียงส่วนมากในการเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
4.1.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
4.1.5 หน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ องควรจัด ประชุมหรือเปิดเวทีให้ ประชาชนมีส่ วนร่ว มในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อมร่วมออกความคิดเห็นและตัดสินใจ
4.2 ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ
แนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลา
ป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดังนี้
4.2.1 ควรจัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนได้ทราบแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังปลาป้อมอย่างชัดเจน
4.2.2 ควรให้ประชาชนทุกหมู่บ้านในตาบลวังปลาป้อมมีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการตาม
งบประมาณของแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
4.2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนร่วมดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อมอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน
4.2.4 ควรจั ด ประชุมเพื่อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ร่ว มกับประชาชนและหน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งระหว่า ง
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
4.2.5 ควรจั ดให้ประชาชนได้ เสนอปั ญหา ความต้อ งการ แสดงความคิ ดเห็ นเสนอแนะ ระหว่า ง
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
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4.3 ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
แนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลา
ป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ดังนี้
4.3.1 ควรหาแนวทางให้คนในชุมชนให้มรี ายได้ ให้มีงานทา ให้มีอาชีพเสริม สร้างความรักความสามัคคี
กันในชุมชน
4.3.2 ประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรดูแลผลประโยชน์ของชุมชน เช่น ป่าสาธารณะ ร่วมกัน
ควรสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ร่วมกันทั้งตาบล และหาแนวทางให้ชุมชนได้รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
4.3.3 ในการพัฒนาและดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ควรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน
4.3.4 ควรประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ประชาชนได้ รับทราบถึ ง ผลประโยชน์จ ากการด าเนิน การตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม เช่น ติดป้ายประกาศ หรือจัดประชุมร่วมกัน
4.3.5 ควรมีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคจากการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังปลาป้อม เช่น ถนน ไฟฟ้า น้าประปาที่สะอาด หรืออื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในชุมชนสูงสุด
4.3 ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล
แนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลา
ป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ดังนี้
4.4.1 ควรให้ประชาชนร่วมประเมินผลและติดตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ในทุกขั้นตอนของการดาเนินโครงการ
4.4.2 ควรจัดเวทีให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในการประเมินการทางานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม เพื่อประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด
4.4.3 ควรจัดกิจกรรมพบปะกันประชาชนกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มหรือชุมชนเล่าสู่กันฟังด้านต่าง ๆ ของแต่
ละกลุ่มว่าประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดในการการดาเนินตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ปลาป้อม
4.4.4 ควรสร้างสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินความพึงพอใจ
4.4.5 ควรนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลา
ป้อม และนาไปปรับใช้ในการดาเนินโครงการครัง้ ต่อไปอย่างจริงจัง
จากการศึกษาแนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ปลาป้ อ ม อ าเภอนาวั ง จั ง หวั ดหนองบั วล าภู โดยผู้ วิจั ยได้ ด าเนิน การสั ม ภาษณ์ และการจั ด เวที ประชาคม (The
Community forum) กับกลุ่มเป้าหมาย จานวน 35 คน เพื่อค้นหาแนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู สามารเขียนแผนที่ความคิด
(Mind Mapping) ได้ดงั ภาพที่ 1
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ส ารวจปั ญหา ความเดือดร้ อน ความ
ต้องการของประชาชน
สร้างกิจกรรมส่วนร่วมตัดสินใจ
ลงมติเสียงส่วนมากเสนอโครงการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบแผนฯ
 ด้านการมี  ด้านการร่วม ประชาชนร่วมดาเนินงานแผนฯ
ส่วนร่วม ดาเนินการ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

จัดประชุมหรือเปิดเวทีให้ประชาชน

เสนอแนะระหว่างดาเนินแผนฯ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม

สร้างรายได้และอาชีพเสริม
ดูแลผลประโยชน์ของชุมชน
ประชาชนรับประโยชน์สูงสุด

 ด้านการร่วมรับ
ผลประโยชน์

ประชาชนร่วมประเมินผลแผนฯ
 ด้ านการร่ วม จัดเวทีประเมินการทางานแผนฯ
ประเมินผล จัดกิจกรรมพบปะกันประชาชน

ประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์

แบบสอบถามความพึงพอใจ

พัฒนาด้านสาธารณูปโภค

นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
ฯ

ภาพที่ 1 แผนที่ความคิด (Mind Mapping) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
จากภาพที่ 1 แผนที่ความคิด (Mind Mapping) แนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภูสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรสารวจปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ลงมติ
เสียงส่วนมากในการเสนอโครงการต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมหรือเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2) ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ ควรจัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบแผนฯและมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานโครงการ จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน เสนอปัญหา ความต้องการ แสดงความคิดเห็น
เสนอแนะระหว่างดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
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3) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ควรหาแนวทางให้คนในชุมชนให้มีรายได้ ให้มีงานทา ให้มีอาชีพเสริม
สร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชน ดูแลผลประโยชน์ข องชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคน และ
พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
4) ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ควรให้ประชาชนร่วมประเมินผลและติดตามแผนฯ จัดเวทีให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมประเมินผล จัดกิจกรรมพบปะกันประชาชนกลุ่มย่อย แบบสอบถามความพึงพอใจ และนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลครั้งต่อไปอย่างจริงจัง

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่อง การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู สามารถสรุปออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 56.44 และเป็นเพศหญิง จานวน
142 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.56 ส่ ว นระดั บการศึก ษา พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีก ารศึก ษาระดั บ
ประถมศึกษา จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 60.12 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ
28.53 และปริญญาตรีข้นึ ไป จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.35
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนา
วัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( =3.07, S.D.= 0.79) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( =3.20, S.D.=0.91) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ดาเนินการ ( =3.15, S.D.= 0.84) และด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ( =3.09, S.D.= 0.87) ตามลาดับ ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ( =2.85, S.D.= 0.94) เมื่อพิจารณารายด้าน
สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.20,
S.D.=0.91) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อร่วม
ตัดสินใจปัญหาที่สาคัญของชุมชน (xˉ =3.37, S.D.=1.14) รองลงมา คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาของชุมชน (xˉ =3.29, S.D.=1.17) ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน โครงการของชุมชนต่อที่ประชุม
ประชาคม (xˉ =3.27, S.D.=0.99) และประชาชนมีส่วนร่วมจัดเรียงลาดับความสาคัญของปัญหาตามความจาเป็น
เร่งด่วนและความต้องการของชุมชน (xˉ =3.12, S.D.= 0.99) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลและแผนประจาปี (xˉ =2.96, S.D.= 1.06)
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2.2 ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ =3.15, S.D.=
0.84) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตาม
โครงการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล (xˉ =3.36, S.D.= 0.97) รองลงมา คือ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลสาธารณูปโภคเช่น ถนน ไฟฟ้า ศาลาอเนกประสงค์ เป็นต้น (xˉ =3.21, S.D.= 1.14) ประชาชนมีส่วนร่วมให้
การสนับสนุนเงินอุปกรณ์และแรงงานแก่องค์การบริหารส่วนตาบลในการพัฒนาท้องถิ่น (xˉ =3.12, S.D.= 1.03) และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการ (xˉ =3.05, S.D.= 1.06) ตามลาดับ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการดาเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบล (xˉ =3.03, S.D.= 0.97)
2.3 ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพั ฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.09,
S.D.=0.87) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลได้ ร่วมกับประชาชน
จัดทาโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนเช่น การส่งเสริมอาชีพและการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน (xˉ =3.32, S.D.= 1.11) รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนตาบลได้ร่วมกับประชาชนจัดทา
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา และกิจกรรมเยาวชนให้กับประชาชนในท้องถิ่น (xˉ
=3.19, S.D.= 1.04) องค์การบริหารส่วนตาบลได้ร่วมกับประชาชนจัดทาโครงการที่เกี่ยวกับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เช่น ถนน ไฟฟ้าประปาให้กับประชาชนในท้องถิ่น (xˉ =3.15, S.D.= 1.05) และองค์การบริหารส่วนตาบลได้ร่วมกับ
ประชาชนจัดทาโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ของ
ประชาชนในท้องถิ่น (xˉ =3.03, S.D.= 1.09) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล
ได้ให้เงินหรือจ่ายค่าตอบแทนหรือมอบของรางวัลให้แก่ประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม (xˉ =2.74, S.D.= 1.10)
2.4 ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุ ทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ =2.85, S.D.=
0.94) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลได้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนรับรู้ความก้าวหน้าของโครงการสม่าเสมอ (xˉ =3.00, S.D.= 1.15) รองลงมา คือ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสารวจความพึงพอใจของการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล (xˉ =2.94, S.D.= 1.17) องค์การบริหาร
ส่วนตาบลได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตรวจสอบ การปฏิบัตงิ านตามแผนประจาปี (xˉ =2.77, S.D.=
1.07) และประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการกากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ (xˉ
=2.77, S.D.= 1.10) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล (xˉ =2.77, S.D.= 1.13)
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3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามเพศ และระดับการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามเพศ
ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมครัวเรือนในตาบลวังปลาป้อม
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน
3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามระดับการศึกษา
ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมครัวเรือนในตาบลวัง
ปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ปลาป้อ ม อาเภอนาวั ง จังหวัดหนองบัวลาภู แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็น ไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วน
ร่วมประเมินผล ไม่แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้
1) โดยภาพรวม เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ครัวเรือนในตาบลวังปลาป้อมที่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู แตกต่างกับครัวเรือนในตาบลวังปลาป้อมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ครัวเรือนในตาบล
วังปลาป้อมที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
วั ง ปลาป้ อ ม อ าเภอนาวั ง จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู แตกต่า งกั บครั ว เรือ นในต าบลวั ง ปลาป้ อ มที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาแนวการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู สามารถสรุปได้ดังนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรสารวจปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน
ลงมติเสียงส่วนมากในการเสนอโครงการต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมหรือเปิดเวทีให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
4.2 ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ ควรจัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบแผนฯและมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการ จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสนอปัญหา ความต้องการ แสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะระหว่างดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
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4.3 ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ควรหาแนวทางให้คนในชุมชนให้มรี ายได้ ให้มีงานทา ให้มีอาชีพ
เสริม สร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชน ดูแลผลประโยชน์ของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคน
และพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
4.4 ด้านการมีส่วนร่วมประเมิน ผล ควรให้ประชาชนร่วมประเมินผลและติดตามแผนฯ จัดเวทีให้
ประชาชนมีส่วนร่วมประเมินผล จัดกิจกรรมพบปะกันประชาชนกลุ่มย่อย แบบสอบถามความพึงพอใจ และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลครั้งต่อไปอย่างจริงจัง
อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย แนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอ
นาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทัง้ นี้อาจเนื่องจาก การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจประเด็นปัญหานั้น ๆ โดยการแต่งตั้ง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเป็นคณะกรรมการมีอานาจในการตัดสินใจ (ประพันธ์ วรรณบวร, 2543 : 42
- 58) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระกิตติชัย ปญฺญาธโร (สินคง) (2557) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในการพั ฒ นาแผนยุ ทธศาสตร์ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า โพธิ์ อ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด พิษณุ โ ลก
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน ตาบลท่าโพธิ์
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง
ทุกด้าน มีเพียงด้านการติดตามผล และประเมินผล ที่อยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอื่น มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย
ตามลาดับ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน
และด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล รจนา นอยปลูก (2557) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมโดยรวม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง อยู่ใน
ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551) วิจัย เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริ หารงานของเทศบาลต าบลบรบือ อาเภอบรบือ จัง หวั ดมหาสารคาม ผลการวิจั ยพบว่า
ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลโดยรวมและเป็นรายขั้น 2 ขั้น คือ ขั้นการลงทุนและการ
ปฏิบัติงานและขั้นการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายด้านอีก 2 ขั้น คือขั้นการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุ และขั้นการวางแผนดาเนินกิจกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า ครัวเรือนในตาบลวังปลาป้อมที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลาภู แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครัวเรือนในตาบลวังปลาป้อมที่มีเพศต่างกัน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระกิตติชัย ปญฺญาธโร (สินคง) (2557) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิจัยพบว่า ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาแผน
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ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือ จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
3. แนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรสารวจปัญหา ความเดือดร้อน ความ
ต้องการของประชาชน ลงมติเสียงส่วนมากในการเสนอโครงการต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และจัดประชุม
หรือเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล ด้านการมีส่วนร่วม
ดาเนินการ ควรจัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบแผนฯและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการ จัด
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสนอปัญหา ความต้องการ แสดงความคิดเห็นเสนอแนะระหว่างดาเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ควรหาแนวทางให้คนในชุมชนให้มี
รายได้ ให้ มีง านทา ให้มีอ าชีพ เสริ ม สร้ า งความรั กความสามั คคี กั นในชุม ชน ดูแ ลผลประโยชน์ข องชุม ชนให้เกิ ด
ประโยชน์สู ง สุ ดต่อ ประชาชนทุ กคน และพั ฒ นาด้า นสาธารณู ปโภค และด้ า นการมีส่ ว นร่ ว มประเมิน ผล ควรให้
ประชาชนร่วมประเมินผลและติดตามแผนฯ จัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมประเมินผล จัดกิจกรรมพบปะกันประชาชน
กลุ่มย่อย แบบสอบถามความพึงพอใจ และนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลครั้งต่อไปอย่างจริงจัง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการ
ตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับ โครงการที่ เหมาะสมและเป็นที่ ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ตั้งแต่แรก
จนถึงการติดตาม และประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อทุก ฝ่าย โดยมีรูปแบบของการมีส่ว นร่วมของประชาชน ได้แก่ การรับรู้ ข่าวสาร (Public Information) การ
ปรึกษาหารือ (Public Consultation) และการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระกิ ตติชัย ปญฺ ญาธโร (สิ นคง) (2557) ได้ ทาการศึก ษา เรื่อง การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการพั ฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลจะสามารถบรรลุ เป้าหมายได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนเข้ามาร่วมตัดสินใจ วางแผน ดาเนินการ และ ติดตามประเมินผล เพราะโครงการแต่ละโครงการ ก็ล้วนมา
จากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การดาเนิ นการโครงการต่าง ๆ ของ อบต. ไม่สามารถจัดทาได้เต็มที่อัน
เนื่องมาจากงบประมาณที่มีอยู่จากัดในแต่ละปีความต่อเนื่องของโครงการเพราะมีการเปลี่ยนแปลงของการเมือง
ท้องถิ่น บุคลากรที่ มีไม่เพียงพอภัยธรรมชาติ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยในครัง้ นี้ไปใช้
1.1 องค์การบริหารส่วนตาบล ควรสารวจปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ลงมติ
เสียงส่วนมากในการเสนอโครงการต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมหรือเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.2 องค์การบริหารส่วนตาบล ควรจัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบแผนฯและมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานโครงการ จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสนอปัญหา ความต้องการ แสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะระหว่างดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
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1.3 องค์การบริหารส่วนตาบล ควรหาแนวทางให้คนในชุมชนให้มีรายได้ ให้มีงานทา ให้มีอาชีพเสริม
สร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชน ดูแลผลประโยชน์ของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคน และ
พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
1.4 องค์การบริหารส่วนตาบล ควรให้ประชาชนร่วมประเมินผลและติดตามแผนฯ จัดเวทีให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมประเมินผล จัดกิจกรรมพบปะกันประชาชนกลุ่มย่อย แบบสอบถามความพึงพอใจ และนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลครั้งต่อไปอย่างจริงจัง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังปลาป้อม อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ๆ ในพืน้ ทีท่ ีมีความแตกต่างกัน
2.3 ควรมีการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากร ในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
Management of good governance Effceting organization of commitment of
hospital personel on the office of public health. SakonNakhon
ดวรพร เทียนถาวร1* ปาณิสรา ประจุดทะศรี1 ธิพากร มีบุตร1 กนกวรรณ กาญบุตร1 มณีวรรณ สิทธิสาท1
และวีรยุทธ พินจิ 1
Duangporn tienthavorn 1*, Parnisara prajudtasri1,Tipakron meeboot1, Kanokwan kanyabut1, Maneewun sitisat1
and Wirayut phinit1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหาร เพื่อศึกษาความผูกพันในองค์กร และศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อความผูกพัน
ในองค์กร การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อ มูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30ปี ระดับศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ทางานระหว่าง1-5 ปี
ข้าราชการ และมีรายได้ 15,001-30,000 บาท ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันโดยรวมและรายด้านอยู่อยู่ในระดับมาก ผล
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารด้านการบริหารงานโดยยึด
หลักกฎระเบียบขององค์กรด้านการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม และด้านการบริหารงานมีความเที่ยงตรงสามารถ
เปิดเผยข้อมูลได้ และด้านการให้ความสาคัญต่อองค์กรและสังคม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: หลักธรรมาภิบาล ความผูกพันในองค์กร
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Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus 47160
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Abstract
This research aimed to study the personal factors. To study the opinions on the management of good
governance. To study organizational commitment. A study of good governance effecting organizational
commitment. This research is quantitative. The sample was the personnel in the hospital on the office of public
health. SakonNakhon. The questionnaire was used as a tool to collect data. Statistics used in research.
Frequency, percentage, relationship analysis. And regression analysis. The results of personal factors. The
respondents were female. Age between 21-30 years old. The experience of working between 1-5 years of
government officials and income of 15,001-30,000 baht. The results of the study on the overall management of
good governance are at a high level. The results of the study on overall and individual engagement were at a
high level. Multivariate regression analysis. It was found that the administration was based on the good
governance principles of management, based on the corporate governance principles of fairness management.
And the management of the accuracy can be disclosed. And the importance to the organization and society.
Statistically significant at the 0.05 level
Keywords: Good govermance, Organization Commitment

บทนา
ประเทศไทยให้ความสาคัญในการนาหลักธรรมาภิบาล มาใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เนื่องจากเชื่อว่าหลัก
ธรรมาภิบาล จะสามารถทาให้ประเทศฟื้นตัวจากปัญหาเศรษฐกิจที่เคยเกิด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 และทาให้เกิดการ
พั ฒ นาได้ อ ย่ า งยั่ ง ยืน เห็ น ได้ จ ากการก าหนดหลั ก ธรรมาภิบ าลไว้ ใ นกฎหมายและ แผนต่ า ง ๆ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนพัฒนาการ พยาบาลและผดุงครรภ์
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 - 2559 (สภาการพยาบาล 2552) ซึ่งได้กาหนดให้องค์การพยาบาล สร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการระบบบริการการพยาบาล เพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ พัฒนาระบบบริการพยาบาล
ให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นนั้ องค์การ พยาบาลจาเป็นต้องมีธรรมาภิบาล หมายถึง กระบวนการ
ในการ บริหารจัดการที่ดีและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2546) สอดคล้องกับผลการศึกษา
เกี่ยวกับการ บริหารการพยาบาล ได้แก่ จันทรา แก้วภักดี (2552) พบว่า องค์การพยาบาลควรนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหาร องค์การ ปัจจุบันจากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเบื้องต้น โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารใน
องค์ การพยาบาลของรั ฐเกี่ ยวกับ ธรรมาภิบาลในองค์ก ารพยาบาล ได้ ข้อมู ลสรุปว่า มีตัว ชี้วั ดหรือ กระบวนการ
ดาเนินงานที่มีอยู่จริง แต่ไม่ครบถ้วนและครอบคลุม ทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การจัดระดับการกากับดูแล
องค์การภาครัฐตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สานักงาน ก.พ.ร. 2552) และไม่สามารถนามาเก็บเป็นข้อมูลและประเมิน ออกมาได้ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงสนใจการ
พัฒนาแบบประเมิน ธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาลที่เป็นแบบประเมินที่ครอบคลุม จาแนกตามคุณลักษณะธรรมาภิ
บาลและเป็นรูปธรรม โดย เครื่องมือที่ใช้ประเมินต้องสามารถนาไปใช้ได้จริงและมี ประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีความตรง
(Validity) วัดได้ตรงตาม คุณลักษณะของ ธรรมาภิบาล มีความครอบคลุมและครบถ้วน ตามเนือ้ หาที่ต้องการวัด และ
มีความเที่ยง (Reliability) ผลของ การวัดมีความคงเส้นคงวา (ชูชัย สมิทธิไกร 2550) เพื่อให้ได้ แบบประเมินธรรมาภิ
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บาลในองค์การพยาบาลที่มคี ุณภาพและ นาไปใช้ได้จริง เพื่อให้ผู้บริหารทางการพยาบาลนาไปใช้เป็น แนวทางประเมิน
และวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการแบบ ธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาลต่อไป
ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่นามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะช่วย สร้างสรรค์และ
ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิท ธิภาพ อาทิพนักงานต่างทางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและ ขยันหมั่นเพียร ทา
ให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังทาให้บุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่น
ในองค์กรนัน้ ๆ อันจะทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับ ความไว้วางใจในการร่วมทา
ธุรกิจ รั ฐบาลที่โ ปร่ งใสตรวจสอบได้ ย่อ มสร้ างความเชื่อมั่ นให้แ ก่ นัก ลงทุ นและประชาชน ตลอดจนส่ งผลดี ต่อ
เสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาลนั้นจะ
เน้นที่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นคงไม่ล้มละลายไม่เสี่ยง ต่อความเสียหาย พนักงานมีความมั่นใจในองค์การว่า
สามารถปฏิบัติงานในองค์การได้ในระยะยาว การนาธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารนั้น เพื่อให้องค์การมีความ
น่าเชื่อถื อและได้ รับการยอมรับจากสั งคม ดัง นั้น ผู้บริ หารงานสาธารณสุข นอกจากต้อ งทาความเข้ าใจและการ
พยายามศึกษากระบวนการบริหารแล้ว ยังต้องศึกษาถึงระดับและกระบวนการ หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ประการ ด้วย
เพื่อที่จะทาให้นักบริหารงานสาธารณสุขได้ทราบถึงความสาคัญของหลักธรรมาภิบาลที่จะช่วยสนับสนุนองค์การให้
ประสบความสาเร็จและจะต้องมีการพิจารณาเลือกการนาธรรมาภิบาลและความผูกพันประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
องค์กร
ดังนั้น จากปัญหาและความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน จึง
ทาให้ผู้วจิ ัยมีความสนใจในการศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร เป็นกรณี ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึน้

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร ในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
2. เพื่อ ศึกษาความคิดเห็น การบริห ารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บ ริ หารในโรงพยาบาลสัง กัดส านัก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
3. เพื่อ ศึกษาความคิ ดเห็ น ความผูก พั น ของบุ คลากร ในโรงพยาบาลสั ง กั ดส านั กงานสาธารณสุ ข จัง หวั ด
สกลนคร
4. เพื่อ ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่มีต่อ ความผูกพันของบุคลากร ในโรงพยาบาล
สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการทางาน
ตาแหน่ง
รายได้

ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
การบริ ห ารงานโดยยึ ด หลั ก กฎระเบี ย บของ
องค์กร
การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม
การบริ ห ารงานมี ค วามเที่ ย งตรง สามารถ
เปิดเผยข้อมูลได้
การเปิ ด โอกาสให้บุค ลากรมีส่ ว นร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็น
การให้ความสาคัญต่อองค์กรและสังคม
การใช้ทรัพ ยากรที่ มีอ ยู่อย่า งคุ้ม ค่ า และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
ความผูกพันองค์กร
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทและเสียสละต่อองค์กร
การตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

การทบทวนวรรณกรรม
ธีรยุทธ บุญมี (2541, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาล ว่าเป็นกระบวน ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
ภาคสั ง คม ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่ ว ไป ในการที่ จ ะทาให้ ก าร บริห ารราชการแผ่ น ดิน ด าเนิ นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุตธิ รรมและตรวจสอบ ได้
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2544) ได้กล่าวว่า การนาหลักธรรมาภิบาล ไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการ
บริหารการปกครองของหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยมีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดี และอธิบายองค์ประกอบ ของหลัก ธรรมาภิบาลไว้ดังนี้
1. ความชอบธรรม (Legitimacy) ซึ่งมีความหมายรวมถึง หลักนิติธรรม (rule of law) และความเป็นอิสระของ
กระบวนการยุติธรรม (independence of judiciary) ได้แก่ การทาให้กฎหมายเป็นบรรทัดฐานและทุกคนเคารพ
กฎหมาย โดยกรอบกฎหมายที่ใช้ในประเทศต้องมี ความยุติธรรมและบังคับใช้กับคนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กัน
2. ความโปร่งใส (Transparency) เป็นการพิจารณาที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กระบวนการทางาน กฎ
กติกาและความตั้งใจจริงในการบริหารงานของหน่วยงานต่อ สาธารณชนมีความอิสระในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้ง
ทางเศรษฐกิจการค้าสังคมและสิ่งแวดล้อมข้อมูลที่เผยแพร่ต้องมีความทันสมัย
3. ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) การตัดสินใจใด ๆ ต้อง กระทาโดยมีพันธะความ
รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทากับสาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย กับหน่วยงาน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นแก่สว่ นรวมเป็นหลักมีจิตใจเสียสละและเห็นคุณค่าสังคมที่ตนเองสังกัดอยู่
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4. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) กระบวนการและสถาบันของรัฐ
สามารถจัดสรรและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคม
โดยรวมรวมถึงการทางานที่รวดเร็วมีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. การมีส่วนร่วม (Participation) หลักธรรมาภิบาลข้อนี้อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ของประชาชน ประชาชน
หมายถึง คนไทยทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ต้ องรู้จักสิทธิและ การใช้สิทธิ ต้องตื่นตัวกระตือรือร้นที่จะรับรู้
ตรวจสอบกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐที่มี ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนอื่น
สร้างภาคประชาชนและ สังคมที่เข้มแข็ง มีทัศนคติต่อส่วนร่วมที่ถูกต้อง และมีคุณธรรม
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็น ระบบโครงสร้างกระบวนการ
ความสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมใน การบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ของรัฐซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดี
ปิยะณารถ สิงห์ชู ( 2555) หลั กธรรมาภิบาล คื อ การปกครอง การบริ หาร การจัดการการควบคุมดูแ ล
กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี สามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่นามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย
เพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างทางานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทาให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังทาให้บุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนัน้ ๆ อันจะทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับ
ความไว้วางใจในการร่วมทาธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน
ตลอดจนส่งผลดีตอ่ เสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
จากแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารหลักธรรมาภิบาล สรุปได้ว่า การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) เป็นวิธีการปกครองที่ดี การบริหารจัดการที่ดโี ดยสาระสาคัญธรรมาภิบาล คือ องค์ประกอบที่ทาให้เกิด
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรม โปร่งใส ยุตธิ รรม และตรวจสอบได้เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมื อง
และสังคมที่ดี ให้เกิดขึ้นทุกภาคของสังคม ธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารการปกครอง ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน และประเทศชาติโดยยึดหลักเหตุผล และความเป็นธรรม กล่าวอีกแง่มุมหนึ่ง ธรรมาภิบาลเป็นทั้ง หลักการ
(principles) และแนวทาง (guidelines) ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การที่ ก าหนด ในที่ น้ี ห มายถึ ง การ
ดาเนินงานด้วยหลักการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรโรงพยาบาล ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร
แนวคิด ความผูกพันต่อองค์กร เป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับองค์กรที่แสดงออกมาในรูปแบบ
พฤติกรรมต่าง ๆ Steers (1977: 48) มีความเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์กร เป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ขณะที่ Mowday, Porter and Steers
(1982: 27) ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่าเป็นการแสดงออกที่มากกว่าความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติ
เพราะจะเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นหนา และผลักดันให้บุคคลเต็มใจที่จะอุทิศตัวเองเพื่อการสร้างสรรค์ให้องค์กรอยู่ใน
สภาพที่ดขี นึ้
Buchanun (1974 ) ได้ให้คานิยามความผูกพันขององค์กรหมายถึง
1. การระบุตนเองเข้ากับองค์กร (Identification) ด้วยความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน และยอมรับในค่านิยมและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยถือเสมือนเป็นของตน
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2. การเข้ามามีส่วนเกี่ยวพันในองค์กร (Identification) โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรตาม
บทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ
3. ความจงรักภักดีตอ่ องค์กร (Loyalty) รูส้ ึกผูกพันต่อองค์กร
Mowday, Steers และ Porter (1979) ได้ ให้ ความหมายของความต่อองค์การไว้ ว่าความสัมพันธ์อันแนบแน่น
ในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและการมีส่วนร่วมกับองค์กรโดยประกอบด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะใช้ความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อทาประโยชน์ให้องค์กรและการ
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะธารงรักษาการเป็นสมาชิกภาพขององค์กร
จากแนวคิดที่ได้ศึกษาถึง ความผูกพันต่อองค์กรและองค์ป ระกอบสาคัญ จะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคลากร
จงรักภักดีและทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า ดังนั้นการบริหารจึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยพยายามทุกวิถีทางที่จะทาให้บุคลากรทุกคนมีความผูกพันต่อองค์กรให้มากที่สุด โดยที่
ทุก คนจะต้อ งมีค วามรู้ สึ กว่า องค์ ก รเป็ นส่ ว นหนึ่ง ของตนเอง มีค วามเต็ มใจปฏิบัติงานเพื่อ ให้ มีผ ลงานแก่ องค์ ก ร
ความรู้สกึ ของบุคลากรที่มากกว่าความพึงพอใจ รู้สกึ เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมมอบคาสัญญาให้กับองค์การที่จะ
ตั้งใจทางานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้องค์การประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายโดยยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การด้วยความเต็มใจและในมุมมองทัศนคติด้านบวก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อรรถพล สนศิริ (2553) ศึก ษาเรื่ อ งความผู ก พั น ต่อ องค์ ก ารของพนั ก งาน หน่ว ยงานสนั บ สนุ น ของศู น ย์
ศรี พั ฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ย เชีย งใหม่ โดยมี วั ต ถุประสงค์ เพื่อ ศึก ษาความผกพู น ต่อ องค์ ก ารของ
พนักงานหน่วยงานสนับสนุนของศูนย์ ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือพนักงาน
หน่วยงานสนับสนับสนุนของศูนย์ ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 121 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม โดยวัดปัจจัยที่มีผลต่อความผกพัน 3 ด้าน คือด้านความมั่นใจในการทางาน ด้าน การให้ความ สาคัญ
ต่อลูกค้าและด้านบรรยากาศในการให้บริการและวัดระดับความผูกพันต่อองค์การภายใต้กรอบแนวคิดของ Schaufeli
and Bakker. (2003) ใน 3 องค์ประกอบคือ ความ กระฉับกระเฉง (Vigor) ความทุ่มเทในงาน (Dedication) และความ
มุง่ มั่น (Absorption) ข้อมูล จากแบบสอบ ถามประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าแจก แจงแบบทีการวิเคราะห์ความแปรปรวน การทด สอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรโดย Linear Regression
ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด คือ ปัจจัย ด้ านความมั่นใจในการทางาน
รองลงมาคือปัจจัยด้านการให้ ความสาคัญในการให้บริการลูกคาและ ปัจจัยด้านบรรยากาศในการให้บริการตามลา
ดับ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ แตกต่างกันด้านเพศและอายุ ผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบพนักงานอย่างมีนัย สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 ในด้ านความมั น ใจในการทางานมากที่ สุ ดสุ ด พนั ก งานมีความผกพู นต่อ องค์ ก ารด้ า น
กระฉับกระเฉงและด้านนานความ ทุ่มเทในงานในระดับสูงแต่ในดานความมุ่งมนมั่นความผูกพันในระดับปานกลาง
โดยมีเพียงปัจจัย ด้านความมั่นใจในการทางานและปัจจัยด้านบรรยากาศในการให้บริการที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับองค์ ประกอบความผูกพันในทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ส่วนปัจจัยด้านการให้ความสาคัญใน
การให้บริการลูกค้ามีความสมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับองค์ประกอบความผูกพันเพียง
ด้านความทุ่มเทในงานและดานความมุ่งมั่น
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พจน์ เจริญขา (2553) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน ตาบลปางมะค่า อาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร 2) เพื่อเปรียบเทียบทัศนะ
ของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษ
บุ รี จั ง หวั ด ก าแพงเพชร 3) เพื่อ น าผลการวิ จั ย เป็ น ข้ อ มู ล ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการบริ ห ารงานภายในองค์ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพ ประชากรกลุ่มศึกษาที่ ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จานวน 253 คน ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบง่า ย
(Simple Random Samping) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่(Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (LSD) ผลการวิจัยพบว่า 1.
ประชาชนมีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
( X = 3.76) 2. ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนต่อการบริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน อายุตา่ งกันและระดับ
การศึกษาต่างกัน มีทัศนะ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แต่ในส่วนของประชาชนที่มี
ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน มีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (Sig = 0.00)
แนวทางการนาหลักธรรมาภิบาลประยุกต์ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปางมะค่า
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อพัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า คือ บุคลากร
ในองค์การโดยเฉพาะผู้บริหารต้องมีความรอบรู้ขอ้ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและมีความเสมอภาค เปิดโอกาสให้
ประชาชนตรวจสอบกิจการภายในองค์การและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมา
เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้เพื่อเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาสาคัญและการมีส่วนร่วมทุกมิติ มีการ
กาหนดเป้ า หมายและมาตรฐานโดยวางกรอบความรั บผิ ด ชอบขององค์ ก ารให้มีข อบเขตที่ ชัด เจนครอบคลุ ม ทั้ ง
ระบบงาน บริหารงานในองค์การให้เกิดความคุ้มค่า
ฉัตรยุพิน บ่ายเที่ยง (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยหลักธรรมาภิบาล
ตามการรับรู้ของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับการรับรู้ของพนักงานด้านการบริหารจัดการ โดยหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอท่าช้ าง
จังหวัดสิงห์บุรีและเพื่อจัดทาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอ ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีจานวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า
ระดับการรับรู้ของพนักงานด้านการบริหารจัดการโดย 21 หลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอท่า
ช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยรวมอยู่ใน ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากกว่า 5 ด้าน เรียงลาดับ
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ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
คุ้มค่า ด้านหลักนิติธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม และได้จัดทาแนว ทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีโดยกาหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาด้านหลักการมีสว่ นร่วม 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การกาหนดนโยบาย 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ มีสว่ นร่วมในการวางแผน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 4) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการท างานและพัฒนางาน 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
มีส่วนร่วมใน การประเมินผลการดาเนินงาน
แสงเดือน รักษาใจ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัท
กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพัน ต่อองค์การของพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
ประชากรที่ใช้ ศึกษา คือ พนักงานบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ โดยตัวอย่างในกลุ่ม ได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จานวน 277 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มีค่า ความเที่ยงส่วนที่ 2
และ 3 เท่ากับ 0.84 และ 0.86 ตามลาดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่า ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติทดสอบสมมติฐานได้แก่การวิเคราะห์ Independent T-Test วิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว ANOVA และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ได้กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า พนักงาน
ส่วนใหญ่เป็น เพศ หญิง มีอายุระหว่าง 20 –30 ปี มีระยะเวลาการทางาน ตั้งแต่ 1 ปี – 4 ปี และมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากและ มีความ พึงพอใจต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง จากผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและ ปัจจัย เกี่ยวกับลักษณะงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความมีอิสระ
ในการทางาน ประกอบด้วย พนักงานที่ มีโอกาสกาหนดเป้ าหมายและวิธีการท างานในหน้าที่ของตนเองต้องใช้
ความคิดริเริ่มในการปฏิบัติ หน้าที่ ตลอดเวลาและสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 2.
ด้าน การมีส่วนรวมในการทางาน ประกอบด้วยพนักงานจะทางานร่วมกันเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างทา มีความ
จาเป็นต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ อยู่เสมอและ มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็นไปอย่างแน่นแฟ้น 3.
ด้านความคาด หวังในโอกาสก้าวหน้า ประกอบด้วย หน่วยงานมีการ สนับสนุนพนักงานในการได้รับตาแหน่ง ที่สูงขึ้น
มีความรู้สึกต่อโอกาสก้าวหน้าจากการทางาน และมีโอกาสที่ได้เลื่อนตาแหน่งที่สูงในการทางาน มีความสัมพันธ์กั บ
ความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญ
นูรีมั น ดอเลาะ อนิวั ช แก้ว จานงค์ และอรจัน ทร์ ศิริโชติ (2556) ความผู กพั นต่อองค์ การของบุ คลากร
มหาวิทยาลัยนราธิว าสราชนคริ นทร์ งานวิจัยเรื่อ งนี้มีวัต ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความผู กพั นต่อองค์ก ารของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การจาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศ องค์การกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จานวนทั้งสิ้น
220 คน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จาแนกตามหน่วย งานที่สังกัด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-test) การ ทดสอบค่า f (F-test) วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว(One way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลจากการวิจัย พบว่า 1)
บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมและราย ด้านอยู่ในระดับมาก 2)
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ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จาแนก ตามลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส ภูมิลา เนาและศาสนาที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตก
ต่างกัน ส่วนลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตาแหน่งงานและหน่วยงานที่
สังกัดที่แตก ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 3) การรับรู้บรรยากาศ
องค์การมีความสัมพันธ์ กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 คาสาคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ บุคลากร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึก ษาการวิจั ย ครั้ง นี้ เป็ น การวิจั ย แบบเชิง ปริ มาณ เพื่อ ศึก ษาการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารที่มีผลต่อความผูพันในองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณะสุขจังหวัดสกลนคร โดย
มีลาดับขั้นตอนดังนี้
ประชากร
1. บุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสลนคร
2. ประชากรกลุม่ ศึกษา ได้แก่ บุคลากรในโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จานวน
22 แห่ง จานวน 3,112 คน
3. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ Taro Yamane’, 1973 : 727-728) กาหนดขอบเขตความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 355 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งที่ ใ ช้ คื อ แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เองโดยศึ ก ษาจาก
เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เมื่อได้แบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ ก็จะนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง โดยแบ่ง
เนื้อหาของแบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่ว นบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดั บการศึก ษา ประสบการณ์ทางาน และต าแหน่งงาน ของ
พนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จากัด
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหาร โรงพยาบาลในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานโดยผิดกฎระเบียบขององค์กร การบริหารงานด้วยความเป็นธรรมการ
บริหารงานมีความเที่ยงตรง สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
การให้ความสาคัญต่อองค์กรและสังคม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Linker’s Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากรในโรงพยาบาลในสั ง กั ด ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 3 ด้าน ดังนี้ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทและ
เสียสละต่อองค์กร และการตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Linker’s Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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ผลการศึกษา
ในการศึกษาเรือ่ ง หลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาล
ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างของ
บุคลากรในโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จานวน 355 คน ได้รับแบบสอบถามที่ตอบ
สมบูรณ์กลับมาจานวน 355 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีขนั้ ตอนการวิเคราะห์ดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D.
แทน ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
T
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบ (T-Test)
F
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบ (F-Test)
SS
แทน ผลรวมกาลังสอง (Sum of Squares)
MS
แทน ค่ากาลังสองค่าเฉลี่ย (Mean Square)
df
แทน ระดับชั้นของความเป็นอิสระ (Degrees Freedom)
p – value แทน ระดับนัยสาคัญ (Significancc)
VIF
แทน ค่าทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
SEest
แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
R
Adjusted R²
a
BTT
CTT
DTT
ETT

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

FTT
GTT

แทน
แทน

ETT
FTT
GTT
CCT
CCTT

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง
ค่าคงที่ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานโดยยึดหลักกฎระเบียบขององค์กร
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานมีความเที่ยงตรงสามารถเปิดเผยข้อมูลได้
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการ
แสดงความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความสาคัญต่อองค์กรและสังคม
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะทุ่มเทและเสียสละต่อองค์กร
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการตระหนักถึงการเป็นส่วน หนึ่งขององค์กร
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวความผูกพันองค์กร
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1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร พบว่า ในการสารวจแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีตาแหน่งเป็นข้าราชการ ประสบการณ์ในการ
ทางานระหว่าง 1-5 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท
2. การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิบ าลของผู้ บริ ห ารที่ มีผ ลต่อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากร ใน
โรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
งามตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการให้ความสาคัญต่อองค์กรและ
สังคม รองลงมาด้านการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ด้านการบริหารงานโดยยึดกฎระเบียบขององค์กร ด้านสังคม
ด้านการบริหารงานมีความเที่ยงตรง สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ด้านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง และด้านการเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โดยรวมและรายด้าน
xˉ

S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

การบริหารงานโดยยึดกฎระเบียบขององค์กร

3.85

0.67

มาก

การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม
การบริหารงานมีความเที่ยงตรง สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
การให้ความสาคัญต่อองค์กรและสังคม

3.87
3.83
3.71
3.89

0.69
0.69
0.68
0.65

มาก
มาก
มาก
มาก

การใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุ้มค่า

3.83

0.65

มาก

รวม

3.83

0.67

มาก

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

3. ความคิ ด เห็ น ความผู ก พั น ในองค์ ก รของบุ ค ลากร ในโรงพยาบาลสั ง กั ด ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
สกลนครผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความผูกพันโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทและเสียสละต่อองค์กร รองลงมาด้านการตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
และด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความคิด เห็ น ความผูก พั น ในองค์ กรของบุค ลากร ในโรงพยาบาลสัง กั ด สานั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้าน
xˉ

S.D

ระดับความพึง
พอใจ

การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร

4.15

0.62

มาก

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทและเสียสละต่อองค์กร

4.22

0.63

มากที่สุด

การตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

4.18

0.65

มาก

3.95

0.66

มาก

ความผูกพันในองค์กร

รวม

4. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่สง่ ผลต่อความผูกพันในองค์กร
ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ ส่งผลต่อความผูกพันใน
องค์กร ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยรวม
ตัวแปร
BTT
CTT
DTT
ETT
FTT
GTT
VIF
3.85
3.86
3.88
3.71
3.88
3.82
S.D..
.54
.60
.51
.56
.55
.56
BTT
.78
.68
.23
.25
.25
2.93
CTT
.66
.20
.26
.24
2.78
DTT
.44
.51
.45
2.65
ETT
.68
.72
2.21
FTT
.84
3.87
*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันโดยรวมซึ่งอาจเกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้นผู้วิจัย
จึงทาการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระของการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร มีค่าตัง้ แต่ 2.21 – 3.87 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์กันทาให้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์
ภายในระหว่างตัวแปร
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรตามที่ส่งผลต่อการทางานโดยรวม ของการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยรวม
ศักยภาพการทางานโดยรวม
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
p-valur
สัมประสิทธิ์
ความคลาด
การถดถอย
เคลื่อน
.16
.08
.04*
1.การบริหารงานโดยยึดหลักกฎระเบียบขององค์กร
2.การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม

.00

.07

.98

3.การบริหารงานมีความเที่ยงตรงสามารถเปิดเผยข้อมูลได้

-.04

.07

.49

4.การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

.31

.06

.00*

5.การให้ความสาคัญต่อองค์กรและสังคม

-.16

.08

.06

6.การใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
R = .25 Adjusted R² = .24 SE est = .86 a=1.97 F = 20.29

.31

.09

.00*

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารด้านการบริหารงานโดยยึดหลักกฎระเบียบ
ขององค์กรด้านการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม (BTT) และด้านการบริหารงานมีความเที่ยงตรงสามารถเปิดเผย
ข้อมูลได้ (CTT) และด้านการให้ความสาคัญต่อองค์กรและสังคม(GTT) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05โดยมีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.25

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัย การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร
ในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนครสามารถนามาอธิปรายผล ดังนี้
ผลการการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารการบริหารตามตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร พบว่า บุคลากรกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร ใน
โรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การบริหารงานโดยยึด
หลักกฎระเบียบขององค์กร การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม การบริหารงานมี ความเที่ยงตรงสามารถเปิดเผย
ข้อมูลได้ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การให้ความสาคัญต่อองค์กรและสังคม และ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเปรียบเที ยบกับผลงานงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องครั้ง นี้
สอดคล้องกับผลงานวิจั ยของ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2544) ซึ่งการนาหลักธรรมาภิบาล ไปเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยมีการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ผลการวิจัยครั้งนีพ้ บว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ที่มีผลต่อบุคลากรอยู่ในระดับที่มาก รวมถึงผลการศึกษาวิจัยของ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการทางาน ซึ่งหากมีการนามาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว จะเกิดความเชื่อมั่นว่า
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จะนามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่ สุดคือ ความเป็นธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ธรรมาภิบาล
ประกอบไปด้วยหลักการสาคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่นามาใช้ หลักการที่มีผู้นาไปใช้เสมอ
คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีสานึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการคานึงถึงคนทุก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการบริหารงานโดยยึดหลัก
กฎระเบียบขององค์กร การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม การบริหารงานมีความเที่ยงตรงสามารถเปิดเผยข้อมูลได้
การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น การให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ องค์ ก รและสั ง คมเมื่ อ
เปรียบเทียบกับผลงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อภิชาต โชติชัชวาลกุล (2548) ซึ่ง
ทาการศึกษาเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงาน) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทและหน้าที่ของตน
ในการมีสว่ นร่วมบริหารจัดการที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาล
ผลการศึกษาความคิดเห็น เกี่ยวกับความผูกพันของบุ คลากร ในโรงพยาบาลสั งกัดสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดสกลนคร 3 ด้าน ด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทและเสียสละต่อ
องค์กร และการตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของสุรัสวดี สุวรรณเวช (2549) ได้สรุปว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรลักษณะของความรู้สึก
พฤติกรรมในองค์กร โดยความผูกพันต่อองค์กรนั้นจะมีพ้ืนฐานทางแนวคิดมาจากทฤษฎีการ แลกเปลี่ยน และพื้นฐาน
ทางพฤติกรรมองค์กรเมื่อพิจารณาด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทและ
เสียสละต่อองค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยของ นูรีมัน ดอเลาะ, อนิวัช แก้วจานงค์, อรจันทร์ศิริโชติ (2556)
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การจาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
บรรยากาศในองค์กร

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย พบว่าบุคลากรในโรงพยาบาลสังกั ดสานักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร แต่ละพื้นที่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและรายได้อยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนั้น องค์กรควร
รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรหันมาให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้มากขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดมี ากขึ้น
2. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญและสนับสนุน เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านตามหลักธรรมาภิบาลโดยกาหนดนโยบาย
แนวทางในการปฏิบัติ และกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอันจะส่งผลที่ดีใ ห้กับองค์กร
ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามหลักธรรมาภิบาล อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งผลจากการประเมิน
ที่ชัดเจนจะทาให้ทราบถึงการดาเนินงานที่แท้จริง ทราบทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อเสนอแนะการดาเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาลเพื่อนาไปประกอบการจัดแผนงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนีส้ ามารถสาเร็จได้ ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขา
บริ ห าร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีส าน วิทยาเขตสกลนคร รวมทั้ งคณาจารย์ทุก ท่า นที่เกี่ ย วข้ อ ง ที่ ใ ห้
คาปรึกษาและแนะนา อันเป็นประโยชน์ตอ่ งานวิจัย และทาให้งานวิจัยครั้งสาเร็จด้วยดี
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้
งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
Participation of People on Preferment of Developing plan for Agriculture in
Pamaingam Sub-district of Muang Nongbua Lamphu District in Nongbua
Lamphu Province
สมภรณ์ โทวันนัง1* สุปัน สมสาร์ 1 และ ชาญยุทธ หาญชนะ 1
Somporn Thowannang1*, Supan Somsa1 and Chanyut Hanchana1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม (2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร
ประจาตาบลป่าไม้งาม และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร
ประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนในตาบลป่าไม้งาม จานวน 335 คน และ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร จานวน 40
คน โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ
ความถี่ ร้อยละ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent Sample) และ F-test (One Way ANOVA) ผล
การศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งามโดยภาพ
รวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ผลการวิเ คราะห์ เปรี ย บเที ย บการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ทาแผนพั ฒ นา
การเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม พบว่า หัวหน้าครัวเรือนในตาบลป่าไม้งามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
คาสาคัญ: แผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล การมีส่วนร่วม ประชาชน
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Abstract
The objectives of this research were I, to study the level on participation of people for performance of
developing plan on agriculture in Pamaingam Sub-district, 2, to compare the participation of people on
performance of developing plan for agriculture in Pamaingam Sub-district and 3, to study the guidelines on
participation of people for performance of developing plan on ahriculture in Pamaingam Sub-district of
Muangnongbua Lamphu District in Nongbua Lamphu Province. The samples using in this research were 335
persons from the chiefs of families in Pamaingam Sub-district and the purposive groups were 40 persons by
using questionnaires and semi-structured interviews. The statistics using for data analyzing included frequency,
percentage, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing using t-test (Independent
Sample) and F-test (One Way ANOVA). The results of findings were as follows : For overall on participation of
people for performance of developing plan on agriculture in Pamaingam Sub-district of Muang Nongbua Lamphu
district in Nongbua Lamphu Province was in medium level. The Result of comparative analysis on participation of
people for performance of developing plan in Pamaingam Sub-District of Muang Nongbua Lamphu District in
Nongbua Lamphu Province was founded that the chiefs of families in Pamaingam Sub-District of Muang
Nongbua Lamphu District in Nongbua Lamphu Province with different gender, age, educational level and
occupation were participated on Pamaingam Sub-District of Nongbua Lamphu District in Nongbua Lamphu
Province and were statistical significant different at .05 level.
Keywords: Developing Plan on Agriculture in Sub-District, Participation, People

บทนา
โดยทั่วไปการพัฒนา (Development) นั้น หมายถึง การทาหรือแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เพื่อให้สภาพ
ความเป็นอยู่ของคนในสังคมดีขึ้น (Melkote, 2001) หรือเป็นการนาความคิดใหม่เข้าสู่ระบบสังคม เพื่อปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงการดารงชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งรัฐ จะกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจากปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน (Rogers, 1995) โดยการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication) ทั้งในระดับประเทศ สังคม
และชุมชนนัน้ จาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วม
ในการติดต่อสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา
ชุมชนของตนให้บรรลุเป้าหมาย การมีสว่ นร่วมของสมาชิกทุกคนภายในชุมชนนีเ้ องจะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน
พลังภายในชุมชนให้กลายเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” ได้ เพราะชุมชนที่ยั่งยืน หมายถึง ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และมีความร่วมมือระหว่างคน ในชุมชน รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดขี องคนในชุมชนด้วย (วิสาขา ภูจ่ ินดา,
2558)
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ แผน
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นกรอบแนวทางสาคัญ ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคการเกษตรในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ นโยบายรัฐบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าว
ไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนาการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและ
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ยั่งยืน” ครอบคลุมการพัฒนาภาคการเกษตร ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งในการกาหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นั้น ได้เน้นความต่อเนื่องกับแผนที่ผ่านมา โดยให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรในชุมชนต่าง ๆ เพื่อ
ผลักดันให้สามารถดาเนินงานในรูปของธุรกิจเกษตรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมพิ ลอดุลยเดชฯ มาขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาการ
เกษตรในระยะต่อไป ถือเป็นก้าวสาคัญของการพัฒนาประเทศจากวิถีการทาเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การบริหารจัดการ
การเกษตรแบบสมั ย ใหม่ โดยอาศัย เทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรมมาสนับสนุ น การผลิ ต สิ นค้ า เกษตร ซึ่ ง ถื อเป็ น การ
ขับเคลื่อนในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) ของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
การพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 : 3) และภาคการเกษตรของ
ประเทศไทยปัจจุบันมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรจึงมีความสาคัญใน
ระดับชาติ ระดับจังหวัด อาเภอ ระดับระดับตาบล และในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร
จะต้องมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมาตรการ วิธีการดาเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์การเกษตรและ
เศรษฐกิจของประเทศ ประกอบมติคณะรัฐมนตรีให้มกี ารขับเคลื่อนแผนชุมชนในระดับหมู่บ้าน ซึ่งแผนด้านการเกษตร
ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนชุมชนและแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น ตาบล อาเภอ จังหวัด และแผนพัฒนาการเกษตรระดับ
ตาบลนั้น เป็นแผนของชุมชนเกษตรหรือชุมชนที่เกษตรกรและชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละหมู่บ้านมาร่วมกัน
วิเคราะห์ สังเคราะห์บนพื้นฐานข้อมูล หรือปัญหาและความต้องการชุมชน เพื่อให้ได้ มาซึ่งแนวทางการพัฒนาการ
เกษตรในภาพรวมของตาบลร่วมกัน (นรินทร์ แขมพิมาย, 2559 : 1-2)
ตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ได้มีการจัดทาโครงการพัฒนาชุมชนตาบลป่า
ไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้มาจากการจัดเวทีชาวบ้าน/ข้อมูลจาก
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการจัดทาแผนในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การ
นาเสนอปั ญหาและแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาของชุมชนเอง และแนวทางพัฒ นาการเกษตรตาบลป่า ไม้ง ามนั้น
สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ตาบลป่าไม้งาม มีการกระจายอยูท่ ั่วไปของทุกหมู่บ้าน มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 1 กลุ่ม สมาชิก 20 คน กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน 1 กลุ่ม สมาชิก 30 คน กลุ่มธรรมชาติ 17 กลุ่ม
สมาชิก 220 คน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม ในการรวมกลุ่มของสถาบันต่าง ๆ ยังไม่มีการดาเนินกิจกรรมของ
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งเท่าที่ควร การพัฒนาควรมุ่งเน้นในด้านสมาชิกและกรรมการให้รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่
การคัดเลือกกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการใช้ปัจจัยที่มีอยู่ในพื้นที่เป็น
หลัก ควรมุ่งเน้นการรวมกันซื้อกันขาย นาภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้อย่างจริงจัง มีการวางแผนแม่บทโดยใช้เวทีและ
ข้อมูลของสมาชิกเป็นสาคัญ ประการที่สาคัญ ขอให้มีการรวมใจอย่างแท้จริงมุ่งให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด มี
กิจกรรมจากพื้นฐานที่มีอยู่ จึงจะทาให้สถาบันมีความเข้มแข็ง มั่นคง เจริญไปได้ในอนาคต (ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม, 2560 : 16)
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จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น พบว่า ในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรในระดับตาบลนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่
ละหมู่บ้านต้องมาร่วมกันวิเคราะห์ และสังเคราะห์ บนพื้นฐานข้อมูลหรื อปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อให้
ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาการเกษตรประจาตาบลในภาพรวมของตาบลร่วมกันทา และได้แผนพัฒนาการเกษตร
ประจาตาบลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตาบล กรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ยังให้ความสาคัญกับแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลทุกตาบลเพื่อการขับเคลื่อน โครงการตาม
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่ง
และโครงการใดที่เกินงบประมาณที่จะสนับสนุนได้ก็นาเสนอโครงการในรับอาเภอ จังหวัด กลุ่มจัดหวัดและประเทศ
เป็นลาดับถัดไป และทาให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อใช้ในการส่งเสริมการดาเนินการ
โครงการของแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลของป่าไม้งาม ทาให้เกิดประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน และนาไปสู่การเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนการพัฒนาการเกษตร
ประจาตาบลทุกแห่งทั่วประเทศได้ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนางานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลป่าไม้งาม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับมาก
2. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีอายุตา่ งกัน มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู แตกต่างกัน
5. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีสว่ นร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู แตกต่างกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แ ก่ หัวหน้าครัวเรือนในตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัด
หนองบัวลาภู จานวน 2,064 ครัวเรือน (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม, 2560
: 3)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนในตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัด
หนองบัวลาภู จานวน 335 คน การกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967: 886 - 887) ซึ่ง
หลังจากได้กลุม่ ตัวอย่างแต่ละหมู่บ้าน ผู้วิจัยได้ใช้วธิ ีจับฉลากในหมู่บ้านเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัย
อยู่จริง
1.3 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู โดยการจัดเวทีประชาคม ( The
Community forum) รวมทั้งสิ้น จานวน 40 คน ประกอบด้วย
(1) ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
จานวน 20 คน
(2) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไม้งาม จานวน 1 คน
(3) ตัวแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม
จานวน 6 คน
(4) กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 13 หมูบ่ ้าน จานวน 13 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check-list) ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเสนอปัญหา ด้านการวางแผนการดาเนินการ
ด้านการปฏิบัตกิ าร ด้านผลประโยชน์ และด้านการติดตามผลและประเมินผล ลักษณะของคาถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)
2.2 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)
เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)
ประกอบด้วยคาถามที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิด เห็น (Open–ended Question) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัด ทาแผนพั ฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่า ไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัว ลาภู จัง หวั ด
หนองบัวลาภู จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเสนอปัญหา ด้านการวางแผนการดาเนินการ ด้านการปฏิบัติการ ด้าน
ผลประโยชน์ และด้านการติดตามผลและประเมินผล
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ ข้อ 2 ดังนี้
(1) ผู้ศึกษาทาการศึกษาเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร
ประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
(2) ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่ง
ได้ทาการแจกแบบสอบถามจานวน 335 ฉบับ
(3) นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และเก็บรวบรวมเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป
3.2 ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ดังนี้
การศึกษาวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการดาเนินงานผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
(1) ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
- ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง อาทิ วรรณกรรม ตารา หนัง สือ บทความวิชาการ
ผลการวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ฯลฯ
- การลงพื้นที่ภาคสนาม คือ การลงพื้นที่การวิจัยเพื่อสารวจข้อมูลบริบทของพื้นที่ และศึกษา
สภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู ตามกระบวนการ (Process)
(2) ระยะที่ 2 เพื่อค้นหาข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ในระยะที่สอง วิธีดาเนินการวิจัยมี
กระบวนการศึกษาตามขัน้ ตอนที่วางเอาไว้ ดังนี้
- ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง อาทิ วรรณกรรม ตารา หนัง สือ บทความวิชาการ
ผลการวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ตามกระบวนการ (Process)
- การลงพืน้ ที่ภาคสนาม คือ การลงพื้นที่การวิจัยเพื่อค้นหาข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Process)
- การรวบรวมข้อมูลและสรุปผล คือ เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมายจะต้องร่วมกัน
รวบรวมข้อมูลและสรุปผลจากทุกภาคส่วน ทัง้ ภาคเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและภาคสนาม เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 3 ร่วมกัน
4. การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
(1) วิเคราะห์โดยการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาแปลงข้อมูลเป็นรหัสตัวเลขและบันทึกลงใน
สื่อคอมพิวเตอร์ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ดังนี้
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) อัตรา
ร้อยละ (Percentage) และประกอบการนาเสนอแบบตาราง
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- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอ
เมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาแปรค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีต่อ
ระดับพฤติกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯน้อยที่สุด
- ข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจา
ตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู วิเคราะห์เคราะห์โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) จาแนกและจัดหมวดหมู่ แล้วสรุปเป็นประเด็นหลักและพรรณนาข้อความอย่างละเอียด
4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(1) การตรวจสอบข้อมูล ผู้ศึกษาดาเนินการนาข้อมูลที่ได้มาศึกษาเอกสาร และข้อมูลจากภาคสนาม
โดยแยกตามวัตถุประสงค์มาตรวจสอบ (สุภางค์ จันทวานิช, 2547 : 129 -130) ดังต่อไปนี้
- นาข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้จากเอกสารต่าง ๆ มาศึกษาอย่างละเอียด ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตงั้ ไว้
- นาข้อมูลจากภาคสนาม ที่เก็บรวบรวมได้จากการสารวจ การสังเกตการสัมภาษณ์ซึ่งได้จด
บันทึกและสรุปสาระสาคัญตามประเด็นที่ทาการศึกษาวิจัย
- นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสาร และข้อมูลภาคสนามที่รวบรวมได้จากการสารวจการ
สังเกต และการสัมภาษณ์ มาตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ ซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ศึกษาวิจัย
ใช้วธิ ีตรวจสอบแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) ของ Denizen (1970) คือ การแสวงหาความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน
(2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้ศึกษาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากเอกสาร และข้อมูลภาคสนามที่
ได้จากการสารวจ การสังเกต และการสัมภาษณ์ มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อมูลสรุป ดังต่อไปนี้ (สุภางค์
จันทวานิช, 2547 : 131-137)
- การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ วิธีตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลรูปธรรม
หรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม หรือเหตุการณ์ห ลาย ๆ เหตุการณ์ แล้วก็ลงมือสร้างข้อสรุป ถ้า
ข้อสรุปนั้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันก็ถือเป็นสมมุติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) ถ้าหากได้รับการยืนยัน
แล้ว ก็ถือเป็นข้อสรุป
- วิเคราะห์โดยทฤษฎี คือ การแยกชนิดในเหตุการณ์นั้น โดยการยึดแนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบซึ่ ง
สามารถแยกชนิ ด ออก ได้ แ ก่ การกระท า (Acts) กิ จ กรรม (Actives) ความหมาย (Meaning) ความสั ม พั น ธ์
(Relationship) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) และสภาพหรือสถานการณ์ (setting)
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5. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์สถิตพิ รรณนา (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิตพิ ้ืนฐาน ได้แก่
(1) ร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 101)
(2) ค่าเฉลี่ย ( ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 102)
(3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 106)
5.2 สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่
(1) t-test (Independent Sample)
(2) F-test (หรือ One Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe's
Method)

ผลการศึกษา
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 63.88 มีอายุระหว่าง 36-60 ปี

จานวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 68.36 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมี
อาชีพเกษตรกรรม จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 58.51
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล
ป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจา
ตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
S.D.
แปลผล
อันดับ
xˉ
การเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม โดยภาพรวม
1. ด้านการเสนอปัญหา
3.26
1.01
ปานกลาง
1
2. ด้านการวางแผนการดาเนินการ
2.93
0.95
ปานกลาง
2
4. ด้านผลประโยชน์
2.46
0.85
น้อย
4
5. ด้านการติดตามผลและประเมินผล
2.37
0.88
น้อย
5
รวม
2.75
0.74
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ =3.26, S.D.=1.01) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการเสนอปัญหา (xˉ =3.26, S.D.=1.25) รองลงมา คือ ด้าน
การวางแผนการดาเนินการ (xˉ =2.93, S.D.=0.95) ด้านการปฏิบัติการ (xˉ =2.70, S.D.=1.02) และด้านผลประโยชน์
(xˉ =2.46, S.D.=0.85) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการติดตามผลและประเมินผล (xˉ =2.37,
S.D.=0.88) และเมื่อพิจารณารายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้
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2.1 ด้านการเสนอปัญหา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านการเสนอปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ =3.26, S.D.= 1.01)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อแก้ไขและ
ลดปัญหาของการเกษตรประจาตาบล (xˉ =3.39, S.D.= 1.25) รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ
พัฒนาการเกษตรประจาตาบล (xˉ =3.31, S.D.= 1.10) มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและแผนงานพัฒนาการเกษตร
ประจาตาบล (xˉ =3.27, S.D.=1.13) และมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาเพื่อพัฒนาการเกษตรประจาตาบล (xˉ =3.18,
S.D.=1.19) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการเสนอในการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการ
เกษตรประจาตาบลที่มีอยูอ่ ย่างจากัด (xˉ =3.17, S.D.= 1.11)
2.2 ด้านการวางแผนการดาเนินการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่า ไม้งาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านการวางแผนการดาเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ =.93,
S.D.=0.95) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย แผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมของแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล (xˉ =3.05, S.D.= 1.14) รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขและลดปัญหาของการเกษตรประจาตาบล (xˉ =3.05, S.D.= 1.18) มีส่วนร่วมในการแนวทางในการวางแผน
พัฒนาการเกษตรประจาตาบล (xˉ =2.99, S.D.= 1.07) และมีส่วนร่วมวางแผนในการจัดเก็บข้อมูล ประวัติความ
เป็นมาของชุมชน ข้อมูลด้านพื้นที่ (xˉ =2.78, S.D.= 1.13) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีสว่ นร่วมวาง
แผนการใช้ทรัพยากรในพื้นที่รับผิดชอบ (xˉ =2.76, S.D.= 1.07)
2.3 ด้านการปฏิบัตกิ าร
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านการปฏิบัตกิ าร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ =3.48, S.D.= 0.41) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของชุมชน การจัดกลุ่มปัญหา
การวิเคราะห์ปัญหา และจัดลาดับความสาคัญของปัญหาชุมชน (xˉ =2.87, S.D.= 1.24) รองลงมา คือ มีส่วนในการ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และความต้องการของชุมชน (xˉ =2.81, S.D.=1.22) มีส่วนร่วมในการเชิญชวนสมาชิก
ในชุมชนร่วมสารวจข้อมูลพืน้ ที่ฯ เพื่อใช้ในการจัดทาแผน (xˉ =2.78, S.D.= 1.10) มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนผังประวัติ
ชุมชนและเสนอแผนผังประวัติความเป็นมาของชุมชน (xˉ =2.71, S.D.= 1.24) มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการ
จัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล (xˉ =2.69, S.D.= 1.17) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกชุมชนราย
ครัวเรือน มีส่วนร่วมในการสร้างแผนผังปัญหา (xˉ =2.67, S.D.= 1.12) และมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนา
การเกษตรประจาตาบล (xˉ =2.52, S.D.= 0.94) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการเขียน
โครงการพัฒนาตาบล (xˉ =2.51, S.D.= 1.10)
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2.4 ด้านผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย (xˉ =2.46, S.D.= 0.85) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล (xˉ =2.74, S.D.= 1.01) รองลงมา คือ ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
การศึกษาดูงานด้านการเกษตร (xˉ =2.74, S.D.= 1.07) ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร (xˉ =2.45,
S.D.= 1.07) และได้ค่าตอบแทนจากการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล (xˉ =2.21, S.D.=
0.91) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ได้รับรางวัลหรือขวัญกาลังใจเมื่องานโครงการตามแผนพัฒนา
การเกษตรประจาตาบลประสบความสาเร็จ (xˉ =2.16, S.D.= 1.10)
2.5 ด้านการติดตามผลและประเมินผล
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาการเกษตรประจ าต าบลป่ า ไม้ ง าม อ าเภอเมื อ ง
หนองบัวล าภู จังหวั ดหนองบั วลาภู ด้า นการติด ตามผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดั บน้อ ย ( xˉ =2.37,
S.D.=0.88) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล (xˉ =2.56, S.D.=1.15) รองลงมา คือ มีส่วน
ร่วมประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลที่ได้ดาเนินการทุกโครงการ (xˉ =2.47, S.D.=1.06) มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประสานงานตามแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล กับแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบล แผนพัฒนาตาบล และแผนพัฒนาอาเภอ (xˉ =2.40, S.D.=0.93) และมีส่วนร่วมทบทวน
แผนงานโครงการทุกปี (xˉ =2.27, S.D.=0.92) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมประเมินผล
การใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการเกษตรประจาตาบลที่มีอยูอ่ ย่างจากัด (xˉ =2.18, S.D.=0.90)
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล
ป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ สามารถ
สรุปได้ดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่า
ไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมหัวหน้าครัวเรือนมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเสนอปัญหา
ด้านการวางแผนการดาเนินการ ด้านการปฏิบัติการ และด้านการติดตามผลและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน
3.2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่า
ไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามอายุ โดยภาพรวมหัวหน้าครัวเรือนมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมื องหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเสนอ
ปัญหา ด้านการวางแผนการดาเนินการ ด้านผลประโยชน์ และด้านการติดตามผลและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนด้านการปฏิบัตกิ าร ไม่แตกต่างกัน
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3.3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล
ป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมหัวหน้าครัวเรือนมี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒ นาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งามทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3.4 ลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่า
ไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมหัวหน้าครัวเรือนมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งามทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู สามารถสรุปได้ดังนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 ด้า นการเสนอปัญ หา ควรให้ประชาชนได้ มีส่ วนร่ว มเสนอปัญ หาของหมู่บ้าน ประเด็ นความ
ช่วยเหลือด้านการเกษตร จูงใจให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน ร่วมเสนอโครงการ และควรจัดทา
เนื้อหาให้ชัดเจนเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบต่อไป
4.2 ด้านการวางแผนการดาเนินการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล วางแผนการพัฒนาแหล่งน้า สร้างจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรู้เรื่องการทาเกษตร
ตั้งแต่เด็ก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน สะท้อนปัญหาและความต้องการด้านการเกษตร ควรมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4.3 ด้ านการปฏิบัติก าร ควรสร้า งถนนที่ เป็น พื้นฐานการทาเกษตร จั ดหามีแ หล่ง น้า ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร สนับสนุนเงินทุน และพันธุ์พืช -สัตว์เลี้ยง สร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การเกษตร ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการจัดทาแผน และทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรประจา
ตาบล
4.4 ด้านผลประโยชน์ ทาให้เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถปลู ก พืชแบบผสมผสาน สามารถบริ หารจั ด การกั น เอง วางแผนในการใช้จ่ า ยเงิน อย่า งเป็ น ระบบ และ
ประชาชนควรได้ผลประโยชน์สูงสุดในทุกด้านจากการดาเนินตามแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล
4.5 ด้านการติดตามผลและประเมินผล ให้คณะกรรมการหมู่บ้านของติดตามผลและประเมินผลแผน
อย่างต่อเนื่อง ควรติดตามผลและประเมินผลกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ให้ประชาชนร่วมทบทวนและ
ปรับปรุงแผนทุกครั้งเพื่อสร้างสมประสบการณ์ให้กับประชาชน
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สรุปผลและอธิปรายผล
1) สรุปผลการศึกษา
1.1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการเสนอปัญหา รองลงมา คือ ด้านการวางแผนการดาเนินการ ด้านการปฏิบัติการ และ
ด้านผลประโยชน์ ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการติดตามผลและประเมินผล
1.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล
ป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า หัวหน้าครัวเรือนในตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
1.3) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอ
เมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านการเสนอปัญหา ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาของหมู่บ้าน
ประเด็นความช่วยเหลือด้านการเกษตร จูงใจให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน ร่วมเสนอโครงการ และ
ควรจั ด ท าเนื้ อ หาให้ ชั ด เจนเผยแพร่ ใ ห้ กั บ ประชาชนทราบต่ อ ไป ด้ า นการวางแผนการด าเนิ น การ ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล วางแผนการพัฒนาแหล่งน้า
สร้างจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรู้เรื่องการทาเกษตรตั้งแต่เด็ก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน สะท้อนปัญหา
และความต้องการด้านการเกษตร ควรมุง่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ด้านการปฏิบัติการ ควรสร้างถนนที่เป็น
พื้นฐานการทาเกษตร จัดหามีแหล่งน้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สนับสนุนเงินทุน และพันธุ์พืช -สัตว์เลี้ยง สร้างความ
สามัคคีปรองดองในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเกษตร ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการจัดทา
แผน และทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล ด้านผลประโยชน์ ทาให้เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรที่
เพิ่มขึ้น มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปลูกพืชแบบผสมผสาน สามารถบริหารจัดการกัน เอง วางแผนใน
การใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และประชาชนควรได้ผลประโยชน์สูงสุดในทุกด้านจากการดาเนินตามแผนพัฒนา
การเกษตรประจ าต าบล และด้ า นการติด ตามผลและประเมิน ผล ให้ ค ณะกรรมการหมู่บ้า นของติด ตามผลและ
ประเมินผลแผนอย่างต่อเนื่อง ควรติดตามผลและประเมินผลกลุ่มเกษตรกรเพาะปลู กพืชและเลี้ยงสัตว์ ให้ประชาชน
ร่วมทบทวนและปรับปรุงแผนทุกครั้งเพื่อสร้างสมประสบการณ์ให้กับประชาชน
2. อภิปรายผลการศึกษา
2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านการเสนอปัญหา ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรประจาตาบลในกระบวนการจัดทา
นั้นไม่มีงบประมาณสนับสนุ นจากหน่ว ยงานต้นสั งกัด ทาให้นัก วิชาการส่ งเสริมการเกษตรประจ าตาบลไม่มีการ
ดาเนินการในกระบวนการจัดทาแผนร่วมถึงการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รจนา
นอยปลูก (2557) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น อาเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลาปาง พบว่า การมีส่วนร่วมโดยรวมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
Proceeding พะเยาวิจยั 8
737

ตาบลแจ้หม่ อาเภอแจ้หม่ จังหวัดลาปาง อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเนติลักษณ์ ยกเทพ และ
ยุภาพร ยุภาศ (2560) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้าน
เดื่อ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
โสภิดา ศรีนุ่น (2558) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง อาเภอเบตง จังหวัด
ยะลา อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล
ป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า หัวหน้าครัวเรือนในตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญรยาณีย์ กาฬภักดี (2557) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนชุมชนบ้านไม้รูด ตาบลไม้รูด อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า พบว่า ประชาชนที่
มีเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนชุมชนบ้านไม้รูด ตาบลไม้รูด
อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
โสภิดา ศรีนุ่น (2558) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง
อาเภอเบตง จัง หวั ด ยะลา พบว่า ประชาชนที่มีระดั บการศึกษาและรายได้ แตกต่า งกัน มีส่ วนร่ว มในการจัด ทา
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอ
เมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู สามารถสรุปได้ดังนี้ ด้านการเสนอปัญหา ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
เสนอปัญหาของหมู่บ้าน ประเด็นความช่วยเหลือด้านการเกษตร จูงใจให้เกษตรกรเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดทาแผน
ร่ ว มเสนอโครงการ และควรจั ด ทาเนื้อ หาให้ ชั ด เจนเผยแพร่ ใ ห้ กั บประชาชนทราบต่อ ไป ด้ า นการวางแผนการ
ดาเนินการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล วาง
แผนการพัฒนาแหล่งน้า สร้างจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรู้เรื่องการทาเกษตรตัง้ แต่เด็ก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน สะท้ อนปัญ หาและความต้องการด้า นการเกษตร ควรมุ่งให้เกิด ประโยชน์สูง สุด ต่อ ประชาชน ด้า นการ
ปฏิบัติการ ควรสร้างถนนที่เป็นพื้นฐานการทาเกษตร จัดหามีแหล่งน้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สนับสนุนเงินทุน และ
พันธุ์พืช-สัตว์เลีย้ ง สร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเกษตร ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การกาหนดแนวทางการจัดทาแผน และทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล ด้านผลประโยชน์ ทาให้เกษตรกร
มีผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปลูกพืช แบบผสมผสาน สามารถบริหาร
จัดการกันเอง วางแผนในการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และประชาชนควรได้ผลประโยชน์สูงสุดในทุกด้านจากการ
ดาเนินตามแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล ด้านการติดตามผลและประเมินผล ให้คณะกรรมการหมู่บ้านของ
ติดตามผลและประเมินผลแผนอย่างต่อเนื่อง ควรติดตามผลและประเมินผลกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
ให้ประชาชนร่วมทบทวนและปรับปรุงแผนทุกครั้งเพื่อสร้างสมประสบการณ์ให้กับประชาชน ทั้งนี้อาจเนื่องในการให้
ประชาชนได้มีการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลนั้น จะประชาชนจะสามารถสะท้อนสภาพบริบท และ
ปัญหาทางการเกษตรในพื้นที่ได้เป็นดีที่สุด ทาให้แผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลเป็นแผนที่แก้ไขและตอบสนอง
ความต้องการของชมชุนนั้นได้ และเมื่อนาแผนแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลไปปฏิบัติจริง ก็จะเกิดผลประโยชน์
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สูงสุดต่อประชาชน และสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ประชาชนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเนติลักษณ์ ยกเทพ และยุภาพร ยุภาศ (2560) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า ประชาชนที่
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีข้อเสนอแนะดังนี้
ควรได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อสนองปัญหาความต้องการของชุมชนทุกครั้ง ควรให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ความ โปร่งใสของการปฏิบัตงิ านของเทศบาล เทศบาลควรแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น กรรมการในการติดตามและ
ประเมินผลการ ปฏิบัตงิ านตามแผนพัฒนาเทศบาล ควรให้มีสว่ นร่วมในการเสนอปัญหา/ความ ต้องการของชุมชนเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนา เทศบาลควรได้จัด ทาโครงการที่เกี่ ยวข้ องกั บเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่อ งมือ เครื่องใช้ใ นการ
ประกอบอาชีพ ของกลุ่ม แม่บ้านเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่ น เทศบาลควรให้เงินค่าตอบแทน/มอบของ
รางวัลให้แก่ประชาชน ที่ได้เข้าร่วมโครงการกับเทศบาล ควรให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนในการจัดทา
แผนพัฒนา ควรให้มีสว่ นร่วมในโครงการก่อสร้างที่ เทศบาลได้ดาเนินการ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยความเมตตาและการช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากท่าน
ดร.สุปัน สมสาร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนให้กาลังใจด้วยดี
มาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในคุณงามความดี และความเมตตาของท่านทั้งหลายที่มีต่อผู้ศึกษาไว้ ณ
โอกาสนี้
ขอขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ ดร.ชาญยุทธ หาญชนะ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วนาค และดร.โกศล สอดส่อง ที่เป็นผู้
ตรวจสอบและให้ข้อแก้ไขในการสร้างเครื่องมือศึกษาวิจั ย เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพก่อนนาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและให้ร่วมมืออย่างดีย่ิงจากท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไม้งาม ตัวแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษต ร
ประจาตาบลป่าไม้งาม กานันและผู้ใหญ่บ้านในตาบลป่าไม้งาม และหัวหน้าครัวเรือนในตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ในการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้อมูล และกรุณาช่วยกรอกแบบสอบถามเพื่อ
การศึกษาครัง้ นี้เป็นอย่างดีมาก จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ที่เคารพบูชายิ่ง ญาติพ่ีน้อง
และเพื่อน ๆ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สาคัญยิ่งในการทาการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
Development on Human Resources of Personels in Local Administrative
Organizations of Nongwua So in Udonthani Province
สุริยา ทองพุดซา1
Suriya Thongpudsa1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรและระดับปัญหาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์และปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
เครื่องมือที่ใช้ศกึ ษา ได้แก่ แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนอง
วัวซอ จังหวัดอุดรธานี รวม 234 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ttest (Independent Sample) และ F-test (One Way ANOVA) ผลการศึกษา พบว่า ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์ พบว่า
บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการรับราชการ และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ระดับการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผลเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการ
รับราชการ และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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Abstract
The objectives of the research were 1,to study the level on human resources development and the level
on developing problems for human resources in local administrative organizations of NongWuaso District in
Udonthani Province and 2, to compare the concepts towards developing on human resources and the problems
on developing of human resources by diving on personel factors. The instruments using for study were
questionnaires on purposive groups for 234 persons from the personals in local administrative organizations of
NongWuaso District in Udonthani. The statistics using for data analysis included frequency, percentage, mean
and standard deviation. the hypothesis testing included t-test (Independent Sample) and F-test (One Way
ANOVA). The results of findings were as follows: The levels on development for human resources and the
problems on development for human resources in the administrative organizations were in the highest levels.
The results of comparison on concepts towards the levels on development of human resources were founded
that the persons with difference of gender educational level, the length of working, the status of being officer
and being in service of the office were statistical significant different at.05 level. The results of comparison on
the concepts towards the level of problems on development for human resources were statistical significant at.
05 level for the persons with difference of the personnel factors as mentioned.
Keywords: Local administrative organization, development on human resource

บทนา
การบริหารงานของหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม “ทรัพยากรมนุษย์” นับว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ใช้ในการบริหารคน หรือ
ที่เรียกว่า “ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)” หากสังคมใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สังคมนั้นจะง่ายต่อการ
พัฒนาและเป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้า ดังนัน้ ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคา่ ยิ่งต่อการพัฒนาสังคมโลก
ไม่วา่ สังคมนัน้ จะเป็น ระดับองค์กร สถาบัน ชุมชนหรือแม้กระทั่งสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัว จาเป็นอย่างยิ่งที่สังคม
จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ ดารงชีวิตอยู่ในกฎระเบียบที่สังคมได้วางเอาไว้ เมื่อ
ทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกพัฒนาให้มีทั้งความรู้และความดีแล้วก็จะทาให้ระบบอื่น ๆ ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงไปในทางที่ดีงามตามมา (เชาว์ โรจนแสง, 2544 : 135)
เมื่อกล่าวถึง “ทรัพยากร” ก็มักจะนึกถึงทรัพยากรธรรมชาติ อันหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ ซึ่ง
มนุษย์สามารถนาทรัพยากรเหล่านีไ้ ปใช้ประโยชน์ในรูปลักษณ์ตา่ ง ๆ ได้ เช่น น้า ถ่านหิน แร่ธาตุ โดยที่ทรัพยากรชนิด
นี้ถ้ า ใช้ม ากก็อ าจหมดไปได้ จึ งถื อ ว่า เป็ น ทรัพ ยากรที่ สิ้น เปลือ ง ส่ ว นทรั พ ยากรที่ ไม่สิ้น เปลือ ง เช่น น้าทะเล ฝน
แสงอาทิตย์ เป็นทรัพยากรที่มีคา่ มีประโยชน์ และเป็น สิ่งจาเป็นที่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน ถ้าพูด
ถึง “ทรัพยากรมนุษย์” ย่อมหมายถึง “คน” ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรประเภทหนึ่ง ที่จาเป็นจะต้องใช้การจัดการ
การพัฒนา ทัง้ นี้ เป็นเพราะว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด
แม้ว่ามนุษย์จะไม่ใช่วัตถุหรือทรัพย์สินแต่ต้องถือว่าเป็นทรัพยากรในการจัดการที่ซื้อหามาด้วยเงิ น ไม่ได้ง่ายนัก และ
การที่มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สาคัญ
สาหรับองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
รัฐได้ให้ความเป็นอิสระคลองตัว ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และมีอานาจหน้ าที่ของตนเอง โดยเฉพาะรัฐบาลเป็นผู้กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเท่าที่
จาเป็นภายใต้กรอบกฎหมายและเพื่อกระจายอานาจ ให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่ อเนื่อง และเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และในส่วนขององค์ประกอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ทาหน้าที่ฝ่ายบริหาร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ในทองถิ่น และมี
สภาท้องถิ่น ทาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเช่นเดียวกัน (โกวิทย์ พวงงาม, 2550: 13) ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร (Human Resource
Development : HRD) เป็นหัวใจหลักของหลายองค์กร เนื่องจากทรัพยาบุคลากรเป็นเรื่องที่สาคัญ ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จขององค์การซึ่งทุกองค์การมุ่งที่จะให้บุคลากรของตนมีความรู้ความสามารถและเต็มใจปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลาการดาเนินงานขององค์การต่าง ๆ จะประสบความสาเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภารกิจหน้าที่
รับผิดชอบในระดับใด ก็ขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพของคน เรียงลาดับความสาคัญตั้งแต่ผู้นาสูงสุดขององค์การผู้บริหาร
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ปฏิบัตงิ านทุกคน ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความเจริญเติบโตอย่าง
มั่นคง และด้วยเห็นว่ามนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดเพราะคนเป็นกลไกทาให้เกิดงานที่มีคุณภาพต้องเกิดจาก
คนที่มีคุณภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดารัสว่า
“จะต้องพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2540-2544) จึงได้มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร เป็นสาคัญ
(ปราโมทย์ อินสว่าง, 2557)
การจะพัฒนาบุคลากรขององค์กร จาเป็นต้องประเมินความสามารถของบุคลากรขององค์กรให้รู้ว่ามีจุดแข็ง
อะไรที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนและมีจุดอ่อนอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขที่สาคัญ การพัฒนาเพื่อให้รู้ ทันความเป็นไปของ
โลกธุรกิจในอนาคต องค์กรต้องมีความสามารถที่จะแบ่งปันเอาทรัพยากรในตลาดมาสร้างความมั่งคั่งให้กับองค์กร
ซึ่งเป็นภาระอันใหญ่หลวงของผู้บริหารทุกคน องค์กรที่ดสี มาชิกขององค์กรต้องมีขอ้ ผูกมัดหรือพันธะทางใจว่าจะทาให้
งานขององค์กรประสบผลสาเร็จ และมีค วามพร้อมที่จะเรียนรู้ การที่องค์กรจะขับเคลื่อนได้ขึ้นอยู่กับสมาชิกของ
องค์กร ดังนัน้ จาเป็นต้องพัฒนาให้พนักงานรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการเติบโตขององค์การ
ซึ่งการพัฒนาพนักงานมีหลายรูปแบบ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การทางานเป็ นกลุ่มคณะ
(Team building) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสายอาชีพ เป็นต้น (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล , 2547: 165173) ในการดาเนินงานของหน่วยงานหรือองค์การใด ๆ จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยนาเข้า(Inputs) ทรัพยากรต่าง ๆ
(Resources) ขององค์กรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และได้ผลดีที่สุดจึงจะทาให้การดาเนินงานขององค์การ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งอย่างหนึ่งของ
องค์การ เพราะจะเป็นผู้ที่นาเอาทรัพยากรด้านอื่น ๆ ขององค์การในการที่มีอยูอ่ ย่างจากัดมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
องค์การให้มากที่สุด ทั้งยังเป็นผู้จัดการหรือดาเนินงานให้แก่องค์การในการที่จะแสวงหาทรัพยากรอื่น ๆ ที่จาเป็น
ให้แ ก่อ งค์ การด้ วย หากบุ คลากรเป็น ผู้ที่ขาดประสิ ทธิ ภาพทรัพ ยากรต่าง ๆ เหล่า นั้น ก็ จะถู กน าไปใช้อ ย่า งไร้
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคคลากรเป็นสิ่งจาเป็นต่อประสิทธิภาพงานเป็นอย่างมาก กล่าวคือ เมื่อได้มกี ารบรรจุ
และแต่งตัง้ บุคคลเข้าทางานแล้ว ก็มิได้หมายความว่าจะสามารถให้เข้าทางานได้ทันทีเสมอไป จาเป็นต้องมีการอบรม
แนะนาเบือ้ งต้นแก่ผู้เข้าทางานใหม่(Orientation)ในบางกรณีอาจต้องมีการอบรมถึงวิธีการทางาน (In-service training)
ให้ด้วย (สมาน รังสิโยกฤษฎ์, 2530: 83)
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อ ศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
บุคลากรและระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์และปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล นาไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศได้ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายองค์กรที่วางไว้ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรและระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์และปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี อยู่ในระดับมาก
2. ระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี อยู่ในระดับมาก
3. บุคลากรที่มีเพศ อายุต่างกัน ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการรับราชการ และสังกัดหน่วยงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์และปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน

ประโยชน์ของการวิจัย
1. ทราบถึงระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
2. ทราบถึงระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
3. เป็นข้อมูลในวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

วิทยาการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครัง้ นี้จะศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระสาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ได้แก่
1.1 การฝึกอบรม
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1.2 การศึกษาต่อ
1.3 การพัฒนาตนเอง
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการรับ
ราชการ และหน่วยงานที่สังกัด
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรและระดับ
ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จานวน 3
ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ และการศึกษาต่อ
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรต้น (Independent variable)
ตัวแปรตาม (Dependent variable)
ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนอง
วัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อายุงาน
5. สถานภาพการรับราชการ
6. หน่วยงานที่สังกัด

ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร
และระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ในอ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จานวน 3 ด้าน
ได้แก่
1. การฝึกอบรม
2. การศึกษาต่อ
3. การพัฒนาตนเอง

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอหนองวัว
ซอ จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด 563 คน (ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตอาเภอหนองวัวซอ จังวัดอุดรธานี
ณ วันที่ 15 เมษายน 2561)
4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด 234 คน ซึ่งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิ จัยด้วยการใช้สูตรของ
ยามาเน่ (Yamane, 1967) โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) แบบเป็นสัดส่วน โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็น 9 กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 9 แห่ง ตามสัดส่วนของบุคลากรแต่ละองค์กร ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ต่างกัน จากนั้นคานวณหาขนาดตัวอย่างจาก 9 แห่ง ตามสัดส่วนของประชากรให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบตามเกณฑ์ที่
กาหนด
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5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check-list) ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการรับราชการ และ
หน่วยงานที่สังกัด
ตอนที่ 2 ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรและระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้าน
การศึกษาต่อ และด้านการศึกษาต่อ ลักษณะของคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บการพั ฒนาทรัพ ยากรมนุ ษย์ข องบุ ค ลากรและปั ญ หาการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ลักษณะของคาถามเป็นคาถาม
ที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น (Open–ended Question)
6. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
6.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัย เพื่อกาหนดกรอบเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์
6.2 จัดทาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยคาถามที่ต้องการเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ให้ครบถ้วนและครอบคลุมเนื้อหา
6.3 ผู้ศึกษาทาการตรวจสอบเครื่องมืออีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนนี้ ตรวจสอบความ ครอบคลุมของเนื้อหา
ความเข้าใจของภาษา ความเข้าใจตรงกันของคาถาม
6.4 นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
6.5 น าแบบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ ที่ปรับปรุง แก้ ไขแล้ วเสนอต่อ ผู้เชี่ย วชาญประเมินความ
สอดคล้องของข้อคาถาม (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญมีจานวน 3 ท่าน และนาเครื่องมือที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยคานวณหาค่า IOC โดยคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 เป็นต้น
ไป เป็นข้อที่นาไปใช้ได้
6.6 นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไขของผู้เชี่ยวชาญเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมการค้นคว้าอิสระตรวจสอบแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวน 30 คน
6.7 วิเคราะห์แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ทองใบ สุดชารี, 2549 : 131) ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ผลได้คา่ เท่ากับ 0.842
6.8 นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปเก็บรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูล ดังนี้
7.1 ผู้ศึกษาทาการศึกษาเกี่ยวข้องกับระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรและระดับปัญหา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
7.2 ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่ง
ได้ทาการแจกแบบสอบถามจานวน 234 ฉบับ
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7.3 นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และเก็บรวบรวมเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป
8. การตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ โ ดยการน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามมาแปลงข้ อ มู ล เป็ น รหั ส ตั ว เลขและบั น ทึ ก ลงใน
สื่อคอมพิวเตอร์ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ดังนี้
8.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) อัตราร้อยละ
(Percentage) และประกอบการนาเสนอแบบตาราง
8.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาแปรค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของตั วแปรต่าง ๆ ที่มีต่อ
ระดับพฤติกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชัน้ (วิชิต อู่อ้น, 2548 : 181)
8.3 ข้อเสนอแนะแนวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรและปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี วิ เคราะห์เคราะห์โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) จาแนกและจัดหมวดหมู่ แล้วสรุปเป็นประเด็นหลักและพรรณนาข้อความอย่างละเอียด
9. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
9.1 การวิเคราะห์สถิตพิ รรณนา (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิตพิ ้ืนฐาน ได้แก่
(1) ร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 101)
(2) ค่าเฉลี่ย (xˉ ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 102)
(3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 106)
9.2 สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่
(1) t-test (Independent Sample)
(2) F-test (หรือ One Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
(Sheffe's Method)

ผลการศึกษา
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 52.14 มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี
จานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31 มีระดับการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 มี
อายุการทางานต่ากว่า 5 ปี จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 59.40 มีสถานภาพการรับราชการเป็นข้าราชการ จานวน
95 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 และสังกัดเทศบาลตาบลกุตหมากไฟ จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม
ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร
S.D.
แปลผล
อันดับ
xˉ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1. ด้านการฝึกอบรม
4.21
0.49
มากที่สุด
2
2. ด้านการศึกษาต่อ
4.14
0.56
มาก
3
3. ด้านการพัฒนาตนเอง
4.28
0.48
มากที่สุด
1
รวม
4.21
0.44
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ =4.21, S.D.= 0.44) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง (xˉ =4.28, S.D.=0.48) รองลงมา คือ ด้านการฝึกอบรม (xˉ =4.21,
S.D.= 0.49) ส่วนด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ (xˉ =2.37, S.D.=0.88)
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม
ระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
S.D.
แปลผล
อันดับ
xˉ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1. ด้านการฝึกอบรม
4.10
0.52
มาก
3
2. ด้านการศึกษาต่อ
4.19
0.51
มาก
2
3. ด้านการพัฒนาตนเอง
4.22
0.49
มากที่สุด
1
รวม
4.17
0.41
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนอง
วัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.17, S.D.=0.41) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง (xˉ =4.22, S.D.= 0.49) รองลงมา คือ ด้านการศึกษาต่อ (xˉ =4.19, S.D.=
0.51) ส่วนด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม (xˉ =4.10, S.D.= 0.52)
4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการรับราชการ และ
หน่วยงานที่สังกัด สามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่

Proceeding พะเยาวิจยั 8
748

ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อ ไม่แตกต่างกัน
4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามอายุ โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วน ด้านการศึกษาต่อ ไม่แตกต่างกัน
4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการ
ฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามอายุงาน โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการฝึกอบรม และด้าน
การศึกษาต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.5 ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามสถานภาพการรับราชการ โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการ
ฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง และด้าน
การศึกษาต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน ด้านการฝึกอบรม ไม่แตกต่างกัน
5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการรับราชการ และ
หน่วยงานที่สังกัด สามารถสรุปได้ดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาต่อ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนาตนเอง ไม่แตกต่างกัน
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5.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามอายุ โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
5.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง
ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามอายุงาน โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการ
ฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามสถานภาพการรับราชการ โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนา
ตนเอง ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง
ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลและอธิปรายผล
1. สรุปผลการศึกษา
1.1 ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาตนเอง รองลงมา คือ ด้านการฝึกอบรม ส่วนด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ
1.2 ระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้า นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาตนเอง รองลงมา คือ ด้านการศึกษาต่อ ส่วนด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม
1.3 ผลเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์ พบว่า บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา อายุ
งาน สถานภาพการรับราชการ และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนบุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนา
ทรัพยากรมมนุษย์ไม่แตกต่างกัน
1.4 ผลเปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า บุคลากรที่ มีเพศ ระดับการศึกษา
อายุงาน สถานภาพการรับราชการ และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนบุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่
แตกต่างกัน
2. อภิปรายผลการศึกษา
2.1 ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาตนเอง ทั้งนี้อาจเรื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพราะ
บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงแรงงานเท่านั้นแต่เป็นทุนทางสังคมและสินทรัพย์ ขององค์การ ที่มีผลต่อ
การสร้างโอกาส ของการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นรากฐานสาคัญ
ที่จะปรับองค์การให้สามารถโต้ตอบกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดจาก สิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างมั่นใจ ตามที่ Gilley &
Eggland, 1990 (อ้างถึงใน สายทิพย์ รัตนสารี ,2553 : 18) ได้ให้นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าการนหมายถึง
การนากิจกรรมที่มีการเน้น กาหนดและวาง รูปแบบอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เพิ่มพู นความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
ปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย อู่อรุณ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณผลการศึกษาพบว่าการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับสูงได้แก่ ด้านการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตอาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การทางด้าน
การศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ ความชานาญงาน
2.2 ระดับปัญหาการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาตนเอง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้าง ทาให้การสารวจความ
ต้องการทาได้ไม่เท่าที่ควร อีกทั้งตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานที่เข้าประชุมเพื่อจัดทา แผนพัฒนาบุคลากรนั้นส่วนใหญ่
เป็นข้าราชการทาให้การฝึกอบรมส่วนใหญ่จึงเน้นการพัฒนา บุคลากรที่รับราชการ และการพัฒนาบุคลากรทาได้เป็น
กลุ่มใหญ่ไม่ได้เจาะตามหน้าที่บุคลากรต้องปฏิบัติงานและหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง จึงทาให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรมมนุษย์ในแต่ละด้านได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับเป้าหมายที่ว าง และที่สาคัญ การจัดสรรงบประมาณที่ได้ ใน
ระหว่างปีงบประมาณจึงต้องปรับเปลี่ยนโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ ตาม งบประมาณที่ได้รับ
และทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาการพัฒนา ทรัพย์กร ด้านการฝึกอบรมนั้น สอดคล้องกับ
ณัฏฐิรา เจริญบุญ (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตพื้นที่ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า ระดับปั ญ หามากที่สุ ด คื อ ขาดการจั ดทาแผนพั ฒ นางานด้า นการพั ฒ นา
บุคลากร
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอหนองวัว
ซอ จังหวัดอุดรธานี สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาและการช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากท่าน ดร.ชาญยุทธ หาญชนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนให้กาลังใจด้วยดีมาโดยตลอด
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในคุณงามความดี และความเมตตาของท่านทั้งหลายที่มตี อ่ ผู้ศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณท่า นผู้เชี่ย วชาญ ดร.สุ ปัน สมสาร์ ดร.เกรี ยงศักดิ์ แก้ว นาค และดร.โกศล สอดส่อง ที่เป็น ผู้
ตรวจสอบและให้ข้อแก้ไขในการสร้างเครื่องมือศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพก่อนนาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและให้ร่วมมืออย่างดีย่ิงจากคณะผู้บริหาร
และบุ ค ลากรในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในอ าเภอหนองวั ว ซอ จั ง หวั ด อุ ด รธานี ให้ ค วามกรุ ณ าช่ว ยกรอก
แบบสอบถามเพื่อการศึกษาครัง้ นี้เป็นอย่างดีมาก จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ที่เคารพบูชายิ่ง ญาติพ่ีน้อง
และเพื่อน ๆ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สาคัญยิ่งในการทาการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ระบาลีลาวดี
Leelawadee Dance
สรินทร คุ้มเขต1* ชมภูนาฏ ชมพูพันธ์1 จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว1 สังคม พรหมศิร1ิ
ผุสดี โกมาสถิตย์1 และมัทนา สารเงิน1
Sarinthorn Khumkhet1*, Chomphunat Chomphuphan1, Jutaporn Wilaikeaw1, Sungkom Promsiri1,
Pudsadee Konasathit1 and Mattana Sarangern1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาลักษณะ และความเชื่อของดอกลีลาวดี 2)พัฒนารูปแบบชุดการ
แสดงนาฏศิล ป์ส ร้า งสรรค์ ชุด ระบาลีลาวดี กลุ่ม เป้ าหมายที่ ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ สานัก งานเกษตร จั งหวัด เลย
สานักงานเกษตรอาเภอภูเรือ จังหวัดเลย ชาวบ้านที่ปลูกดอกลีลาวดี อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย จานวน 5 คน ปราชญ์
ชาวบ้าน จ านวน 3 คน ครูผู้ส อนนาฏศิล ป์ จานวน 5 คน และนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
จานวน 6 คน ใช้วธิ ีวจิ ัยเชิงคุณภาพ โดยมีการศึกษาภาคสนาม ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผล
ของการวิจัยมีดังนี้
1) ดอกลีลาวดี หรือดอกลั่นทม คนโบราณมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกไว้ในบ้านเพราะมีช่ือที่พ้องกับ
คาว่า ระทม ซึ่งแปลว่า เศร้าโศก ทุกข์ใจ จากนั้นได้มีการเรียกชื่อใหม่ว่า ลีลาวดี เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ
2) รูปแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระบาลีลาวดี เป็นการแสดงที่ส่ือความหมายถึง ความงาม รูปร่าง
ลักษณะ และสีสรรของดอกลีลาวดี โดยผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ เครื่ องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการ
แสดงให้สอดคล้องกับลักษณะของดอกลีลาวดี
คาสาคัญ: ดอกลีลาวดี นาฏศิลป์สร้างสรรค์

1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
Faculty of Education, Loei Rajabhat University, Loei Province, 42000.
*Corresponding author E-mail : Sarinthorn_nong@hotmail.com
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Abstract
The purpose of this reserch was to 1) study the nature and belief of Leelawadee flowers in Thai name or
Plumeria. 2) Develop a creative dance named Leelawadee Dance. The target group of the research were Loei
Provincial Agricultural Extension Office, Phu Ruea District Agricultural Extension Office, 5 villagers from Phu Ruea
District, 3 local philosopher, 5 Thai dance teachers and 6 students of dramatic arts of Rajabhat Loei University.
The research use qualitative research methods such as field studies, literature studies, and study in related
research.
1) The research found that 1) Ancient people believe that the Leelawadee flowers or Plumeria flowers
should not be planted in the home because it has a name that is associated with the words gloom and dread.
Then it was called the new name is Leelawadee, a royal name from Queen Sirikit.
2) The style of Leelawadee dance, a creative dance is a representation of the beauty shape and colors of
Leelawadee flowers. The researcher designed the music costume and props consistent with the nature of the
Leelawadee flowers.

Keywords: Leelawadee flowers, creative dance
บทนา
ลั่นทม หรือ ลีลาวดี เป็นไม้ดอกยืนต้นในวงศ์ตีนเป็ด หรือ วงศ์ไม้ลั่นทม (Plumeria) มีหลายชนิดด้วยกัน เป็นพืช
ทีน่ ยิ มปลูกเพราะดอกมีสสี ันหลากหลาย สวยงาม ได้แก่ขาว เหลืองอ่อน แดง ชมพู สีขาวขุ่น ฯลฯ บางดอกมีมากกว่า
1 สี อาจมีมากถึงหลายสีในดอกเดียววดี (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ,2548) และเป็นดอกไม้ประจาชาติลาว ซึ่งเป็น
ประเทศเพื่อนบ้าน และถือเป็นประเทศพี่น้องกับประเทศไทย ดอกลั่นทมหรือดอกลีลาวดี คนโบราณนิยมปลูกตามวัด
และมีความเชื่อว่า ไม่ควรปลูกในบ้านเพราะชื่อลั่นทมนัน้ ไปพ้องเสียงกับคาว่า 'ระทม' ซึ่งมีความหมายว่า เจ็บช้าระกา
ใจ เศร้าโศก ทุกข์ใจ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ พระองค์ได้พระราชทาน
นามใหม่แก่ลั่นทม ว่า “ลีลาวดี” น่าจะมาจากลักษณะการทอดกิ่งที่อ่อนช้อยงดงามของต้นลีลาวดี (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ,2542)
ลีลาวดี เมื่อแปลตามพจนานุกรมตามคาต่อคาโดยแยกเป็น คาว่า ลีลา และคาว่า วดี คาว่า ลีลา หมายถึง
ท่าทาง, ท่าทางอันงาม, การเยื้องกราย คาว่า วดี หมายความว่า เพศหญิงตามหลักไวยากรณ์ เช่น ดาราวดี ว่า มี
ดาว. ดั งนั้น ลี ลาวดี ถ้าแปลตามความหมายตามอั กษรแล้ว ก็คือต้นดอกไม้ที่มีท่ว งท่าสวยงามอ่อนช้อย งดงาม
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2542)
ด้วยลักษณะดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความงดงามของดอกลีลาวดีที่มีความหลากหลายของสีดอก และ
ชื่อที่มีความซับซ้อนของชื่อและความงามของดอกไม้ที่มีความหลากหลายของสีดอก จึงได้สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์
ชุด “ระบาลีลาวดี”เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีตอ่ พี่น้องประเทศลาว

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาลักษณะ และความเชื่อของดอกลีลาวดี
2. พัฒนารูปแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดระบาลีลาวดี
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาภาคสนาม
ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ สานักงานเกษตร จังหวัดเลย สานักงานเกษตร
อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย และชาวบ้านที่ปลูกดอกลีลาวดี อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย จานวน 5 คน ครูผู้สอนนาฏศิลป์
จานวน 5 คน และนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้
(1) กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับดอกลีลาวดี คือ สานักงานเกษตร จังหวัดเลย สานักงานเกษตร
อาเภอภูเรือ จังหวัดเลยจานวน 10 คน และชาวบ้านที่ปลูกดอกลีลาวดี อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย จานวน 5 คน
(2) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการให้ขอ้ เสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง คือ ครูผู้สอนนาฏศิลป์ในจังหวัดเลย
จานวน 5 คน
(3) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการถ่ายทอดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนง
นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. พื้นที่ในการวิจัย พื้นที่ในการวิจัย ได้แก่ จังหวัดเลย
3. เครื่องมือ การวิจั ย เครื่องมือ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ ง นี้ ผู้วิจั ย ใช้เครื่อ งมือ เชิง คุ ณ ภาพ ประกอบด้ ว ย แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับดอกลีลาวดี และประเด็นสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ และ
วิพากษ์ชุดการแสดงที่พัฒนาขึ้น
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 เตรียม/วางแผนดาเนินการวิจัย
4.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และด้านศิลปะการแสดง
4.3 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
4.4 เก็บข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับดอกลีลาวดี โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เกษตรอาเภอภูเรือ กลุ่มผู้รู้ กลุ่ม
ผู้ถ่ายทอด ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพการปลูกต้นลีลาวดี อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย และปราชญ์ชาวบ้านในเรื่อ งความ
เชื่อ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ และนาเสนอเป็นชุดการแสดง
4.5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการตีความหมายสาหรับการ
พัฒนารูปแบบศิลปะการแสดง
4.6 ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ มีขนั้ ตอนการดาเนินการดังนี้ คือ
- ประดิษฐ์ท่าราชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดระบาลีลาวดี จากข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ ตามแนวทางการประดิษฐ์ทา่ รานาฏศิลป์ไทย
- พัฒนาองค์ประกอบของชุดการแสดง ได้แก่ ดนตรี และเพลงร้องประกอบการแสดง ผู้แสดง
เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง
- ถ่ายทอดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ให้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4.7 นาเสนอชุดการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ได้ชุดการแสดงที่สอดคล้อง และนาเสนอเรื่องราวได้ถูกต้อง ชัดเจน
4.8 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยการเรียบเรียง
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ข้อมูลเชิงคุณภาพ
4.9 สรุปผลการวิจัย/นาเสนอผู้เกี่ยวข้อง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องความ
เชื่อ เพื่อการสรุปความเชิงพรรณนา และใช้เป็นหลักเกณฑ์ที่นาไปสู่ กระบวนการตีความหมายสาหรับการพัฒนา
รูปแบบศิลปะการแสดงต่อไป

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาลักษณะ และความเชื่อของดอกลีลาวดี
ลีลาวดี ดอกลีลาวดีภาษาอังกฤษ Plumeria, Frangipani, Temple Tree มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Plumeria spp.
สาหรับชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ก็เช่น จาปา, จงป่า (กาญจนาบุรี), จาปาลาว (ภาคเหนือ),
จาปาขาว (ภาคอีสาน), จาปาขอม (ภาคใต้), ไม้จีน (ยะลา), มอยอ (นราธิวาส), จาไป (เขมร), เป็นต้น โดยเป็น
ต้นไม้ที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเพราะออกดอกตลอดปี เลี้ยงดูง่าย และสีของดอกลีลาวดีนั้นยังมีสีสันสดใส
สวยงาม ไม่วา่ จะเป็น ขาว เหลืองอ่อน ชมพู แดง ฯลฯ ซึ่งบางดอกอาจจะมีมากกว่า 1 สี เดิมทีแล้วต้น ลั่นทมเป็นไม้ที่
นาเข้ามาจากเขมร ซึ่งมีชื่อเดิมว่า “ต้นขอม” เล่ากันว่ามีการนาเข้ามาปลูกในไทย เมื่อครั้งไปตีนครธมจนได้รับชัยชนะ
แล้วได้มกี ารนาต้นไม้ชนิดนี้เข้ามาปลูก และเรียกชื่อเป็นที่ระลึกว่า “ลั่นธม” โดยคาว่าลั่นนัน้ แปลว่า ตีฆ้อง ลั่นฆ้อง ลั่น
กลอง ส่วนคาว่าธมนัน้ มาจากคาว่า “นครธม”
ในปัจจุบัน โดยมีผู้รู้ด้านภาษาไทยได้กล่าวถึงความหมายของลั่นทมไว้ โดยมีความหมายว่า “การละแล้วซึ่ง
ความทุกข์ ความโศกเศร้าและมีความสุข” เพราะคาว่าลั่นนั้นมีความหมายว่า แตกหัก ละทิ้ง ส่วนคาว่าทมก็หมายถึง
ความทุกข์โศก คนโบราณ มีความเชื่อว่าไม่ควรปลูกต้นลั่นทมไว้ในบริเวณบ้าน เนื่องจากมีช่ืออัปมงคล เพราะไปพ้อง
กับคาว่า “ระทม” ซึ่งแปลว่า ความทุกข์ใจ เศร้าโศก แต่ได้มีการเปลี่ยนมาเรียกชื่อใหม่แทนซึ่งก็คือ “ลีลาวดี” โดยเป็น
ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ ซึ่งมีความหมายว่า “ดอกไม้ที่มีท่วงท่าอ่อนช้อยและ
สวยงาม”

ภาพที่ 1 ดอกลีลาวดี
ที่มา: สรินทร คุ้มเขต
2. ผลการพัฒนารูปแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดระบาลีลาวดี
ผู้วิจัยได้ค้นคว้า และคิดประดิษฐ์ท่าทางจากการศึกษาลักษณะดอกลีลาวดี การศึกษานาฏยศัพท์ ภาษาท่าทาง
และนาฏศิลป์ไทย โดยยึดหลักในการคิดชุดการแสดง ท่ารา เครื่องแต่งกาย องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการแสดง
และหลักในการจัดการแสดงมาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดง ดังนี้
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2.1 กาหนดแนวคิดของชุดการแสดง ระบาลีลาวดี เป็นการแสดงที่เน้นความสวยงามของท่าราตาม
แบบแผนทางนาฏศิลป์ไทย จึงกาหนดแนวคิดของการแสดงให้ส่ือ ลักษณะของดอกลีลาวดี และความหมายของดอก
ลีลาวดี
2.2 กาหนดรูปแบบของชุดการแสดง เป็นการเล่าเรื่องราวของดอกลีลาวดี ความสวยงามของดอกไม้
เปรียบเสมือนความงดงามของสตรี ผู้วิจัยจึงนาเสนอรูปแบบของชุดการแสดง ระบาลีลาวดี ในลักษณะของการแสดง
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ดังนี้
1) กาหนดองค์ประกอบของการแสดง ซึ่งกาหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดงที่
กาหนดไว้ ดังนี้
- ดนตรีและเพลงร้อง คณะผู้วิจัยได้ประพันธ์ทานองเพลงขึ้นใหม่ ที่กล่าวถึง ความสวยงามของ
ดอกไม้เปรียบเสมือนความงดงามของสตรี และแนวดนตรีที่จะเลือกใช้เป็นการสร้างสรรค์ข้ึนใหม่โดยใช้ทานองเพลงคา
หวาน และทานองเพลงมะลิซ้อน เป็นการบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ประกอบคาร้อง
เนื้อเพลง “ระบาลีลาวดี”
-ทานองเพลงคาหวานลีลาวดีชื่อนี้มีความหมาย
กลิ่นโปรยปรายน่าชมดมกลิ่นหอม
หวนคะนึงถึงดวงพะยอม
ละมุนละม่อนเบ่งบานกลางดวงใจ
ชื่อลีลาดั่งว่ากินนรร่ายรา
งามลึกล้าวดีคอื นามสตรีสดใส
แรกเริ่มชื่อลั่นทมตรมฤทัย
จึงเปลี่ยนไปเป็นลีลาวดีศรีมงคล
จาปาชื่อถิ่นอีสานเพื่อนบ้านด้วย
รื่นระรวยจาปาลาวขาวเหลือล้น
ชุดร่ายราลีลาวดีที่ได้ยล
บุญกุศลเทิดบูชาพระรัตนตรัย
-ทานองเพลงมะลิซ้อน- ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิง จานวน 6 คน โดยคัดเลือกผู้แสดงที่มีทักษะการร่ายราที่อ่อนช้อย
งดงาม มีรูปร่างใกล้เคียงกันเพื่อให้ได้ภาพการแสดงที่มีความเป็นเอกภาพ
- การแต่งกาย ผู้วิจัยออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบการแสดง เป็นการแต่งกายตามแบบฉบับ
ผู้หญิงไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งรับอิทธิพลต่อจากกรุงศรีอยุธยา คือ เกาะอกห่มสไบ นุ่งจีบหน้านาง เพื่อสื่อ
ความหมายถึงความงดงามของหญิงไทย การห่มสไบจะห่มเฉียงทับซ้าย เพื่อความสะดวกต่อการทางานหรือหยิบจับ
สิ่งของต่าง ๆ ของหญิงไทยในสมัยโบราณ เนื่องจากคนส่วนใหญ่นั้นถนัดมือขวา จึงทาให้สไบไม่เกะกะในการทางาน
- เครื่องประดับประกอบด้วย สร้อยคอ ต่างหู สังวาลย์ เข็มขัดทองพร้อมหัวเข็มขัด ต้นแขน รัด
เกล้า เพื่อสื่อความหมายถึงผู้หญิงไทยที่อยูใ่ นชั้นเจ้านาย และให้สอดคล้องกับชุดการแสดง
- ทรงผมเกล้ารวบใส่รัดเกล้าทัดดอกลีลาวดี
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ภาพที่ 2 การแต่งกายระบาลีลาวดี
ที่มา: มัทนา สารเงิน
2) การออกแบบท่าราและการแปรแถว ระบาลีลาวดี มีแนวคิดหลักคือ ให้สื่อลักษณะของดอก
ลีลาวดี ความหมายของดอกลีลาวดี และความสวยงามของดอกไม้เปรียบเสมือนความงดงามของสตรี ซึ่ง ในกระบวน
ท่ารา แต่ละท่ามีความหมายในตัวเอง ท่าราบางท่ามีกฎระเบียบเฉพาะ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดการประดิษฐ์ท่าราจาก
นาฏศิลป์ไทย จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ และใช้นาฏยศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ในท่าราของไทยที่เป็นแบบแผนมา
เป็นแนวทางการออกแบบท่ารา การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ “ ระบาลีลาวดี ”โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัยได้กาหนดให้แต่ละ
ท่าสื่อความหมายแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาเรื่องราวในการแสดง จากนั้นกาหนด
รูปแบบการแปรแถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ที่จะต้องผสมผสานกลมกลืนกัน ทั้งนี้รวมถึงอารมณ์ของผู้
แสดงด้วย จึงจะทาให้เกิดความหมายและทาให้ผู้ชมเข้าใจ เพื่อมิให้ผู้ชมเบื่อหน่าย และมีการเคลื่อนไหวตามกระบวน
ท่ารา จะได้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวที่งดงามแปลกตา โดยให้สัมพันธ์กับกระบวนท่ารา และทานองเพลง เมื่อออกแบบ
ท่าราและการแปรแถวเรียบร้อยแล้วได้จัดการถ่ายทอดให้นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย หลังจากนั้นนาเสนอชุดการแสดงที่พัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ ที่มีประสบการณ์การ
สอนในสาขานาฏศิลป์ และมีผลงานออกแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์ของตนเองให้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง
โดยผู้ทรงคุณวุฒใิ ห้ความเห็นว่าชุดการแสดงที่สร้างขึน้ สามารถสื่อเรื่องราวที่ต้องการนาเสนอได้ชัดเจน เลือกใช้ดนตรี
ได้เหมาะสมในแต่ละช่วง การแต่งกายออกแบบได้เหมาะสม มีความคล่องตัวในการแสดง รูปแบบท่าราและการแปร
แถวถูกต้องตามหลักของนาฏศิลป์ มีความสวยงาม และสามารถนาไปเผยแพร่ได้
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ตัวอย่างกระบวนท่า“ ระบาลีลาวดี ”ดังนี้
ท่ารา ระบาลีลาวดี
ท่าที่ 1 น่าชม

ภาพที่ 3 น่าชม
ที่มา: มัทนา สารเงิน
ท่าที่ 2 ท่ากลิ่นหอม

ภาพที่ 4 กลิ่นหอม
ที่มา: มัทนา สารเงิน
ท่าที่ 3 กลางดวงใจ

ภาพที่ 5 กลางดวงใจ
ที่มา: มัทนา สารเงิน
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ท่าที่ 4 ท่ากินนรรา

ภาพที่ 6 กินนรรา
ที่มา: มัทนา สารเงิน
ท่าที่ 5 งามลึกล้า คือนามสตรี

ภาพที่ 7 งามลึกล้า คือนามสตรี
ที่มา: มัทนา สารเงิน
ท่าที 6 จาปาชื่อถิ่นอีสาน

ภาพที่ 8 จาปาชื่อถิ่นอีสาน
ที่มา: มัทนา สารเงิน
ท่าที 7 รื่นระรวยจาปาลาว

ภาพที่ 9 รื่นระรวยจาปาลาว
ที่มา: มัทนา สารเงิน
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สรุปผลและอภิปรายผล
ระบาลีลาวดี เป็นการแสดงที่ ผู้วิจัยกาหนดให้ส่ือถึงลักษณะ และความงาม ผ่านกระบวนการร่ายรา ให้ผู้ชม
เข้าใจเรื่องราวถึงความงามของดอกลีลาวดีซึ่ง สอดคล้องกับ สดใส พันธุมโกมล (2538) ที่กล่าวว่า ศิลปะการแสดง
คือ ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการนาภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็นเรื่อง และจัดเสนอในรูปแบบ
ของการแสดง โดยมีผู้แสดงเป็นผู้ส่ือความหมายและเรื่องราวต่อผู้ชม แนวคิดที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ หากสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างไม่ซับซ้อน สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมแล้ว
รูปแบบของชุดการแสดง ระบาลีลาวดีผู้วิจัยจึงนาเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์ ไทยสร้างสรรค์ สาหรับ
องค์ประกอบของการแสดง ผู้วิจัยกาหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการแสดงที่กาหนดไว้ โดยเน้นความ
เรียบง่าย โดยใช้วงปี่พาทย์ในการบรรเลงดนตรีประกอบ และใส่ทานองเพลงคาหวาน และทานองเพลงมะลิซ้ อน เพื่อ
สื่อถึงความงดงาม อ่อนช้อยของท่ารา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ไทยและสอดคล้องกับแนวคิดในการ
ประดิษฐ์ทา่ ราและชุดการแสดงของ สุรพลวิรุฬห์รักษ์ (2549) ที่กล่าวไว้ว่า นักนาฏยประดิษฐ์ต้องกาหนดรูปแบบและ
แนวทางของฉากและเครื่องแต่งกายให้ตอบสนองและส่งเสริมการแสดงอย่างเหมาะสม
ผู้วิจัยออกแบบท่าราโดยใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าราของไทยที่เป็นแบบแผน ท่าราสื่อความหมายได้ดี เหมาะสม
กับอารมณ์เพลง กลมกลืนกับท่วงทานอง ใช้ท่าราที่ดูอ่อนหวานเนิบช้า มีการเชื่อมท่าราได้กลมกลืนกั นซึ่งสอดคล้อง
กับ พจน์มาลย์ สมรรคบุตร (2538 ) ทีก่ ล่าวว่าการประดิษฐ์ลีลาท่าราต้องเป็นกิริยาท่าทางที่ส่ือสาร ความหมายให้
ผู้อื่นเข้าใจ รู้ถึงความหมายนั้น ๆ ด้วยการแสดงกิริยาท่าทางที่ประดิษฐ์ดัดแปลงมาจากธรรมชาติให้มีความสวยงาม
และเหมาะสม สอดคล้องกับประทิน พวงสาลี (2514) ซึ่งกล่าวถึงการแปรแถวว่า เป็นกลวิธีที่จะทาให้แถวเปลี่ยนแปลง
เป็นรูปลักษณะต่าง ๆ สาเหตุของการแปรแถวเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ทาให้ผู้ชมไม่เกิดความเบื่อหน่าย ชวนติดตามตลอด
ชุดการแสดง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
ควรนานาฏยประดิษฐ์ท่พี ัฒนาขึ้น จัดทาในรูปของวีดทิ ัศน์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัย
1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะดอกไม้ของไทยชนิดอื่น ๆ แล้วนามาพัฒนาเพื่อนาเสนอในรูปของนาฏยประดิษฐ์
เพื่อเป็นการเผยแพร่แก่คนรุ่นหลังต่อไป
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ให้แก่เยาวชนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สนับสนุนงบประมาณสาหรับการนาเสนอ
งานวิจัยครั้งนี้
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สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
The reasons for drop – outs of the undergraduate students at the School of Science
สุดารัตน์ แซ่จ๋าว1 และสุลาวัลย์ ยศธนู1
Sudarat Saechao1 and Sulawan Yottanoo1
บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุการพ้นสภาพการเป็ นนิสิตในระดั บปริญญาตรี ของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 – 2557 โดยใช้ข้อมูลจากฐานระบบบริการการศึกษา
(www.reg.up.ac.th) ที่มีนิสิตยื่นคาร้องย้ายคณะ/สาขาวิชา หรือยื่นคาร้องขอลาออก และการสัมภาษณ์นิสิตทาง
โทรศัพท์ ผลการวิจัยพบว่า ชั้นปีที่ 1 มีอัตราการพ้นสภาพสูงที่สุด (ร้อยละ 21.94) รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 2 (ร้อยละ
16.50) ชัน้ ปีที่ 3 (ร้อยละ 3.13) และชั้นปีที่ 4 (ร้อยละ 0.04) ตามลาดับ สาเหตุหลักของการพ้นสภาพมาจากการย้าย
คณะ/สาขาวิชา รองลงมาคือพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละชั้นปี และการพ้นสภาพจาก
การลาออกมหาวิทยาลัยเพื่อไปศึกษาต่อที่อื่น โดยอัตราส่วนของอัตราการสาเร็จการศึกษากับอัตราการพ้นสภาพของ
นิสิตในแต่ละปีการศึกษา เท่ากับ 7:3
คาสาคัญ: พ้นสภาพ ตกออก สาเร็จการศึกษา

Abstract
The aim of this research was to analyze the undergraduate students drop out from School of Science,
University of Phayao (UP) in academic year 2010-2014. The data were collected from the management system
(www.reg.up.ac.th) where students submitted a resignation form. A mobile interview was also used to collect
the data. The results were as follows: the first-year students had the highest drop-out rate (21.94%), following
by the second-year students (16.50%), the third-year students (3.13%) and the fourth-year students (0.04%)
respectively. The majority of drop-out was changing the faculty. The second reason was grade point average
did not meet the criteria and resigned from UP in order to go to the new university. The ratio of the success rate
and drop- out rate was 7:3.
Keywords: Drop – outs, Graduate
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บทนา
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศเนื่องจากการศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพของคนในทุกด้าน
ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม รัฐบาลได้ให้ความสาคัญ และ
สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งสามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพใน
สายวิชาชีพต่าง ๆ ให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยที่จะต้องผลิต
บัณฑิตที่มีออกไปทางานตามความต้องการของสังคม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีหน้าที่ในการผลิตบั ณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ป้อน
ตลาดงานให้แก่ประเทศ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนาเอาองค์ความรู้
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญ ญาท้ องถิ่ นให้ เหมาะสมกับสภาพภูมิศ าสตร์
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในสาขาเหนือตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์ ดาเนิน
กิจกรรมตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มีความเชื่อมโยงกับแนวนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 8 ส่วนงานย่อย 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2. สาขาวิชาสถิติ 3.
สาขาวิชาเคมี 4. สาขาวิชาชีววิทยา 5. สาขาวิชาฟิสิกส์ 6. สาขาวิชาวัสดุ ศาสตร์ 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา และ 8. สานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ ด้านการเรียน
การสอน คณะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬาพื้นฐานให้กับนิสิตคณะต่า ง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในปี
การศึกษา 2559 คณะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีประกอบด้วยหลักสูตรเดี่ยว 7 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร วท.บ.
คณิต ศาสตร์ 2) หลัก สูต ร วท.บ. สถิ ติ 3) หลั กสู ตร วท.บ. เคมี 4) หลักสู ตร วท.บ. ฟิสิก ส์ 5) หลั กสู ตร วท.บ.
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 6) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 7) วท.บ. ชีววิทยา การ
จัดการหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างการศึกษาบัณฑิต(สาขาการศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต จานวน 5 คู่ ได้แก่ 1) หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา กับ กศ.บ 2) หลักสูตร วท.บ. เคมี กับ กศ.บ 3) หลักสูตร
วท.บ. ฟิสิกส์กับ กศ.บ 4) หลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์ กับ กศ.บ 5) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา กับ กศ.บ การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท กับวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อ ม จาน
วน 2 คู่ ได้แก่ 1) หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา กับ วท.ม. สิ่งแวดล้อม 2) หลักสูตร วท.บ. เคมี กับ วท.ม. สิ่งแวดล้อม
ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) วท.ม. คณิตศาสตร์ 2) วท.ม. ชีววิทยา ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ได้แก่
ปร.ด. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ที่เปิดสอน ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลัก สูตรระดั บอุ ดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึก ษา พ.ศ. 2558 ของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้การ ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือสาหรับการบริหารและ
ดาเนินงานในด้า นการเรียนการสอนและด้านต่าง ๆ (รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 2560)
ถึงแม้วา่ คณะวิทยาศาสตร์จะมีจานวนหลักสูตรจานวนมากแต่จากแนวโน้มของการศึกษาไทยในปัจจุบันที่ความ
นิยมในการเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ลดลง เป็นเหตุให้นิสติ ที่เรียนคณะนี้จึงมีน้อยลง ดังนั้นเพื่อรักษานิสิตที่มีอยูจ่ านวน
น้อยสามารถคงอยู่และเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น จบตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กาหนด ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ส า เห ตุ ก า รพ้ น ส ภา พก า รเป็ นนิ สิตค ณ ะ วิทยา ศา ส ตร์ แ ล ะส า เห ตุ ข อง ก า รล า ออก ข อง นิ สิต
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันหรือลดจานวนการลาออกหรือการพ้นสภาพ
การเป็นนิสติ ให้ลดน้อยลง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลสาเหตุการพ้นสภาพการเป็นนิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิด
ข้อมูลทั่วไป
1. ชัน้ ปี
2. สาขา
3. สาเหตุการพ้นสภาพ
3.1 ย้ายคณะ/สาขาวิชา
3.2 ลาออก
3.3 ไม่ลงทะเบียนเรียน
3.4 ผลการเรียน
3.5 ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียน

พ้นสภาพการเป็นนิสติ

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยรายกรณี (Case Studies) จากนิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของการพ้นสภาพการ ซึ่งทาการศึกษาจากนิสิตทุกคนที่ย่ืนคา
ร้องย้ายคณะ/สาขาวิชา คาร้องขอลาออก ข้อมูลจากฐานระบบบริการการศึกษา (www.reg.up.ac.th) และสัมภาษณ์
นิสิตทางโทรศัพท์(สอบถามเรื่องสาเหตุการลาออกและหลังจากลาออกแล้วได้เรียนต่อหรือไม่) ตัง้ แต่นสิ ิตที่เข้าศึกษาปี
การศึกษา 2553 – 2557 (รหัส 53-57) ทาการวิเคราะห์รวบรวมสาเหตุของการพ้นสภาพการเป็นนิสติ ในทุกกรณีโดย
ศึกษาในภาพรวมทั้งคณะ และจาแนกตามสาขา (หลักสูตร) ที่เรียน

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในภาพรวมนิสิตรหัส 53-57 พบว่าย้ายคณะ/สาขาวิชาเป็นสาเหตุการพ้นสภาพการเป็นนิสิต
อันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 8.70 มากที่สุดในนิสติ รหัส 55 เนื่องจากนิสิตรหัส 55 สาขาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
แบบ 2 ปริญญาคือวิทยาศาสตรบัณฑิตและการศึกษาศาสตรบัณฑิต โดยนิสิตจะสังกัดอยู่วิทยาลัยการศึกษาไม่ได้
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปีน้ีนิสิตสามารถย้ายจากนิสิตที่เรียนเฉพาะวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์
เพียงอย่างเดียวไปเรียนหลักสูตร 2 ปริญญาได้ มากกว่าร้อยละ 50 ด้วยเหตุนใี้ นปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยจึงได้
ออกข้อบังคับไม่ให้นิสิตหลักสูตรปริญญาเดียวย้ายไปหลักสูตร 2 ปริญญาได้ จึงเป็นเหตุให้อัตราการย้ายออกของ
นิสิตลดลง รองลงมาคือการพ้นสภาพจากผลการเรียน เนื่องจากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละชั้นปี คิด
เป็นร้อยละ 8.41 มากที่สุดในนิสิตรหัส 57 โดยนิสติ ที่พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนมากที่สุดในชั้นปีที่ 1 ได้เกรดเฉลี่ย
ในปีการศึกษานั้นไม่ถึง 1.50 และในจานวนนี้มีการพ้นสภาพจากการลาออกจากมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 6.13
มากที่สุดในนิสิตรหัส 54 เหตุเนื่องมาจากสอบได้สาขาหรือคณะที่เป็นที่สนใจของนิสิตเอง
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จากแนวโน้มอัตราการพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากสาเหตุหลัก 5 สาเหตุโดยแสดง ดัง ภาพที่ 1 พบว่า
สาเหตุของการพ้นสภาพอับดับหนึ่งมาจากการย้ายคณะ/สาขาวิชา รองลงมาคือพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละชั้นปี และการพ้นสภาพเนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อไปศึกษาต่อที่อื่นตามลาดับ

ภาพที่ 1 แนวโน้มอัตราการพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจาก 5 สาเหตุหลักของนิสติ แต่ละรหัส
เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการพ้นสภาพตามชั้นปีและสาขาวิชา พบว่า ชั้นปีที่ 1 มีอัตราการพ้นสภาพสูงที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 21.94 รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 16.50 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 3.13 และชั้นปีที่ 4 เป็นอันดับสุดท้าย
ร้อยละ 0.04 เมื่อเทียบกับจานวนนิสิตที่มีอยู่ในแต่ละปี สาขาวิชาที่มีอัตราการพ้นสภาพสูงที่สุด อันดับหนึ่งคือ นิสิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รองลงมาคือ สาขาวิชาฟิสกิ ส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ และสาขาวิชาสถิติ ตามลาดับ รายละเอียดแยกตาม
สาขาวิชาได้ดังนี้
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีอัตราการพ้นสภาพสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.69 สาเหตุการพ้นสภาพจากย้ายคณะ/
สาขาวิชา ออกเป็นสาเหตุการพ้นสภาพอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 23.04 รองลงมาคือพ้นสภาพจากผลการเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 9.95 พ้นสภาพจากไม่มาลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.33 พ้นสภาพจากลาออกจากมหาวิทยาลัย คิดเป็น
ร้อยละ 6.81 และพ้นสภาพจากไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.57
สาขาวิชาฟิสิกส์ มีอัตราการพ้นสภาพ คิดเป็นร้อยละ 41.84 สาเหตุการพ้นสภาพจากย้ ายคณะ/สาขาวิชา
ออกเป็นสาเหตุการพ้นสภาพอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 14.29 รองลงมาคือพ้นสภาพจากไม่มาลงทะเบียนเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 9.18 พ้นสภาพจากลาออกจากมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 8.16 พ้นสภาพจากผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ
7.41 และพ้นสภาพจากไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.06
สาขาวิชาชีววิทยา มีอัตราการพ้นสภาพ คิดเป็นร้อยละ 33.33 สาเหตุการพ้นสภาพจากผลการเรียน เป็น
สาเหตุการพ้นสภาพอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 11.23 รองลงมาคือย้ายคณะ/สาขาวิชาและลาออกจากมหาวิทยาลัย คิด
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เป็นร้อยละ 8.07 พ้นสภาพจากไม่มาลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.91 และพ้นสภาพจากไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียน
เรียน คิดเป็นร้อยละ 1.05
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คิดเป็นร้อยละ 30.93 สาเหตุการพ้นสภาพจากย้ายคณะ/
สาขาวิชา เป็นสาเหตุการพ้นสภาพอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 11.34 รองลงมาคือพ้นสภาพจากผลการเรียน คิ ดเป็นร้อย
ละ 8.25 พ้นสภาพจากไม่มาลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.15 พ้นสภาพจากลาออกจากมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อย
ละ 4.64 และพ้นสภาพจากไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.55
สาขาวิชาเคมี มีอัตราการพ้นสภาพ คิดเป็นร้อยละ 29.63 สาเหตุการพ้นสภาพจากย้ายคณะ/สาขาวิชา
เป็นสาเหตุการพ้นสภาพอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 10.29 รองลงมาคือพ้นสภาพจากผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.41
พ้นสภาพจากลาออกจากมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 5.76 พ้นสภาพจากไม่มาลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.94
และพ้นสภาพจากไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.23
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ มีอัตราการพ้นสภาพ คิดเป็นร้อยละ 24.47 สาเหตุการพ้น
สภาพจากไม่มาลงทะเบียนเรียน เป็นสาเหตุการพ้นสภาพอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 9.57 รองลงมาคือพ้นสภาพจาก
ลาออกจากมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 5.32 พ้นสภาพจากผลการเรียนและพ้นสภาพจากไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียน
เรียน คิดเป็นร้อยละ 4.26 และพ้นสภาพจากย้ายคณะ/สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 1.06
สาขาวิชาสถิติ มีอัตราการพ้นสภาพน้อยที่สุดในคณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.65 สาเหตุการพ้นสภาพ
จากผลการเรียน เป็นสาเหตุการพ้นสภาพอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 8.25 รองลงมาคือพ้นสภาพจากพ้นสภาพจากไม่มา
ลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.12 พ้นสภาพจากลาออกจากมหาวิทยาลัย ไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ย้าย
คณะ/สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 3.09
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลการลาออกจากมหาวิทยาลัยของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะย้ ายไปเรียน
สถาบันอื่นเนื่องจากที่เรียนในปัจจุบันไม่ตรงสาขาที่สนใจ รองลงมาคือ ย้ายกลับภูมิลาเนาเดิม และไม่ประสงค์ที่จะ
เรียนต่อเนื่องมาจากครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน

บทสรุป
จากการศึกษาสาเหตุการพ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตัง้ แต่นสิ ิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 – 2557 โดยพบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 พ้นสภาพการเป็นนิสิตสูงที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 21.94 ของจานวนแรกเข้า อันดับที่ 2 คือ ชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 16.50 อันดับที่ 3 คือ ชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ
3.13 และอันดับสุดท้าย คือ ชั้ นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 0.04 เมื่อคิดเทียบอัตราการสาเร็จการศึกษากับอัตราการพ้น
สภาพนิสติ ของนิสติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2550 – 2556 ได้อัตราส่วนเท่ากับ 7 : 3 (68.32 : 31.68) สาขาวิชาที่มี
อัตราการพ้นสภาพมากที่สุดคือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 40.09 รองลงมาคือสาขาวิชาชีววิทยา คิดเป็น
ร้อยละ 36.56 สาขาวิชาฟิสิกส์ คิดเป็นร้อยละ 33.33 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คิดเป็นร้อยละ
28.96 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 25.93 สาขาวิชาเคมี คิดเป็นร้อยละ 25 และ
สุดท้ายคือสาขาวิชาสถิติ คิดเป็นร้อยละ 21.26
สาเหตุการพ้นสภาพการเป็นนิสติ สูงที่สุดคือ ย้ายคณะ/สาขาวิชา เป็นสาเหตุการพ้นสภาพการเป็นนิสติ อันดับ 1
คิดเป็นร้อยละ 8.70 รองลงมาคือการพ้นสภาพจากผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.41 พ้นสภาพจากลาออกจาก
มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 6.13 พ้นสภาพจากไม่มาลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.74 พ้นสภาพจากไม่ชาระเงิน
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ค่าลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.88 สาเหตุการลาออกจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ลาออกไปศึกษาต่อที่อ่ืน
เนื่องมาจากการสอบได้ไม่ตรงสาขาที่สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับราพึง พูลสุข 2550 และ สราวุฒิ สืบแยม 2552.
จากอัตราจานวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อเนื่องตามหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา อัตราจานวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อใน
แต่ละปีการศึกษา 4 ปีย้อนหลังของแต่ละหลักสูตรพบว่าอัตราจานวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อรวมทั้งคณะมีจานวนลดลง
อย่างเห็นได้ชัดและมีผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งคณะกาหนดอั ตราจานวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อในแต่ละปีไม่
เกินร้อยละ 20 (แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ 2558) แต่เมื่อพิจารณาแยกตามหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเป้า
โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีนิสิตจานวนน้อย ทั้งนี้เนื่องมาจากนิสิตส่วนใหญ่จะลาออกจากมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 1 โดย
เป็นการย้ายแผนการศึกษาหรือย้ายสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2557 นิสิตจะ
ย้ายจากแผนการเรียนเดี่ยวไปแผนการเรียนควบ 2 ปริญญา ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในการ
รับเข้าควรมีการคัดกรองผู้ที่มีความสนใจในหลักสูตรอย่างแท้จริง และเมื่อนิสิตเข้า มาเรียนในหลักสูตรแล้วควรมี
มาตรการในการทาให้นิสติ รักในหลักสูตรที่เข้ามาแล้วด้วย
และจากผลการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ในการจัดการสาเหตุของการพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน
เป็นที่น่าพอใจ โดยมีแนวโน้มของการพ้นสภาพลดลง (รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 2560) เนื่องมาจากผลการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
คอยดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มที่มีความรู้พ้ืนฐานในระดับเดียวกัน
การแบ่งการสอบย่อยจานวนมากขึ้น รวมถึงการจัดโครงการพี่ตวิ น้อง ทั้งนีก้ ิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารในการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการ ความร่วมมือจากคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ รวมถึงนิสิตในคณะวิทยาศาสตร์ที่ต้องตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างสม่าเสมอเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยสถาบันเรื่อง “สาเหตุการพ้นสภาพของนิสติ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”
ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2557 และขอขอบคุณผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ที่ให้
ความช่วยเหลือและคาปรึกษา
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การศึกษาเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่มีต่อ
การเรียนในรายวิชามนุษยสัมพันธ์

Investigating Students’ Attitudes towards Human Relation Course at
Rajamangala University of Technology Lanna Tak
สิรนิ พร เกียงเกษร1* คุณากร สุปน1 และประดิษฐ์ ประสมทอง1
Sirinpron Keangkason1*, Kunakorn Supon1 and Pradit Prasomthog1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนในรายวิชามนุษยสัมพันธ์
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก พัฒนาการเรียนการสอนวิชามนุษยสัมพันธ์ ให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาจานวนทั้งหมด
52 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามเจตคติ ที่มีต่อ
รายวิชามนุษยสัมพันธ์และการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคานวณค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสาคัญ: เจตคติ นักศึกษา

Abstract
This research was a survey-based research aiming to investigate students’ attitude at Rajamangala
University of Technology Lanna Tak, who studied Human Relation Course in order to resolve and develop
students' behavior as well as gain better instruction methodology of this course. The participants in this research
were 52 students chosen by using purposive sampling method. Research instruments implemented in this
research were attitude questionnaire given to students from Faculty of Engineering and Faculty of Business
Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, who enrolled to the Human
Relation Course. The data was analyzed by using the ready-made software to compute statistical figures such
as percentage, average and standard deviation.
Keywords: Attitude, students
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บทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้ า นวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม เพื่อ พั ฒ นาชุม ชน โดยมีก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมภิบ าล
ผสมผสานการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมงุ่ เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตทิ ี่มีคุณธรรม และ
พึ่งพาตนเองได้ สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้โอกาสผู้สาเร็จอาชีวะศึกษา
ได้ศึกษาต่อ สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ ระบุ ใ นอั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ทยาลั ย ไว้ว่า "บั ณ ฑิต นั ก ปฏิบั ติมือ อาชีพ ที่ ใ ช้ เทคโนโลยีเป็ น ฐาน"
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก.2561: ออนไลน์)
วิชามนุษยสัมพันธ์เป็นวิชาสาคัญที่นักศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
เครื่องกล และการตลาด ต้องศึกษาเพื่อนาศาสตร์และศิลปจากการเรียนรู้เพื่อนาไปพัฒนาตนเองให้เข้าใจตนเอง
เข้าใจผู้อ่ืน และปรับตนเองให้เข้ากับผู้อ่ืนและสังคมวัฒนธรรมได้ โดยเฉพาะในสังคมไทยและสังคมโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนาหลักและวิธีการในวิชามนุษยสัมพันธ์ไปใช้ในการครองตน ครองคน ครองเรือน และครองงาน เพราะ
มนุษยสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่เราได้ปฏิบัตกิ ันในชีวิตประจาวัน มนุษย์เราไม่สามารถอยู่ได้ตามลาพังจาเป็นต้องอยู่ร่วมกั บ
ผู้อื่นในสังคม เพื่อช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น (สุนีรัตน์ สุรีย์
พงษ์ 2554:1-2) การมีนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม เช่น การประกอบ
ธุรกิจการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความจาเป็ นและสาคัญมากหรืออาจกล่าวได้ว่าสาคัญที่สุดก็ได้เพราะดาเนินธุรกิจที่
ขาดมนุษยสัมพันธ์ เช่น พนักงานขายที่เข้ากับลูกค้าไม่ได้หรือทาตัวให้ลูกค้าไม่พอใจย่อมหมายถึงการสูญเสียรายได้
สูญเสียโอกาสและสูญเสียมิตรภาพ คงไม่มใี ครที่อยากจะซื้อของกับคนที่เขาไม่ชอบ คนที่ประสบความสาเร็จด้านการ
เรียน การทางาน มีคุณธรรมจริยธรรมแต่อาจประสบความล้มเหลวในชีวิตการงานได้ถ้าขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ผู้ที่มี
ความสามารถในการใช้สัมพันธ์ในทางธุรกิจถือว่าเป็นสุดยอดของการมีมนุษยสัมพันธ์ ถ้าเป็นพนักงานขายก็จะเป็น
พนักงานขายที่ประสบความสาเร็จ ถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ กิจการของเขาจะประสบผลกาไรและเติบโตอย่างรวดเร็ว
สาหรับในชีวิตส่วนตัวการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวกับเพื่อนฝูง กับญาติพ่ีน้องกับเพื่อนร่วมงาน กับ
บุคคลที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยหรือใคร ๆ ก็ตาม นับว่ามีความจาเป็นและสาคัญมากชีวิตที่เป็นสุขย่อ มต้องอาศัยการมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี (พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ 2540:8)
ดังนั้นคณะผู้ วิจั ยในฐานะผู้สอนในรายวิชามนุษยสั มพัน ธ์ จึงมีความสนใจที่ จะศึกษาเจตคติข องนั กศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่มีต่อการเรียนในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ซึ่งยังไม่มผี ู้ใดทาการศึกษามา
ก่อนเพื่อจะได้นาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นบัณฑิต นัก
ปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี เป็นความงามที่มาพร้อมธรรมะ เป็นคนเก่ง คือ มีความเฉลียว
ฉลาดรอบรู้ด้านวิชาการ มองโลกในแง่ดี มีความเชื่ อมั่นในตนเอง บุคลิกภาพที่พัฒนาสมบูรณ์ อันจะทาให้สามารถ
ปฏิบัตงิ านได้อย่างมีความสุข สามารถร่วมงานกับเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ได้เสมือนหนึ่งคนใน
ครอบครัวเดียวกัน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่มีต่อการเรียนในรายวิชา
มนุษยสัมพันธ์
2. เพื่อนาผลที่ได้ไปประยุกต์ ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น
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กรอบแนวคิด
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ คณะผู้วิจัยกาหนดตัวแปรที่ส่งผลต่อเจตคติของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่มีต่อการเรียนในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

นั กศึ กษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภาคปกติ

เจคติที่มีต่อการเรียนวิชามนุษยสัมพันธ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาโครงการวิจัยนี้ เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่มีต่อ
การเรียนในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้ดีขึ้น โดย
ครอบคลุมสาระตามประเด็นต่อไปนี้
ขอบเขตของโครงการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาคณะวิศ วกรรมศาสตร์ และนั ก ศึ ก ษาคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เรียนในรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ เทอม 1 ปี
การศึกษา 2561 จานวน 52 คน
ตัวแปรที่ทาการศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภาคปกติ
ตัวแปรตาม ได้แก่ การศึกษาเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่มีต่อการ
เรียนในรายวิชามนุษยสัมพันธ์
นิยามศัพท์เฉพาะ
เจตคติ หมายถึง ความรู้สกึ ที่แสดงออกมาในทางบวกหรือทางลบ เช่น ความพอใจ ความไม่พอใจ ซึ่งวัดได้จาก
แบบวัดเจตคติต่อ รายวิชามนุ ษยสั มพัน ธ์ ที่ คณะผู้วิจั ยสร้ างขึ้น 5 ด้ าน คือ เจตคติที่มีต่อรายวิชา ความสนใจใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา การเห็นความสาคัญของรายวิชา และการนิยมชมชอบในรายวิชา

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ
คาว่า เจตคติ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Attitude มาจากคาว่า Aptus ในภาษาลาติน บางครั้งแปลคานี้ว่า
ทัศนคติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติศัพท์ว่า เจตคติ หมายถึงท่าทีหรือความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546:321)
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นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม (อ้างถึงใน พิภพ วชังเงิน,2547:407) เจตคติ หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคลที่จะ
ตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เราสามารถรู้ได้โดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลว่าจะตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าอย่างไร
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2538:149) ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะ
แสดงออกให้เห็นได้จากคาพูดหรือพฤติ กรรมที่สะท้อนทัศนคตินั้น คนแต่ละคนมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากน้อย
แตกต่างกัน ทัศนคติแม้จะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม แต่เป็นสิ่งที่เป็นจริงเป็นจังสาหรับบุคคลที่มีทัศนคตินั้น บทบาทของ
ทัศนคติต่อพฤติกรรมของคนมีมาก แทบจะกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมนุษย์ขึ้น อยู่กับทัศนคติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เล็กเรื่องใหญ่ หรือเรื่องสาคัญมากมายเพียงใด
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548:68) ทัศนคติ หมายถึง การประเมินหรือการตัดสินเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบ
ในวัตถุ คน หรือเหตุการณ์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สกึ ของคนคนหนึ่งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง หรือเป็นท่าทีหรือ
แนวโน้มของบุคคลที่แสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน ความคิด หรือสิ่งของก็ได้ โดยมีความรู้สึกหรือ
ความเชื่อเป็นพืน้ ฐาน ทัศนคติไม่ใช่สิ่งเดียวกับค่านิยม เพราะค่านิยมเป็นสิ่งที่เราเห็นคุณค่า แต่ทัศนคติเป็นความรู้สึก
ด้ า นอารมณ์ (พอใจหรื อ ไม่ พ อใจ) แต่ ทั้ ง 2 อย่ า งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ทั ศ นคติ เ ป็ น พลั ง อย่ า งหนึ่ ง ที่ ม องไม่ เ ห็ น
เช่นเดียวกับสัญชาตญาณหรือแรงจูงใจ แต่เป็นพลังซึ่งสามารถผลักดันการกระทาบางอย่างที่สอดคล้องกับความรู้สึก
ของทัศนคติ
จากความหมายข้า งต้น สรุปได้ว่า เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็น ความเชื่อและความรู้สึก ของบุ คคลที่ มี
อารมณ์เป็นส่วนประกอบ หรือความโน้มเอียงที่จะแสดงออกต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล สถาบัน สถานการณ์ เรื่องราว
ต่าง ๆ ไปในทางใดทางหนึ่งอาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือคัดค้าน คือ ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ
คาวา เจตคติตรงกับภาษาอังกฤษวา Attitude มาจากคาวา Aptus ในภาษาลาติน บางครัง้ แปลคานี้วา ทัศนคติ
หรือทาทีปจจุบันคานีก้ ็ยังแพรหลายอยูแตมีนักวิชาการบัญญัติศัพทขึน้ มาใหมคือเจตคติโดยมีความตองการใชศัพทให
ทันสมัยมากขึ้น (พิภพ วชังเงิน, 2547 : 403) โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติศัพทวา
เจตคติ หมายถึง ทาทีหรือ ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 321)
นิพนธแจงเอี่ยม (อางถึงใน พิภพ วชังเงิน, 2547 : 407) กลาววา เจตคติหมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของ
บุคคลที่จะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เราสามารถรู ได้โดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลว่าจะ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า เจตคติหมายถึง ความคิดเห็น ความ เชื่อ และความรู สึกของบุคคลที่มี
อารมณ์เป็นส่วนประกอบ หรือความโนมเอียงที่จะแสดงออกตอสิ่ง ตาง ๆ เชน บุคคล สถาบัน สถานการณเรื่องราว
ตาง ๆ ไปในทางใดทางหนึ่งอาจเปนไปในทาง สนับสนุนหรือคัดคาน คือ ชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
มนุษยสัมพัน ธ์ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบั บราชบัณฑิตยสถาน ( 2525 : 402 )ได้หมายถึ ง
“ความสั ม พั น ธ์ ใ นทางสั ง คม ระหว่ า งมนุ ษ ย์ ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจอั น ดี ต่ อ กั น ” และในปี พ.ศ. 2538
ราชบัณฑิตยสถาน (2538 : 628) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า “มนุษยสัมพันธ์” หมายถึงความสัมพันธ์ในทางสังคม
ระหว่างมนุษย์ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน มนุษยสัมพันธ์ (Human Relationships) เป็นการอยู่ร่วมกันของ
มนุษย์เป็นหมู่เป็นคณะหรือกลุ่ม โดยมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม เพื่อให้ทราบความต้องการ
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ของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มรวมไปถึงวิธีการจูงใจ และประสานความต้องการของบุคคลและกลุ่มให้ผสมผสานกลมกลืน
กันตามระบบที่สังคมต้องการ
อริสโตเติล (Aristotle) ได้อธิบายไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็นหมู่เป็นเหล่ามนุษย์ อยู่
ร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม เป็ น พวกมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั น การที่ ม นุ ษ ย์ อ ยู่ ร่ ว มกั น ท าให้ พวกเขารู้ สึ ก ปลอดภั ย ซึ่ ง เป็ น
สัญชาตญาณของมนุษย์ ดังนั้น อาจกล่าวได้วา่ การที่มนุษย์มสี ัมพันธ์กันมนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคม
เดวิด เคียท์ (David, Keith.1977) ได้ให้ความหมายของคาว่า มนุษยสัมพันธ์ ว่าเป็นกระบวนการจูงใจของบุคคล
อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ โดยมีความพอใจในทางเศรษฐกิจ และสังคม มนุษย์สัมพันธ์ จึงเป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์เพื่อใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคล การยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือและการให้ความ
จงรั ก ภั ก ดี ในการติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า งบุ ค คล ต่อ บุ ค คลตลอดจนองค์ ก รต่ อ องค์ ก รซึ่ ง มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ใ น
ความหมายกลาง ๆ คือ การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันและมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน แต่ถ้าเน้นแต่
ละศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ จะให้ความหมายของคาว่ามนุษยสัมพันธ์ แตกต่างกันดังเช่น
- ทางด้านจิตวิทยา คาว่ามนุษยสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมของมนุ ษย์ที่แสดงออกต่อกันในสังคม เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง
- ทางด้านสังคมวิทยา คาว่ามนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การที่คนซึ่งอยู่ร่วมกันมีการโต้ตอบและมีการตอบสนอง
ต่อกันและกัน ซึ่งอาจเป็นทั้งความสัมพันธ์ในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เช่น ความร่วมมือ การแข่งขัน การต่อ ต้าน การต่อสู้
เป็นต้น
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า มนุษยสัมพันธ์หมายถึงการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
โดยอาศัยศาสตร์และศิลป์ในการเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจที่ดีต่อ
กันความรักใคร่นับถือความจงรั กภักดีและความร่วมมือ กันซึ่งส่งผลทาให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ความสุขที่กล่าวว่ามนุษยสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นั้นศาสตร์หมายถึงมีหลักการแนวคิดทฤษฎีองค์ความรู้ที่เป็น
ระบบเชื่อถือได้และสามารถศึกษาหาความรู้ดังกล่าวได้ส่วนศิลป์หมายถึงการน าความรู้ที่เป็นศาสตร์มาประมวลใช้ให้
ผสมกลมกลืนกันในการติดต่อกับผู้อื่นอย่างมีศลิ ป์ซึ่งความสามารถดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัว

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อัญฑิการ์ โรงสะอาด (2551:บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจั ยเรื่อง การศึกษาเจตคติข องนิสิตจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ในเรื่องการตอบคาถามครูผู้สอน ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ ศึกษาเจตคติของนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี ในเรื่องการตอบคาถามครูผู้สอนในชั้น เรียนภาษาอังกฤษ และศึกษา
สาเหตุที่ผู้เรียนไม่ชอบตอบความคาถามในชั้นเรียน รวมถึงการศึกษาปัจจัยที่ช่วย กระตุ้นให้นักเรียนตอบคาถามในชั้น
เรียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะเป็นแนวทางที่จะนาไปสู่การแก้ปัญหาและผู้สอนจะได้พัฒนาวิธีถามคาถาม ตัวคาถามกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 คณะ 9 กลุ่ม รวม 225 คน เป็นชาย 68 คน และเป็นหญิง 157
คน เครื่องมือการวิจั ยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นจานวน 1 ชุด มีคาถามรวม 68 ข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนิสิต
ประเมินตนเองว่ามีทัก ษะการอ่านดีที่สุ ด ซึ่ง อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-ดี ทักษะที่ อ่อ นที่ สุด คือ ทักษะการพูด และมี
ความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับปานกลาง ในเรื่องราวความคิดเห็นโดยทั่ วไปเกี่ยวกับการตั้งคาถามใน
ชัน้ เรียนนั้นสี่ลาดับแรกที่ผู้เรียนเห็นด้วยมากที่สุดคือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และผู้เรียนมีส่วนที่จะเสริมการเรียนรู้
ภาษา ผู้เรียนชอบคาถามที่สนุกขบขันช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายและชอบคาถามที่แนะแนวข้อสอบและทบทวน
ประเด็นสาคัญ จากมุมมองของผู้เรียน ผู้เรียนไม่ตอบคาถามในชั้นเรียนเพราะตั้งตัวไม่ทันคิดศัพท์ไม่ออก และไม่รู้ว่า
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จะใช้โครงสร้างภาษาแบบใดจึงจะเหมาะสมถูกต้อง ทั้งมีอาการประหม่าเมื่อต้องตอบถามครูผู้สอน สาหรับแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่ผู้เรียนเสนอแนะคือ อาจารย์ควรมีท่าทีเป็นมิตรเอาใจใส่ไม่เข้มงวด และให้กาลังใจผู้เรียนและบรรยากาศ
การเรียนการสอนต้องไม่เครียดและต้องการให้มเี พื่อนช่วยกันคิด ทากิจกรรมกลุ่มและตอบพร้อมกัน
ฐิ ติ ม า ปั ต พี (2551) ได้ ทาการวิ จั ย เรื่ อ ง เจตคติ ต่ อ การเรี ย นวิ ช าการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล ของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติต่อ
การเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีใน 3
ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านเนื้อหาวิชา และด้านการนาไปใช้โดยจาแนกตาม ตัวแปร เพศ ผลการเรียน
อาชีพผู้ปกครองของนักเรียนและความคาดหวังในการเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชากรนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จานวน 198 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทดสอบรายคู่โดย
ใช้วธิ ีการของ LSD มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.760 มีเจคติอยูใ่ นระดับดีมาก
2. นักเรียนที่เพศต่างกัน มีเจตคติต่อการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสาคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการนาไปใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ส่วนด้าน
อื่น ๆ แตกต่างกันอย่างไรไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
3. นักเรียนที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกัน มีเจตคติต่อการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนรู้และด้านเนื้อหาวิชา แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่วนด้านการนาไปใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
จากงานวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยนามาเป็นแนวทางและนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับเจต
คติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่มีต่อการเรียนในรายวิชามนุษยสัมพันธ์

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลสารวจเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก ทีม่ ตี อ่ การเรียนในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ คณะผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
รวม

จานวนนักศึกษาทั้งหมด
22
30
52

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะที่ เรียนในรายวิชา
มนุษยสัมพันธ์มากที่สุด คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 30 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 22 อยู่ในระดับน้อย ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทของนักศึกษา
จานวนทั้งหมด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชาย
21
หญิง
1
รวม
22
ประเภทของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ชาย
หญิง
รวม

จานวนที่ตอบแบบสอบถาม
21
1
22

จานวนทั้งหมด

จานวนที่ตอบแบบสอบถาม

2
28
30

2
28
30

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า จานวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มี จ านวนทั้ ง หมด 52 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 52 ชุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ของจ านวนผู้ ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมด โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีผู้ ตอบแบบสอบถามมากที่สุด เป็นชาย 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.7 เป็นหญิง 28 คิดเป็นร้อยละ 93.3 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้ตอบแบบสอบถามน้อย เป็นชาย 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.5 เป็นหญิง 1 คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงค่าระดับของเจตคติต่อรายวิชามนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ค่าระดับของเจตคติต่อรายวิชา
ลาดับที่
ข้อความ
S.D.
ระดับ
อันดับ
xˉ
1.
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่ทันสมัยและมีประโยชน์
4.50
0.598
ดีมาก
8
2.
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ
4.64
0.492
ดีมาก
1
ทั้งภายนอก/ภายใน ให้กับผู้เรียน
3.
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่สง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์
4.64
0.492
ดีมาก
2
4.
รายวิชานีช้ ว่ ยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
4.64
0.492
ดีมาก
3
ความฉลาดทางอารมณ์
5.
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่ทาให้รู้จักการปรับตนเอง
4.64
0.492
ดีมาก
4
ให้เข้ากับผู้อื่น เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมได้
6.
ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมในรายวิชานี้
4.27
0.631
ดีมาก
10
7.
ข้าพเจ้าชอบสื่อการสอนในรายวิชานี้
4.64
0.581
ดีมาก
5
8.
ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาภาวะผู้นาและการทางาน
4.64
0.492
ดีมาก
6
ร่วมกับคนอื่น
9.
ข้าพเจ้าเข้าใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
4.41
0.590
ดีมาก
9
ของตนเองและผู้อื่น
10.
ข้าพเจ้าสามารถนาความรู้รายวิชานีไ้ ปประยุกต์
4.55
0.510
ดีมาก
7
ใช้ในชีวิตประจาวันและการทางานในอนาคต
4.55
0.530
ดีมาก
รวม
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับของเจตคติของนักศึกษาที่มตี อ่ รายวิชามนุษยสัมพันธ์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.530 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอก/ภายใน ให้กับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.492 มีเจตคติอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ รายวิชานี้ เป็นวิชาที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.492 มีเจคติอยู่ในระดับดีมาก และ
รายวิชานี้ช่วยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.492 มีเจคติอยูใ่ นระดับดีมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 แสดงค่าระดับของเจตคติต่อรายวิชามนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ค่าระดับของเจตคติต่อรายวิชา
ลาดับที่
ข้อความ
S.D.
ระดับ
อันดับ
xˉ
1.
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่ทันสมัยและมีประโยชน์
4.20
0.847
ดีมาก
2
2.
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ
4.33
0.884
ดีมาก
1
ทั้งภายนอก/ภายใน ให้กับผู้เรียน
3.
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่สง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์
4.10
0.712
ดีมาก
5
4.
รายวิชานีช้ ว่ ยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
4.07
0.785
ดีมาก
6
ความฉลาดทางอารมณ์
5.
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่ทาให้รู้จักการปรับตนเอง
4.17
0.699
ดี
3
ให้เข้ากับผู้อื่น เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมได้
6.
ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมในรายวิชานี้
3.70
0.988
ดี
9
7.
ข้าพเจ้าชอบสื่อการสอนในรายวิชานี้
3.67
0.844
ดี
10
8.
ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาภาวะผู้นาและการทางาน 4.00
0.788
ดี
8
ร่วมกับคนอื่น
9.
ข้าพเจ้าเข้าใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
4.03
0.765
ดี
7
ของตนเองและผู้อื่น
10.
ข้าพเจ้าสามารถนาความรู้รายวิชานีไ้ ปประยุกต์
4.13
0.860
ดี
4
ใช้ในชีวิตประจาวันและการทางานในอนาคต
รวม
4.04
0.817
ดี
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับของเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.817 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอก/ภายใน ให้กับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.884 มีเจตคติอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ รายวิชานี้เป็นวิชาที่ทันสมัยและมี
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.847 มีเจคติอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชานี้
เป็นวิชาที่ทาให้รู้จักการปรับตนเองให้เข้ากับผู้อ่ืน เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.699 มีเจคติอยูใ่ นระดับดี ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 แสดงค่าระดับของเจตคติต่อรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ค่าระดับของเจตคติต่อรายวิชา
ลาดับที่
ข้อความ
S.D.
ระดับ
อันดับ
xˉ
1.
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่ทันสมัยและมีประโยชน์
4.33
0.760
ดีมาก
2
2.
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ
4.46
0.753
ดีมาก
1
ทั้งภายนอก/ภายใน ให้กับผู้เรียน
3.
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่สง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์
4.33
0.678
ดีมาก
3
4.
รายวิชานีช้ ว่ ยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
4.31
0.729
ดีมาก
6
ความฉลาดทางอารมณ์
5.
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่ทาให้รู้จักการปรับตนเอง
4.37
0.658
ดีมาก
4
ให้เข้ากับผู้อืน่ เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมได้
6.
ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมในรายวิชานี้
3.94
0.895
ดี
10
7.
ข้าพเจ้าชอบสื่อการสอนในรายวิชานี้
4.08
0.882
ดี
9
8.
ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาภาวะผู้นาและการทางาน
4.27
0.744
ดีมาก
7
ร่วมกับคนอื่น
9.
ข้าพเจ้าเข้าใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
4.19
0.715
ดี
8
ของตนเองและผู้อื่น
10.
ข้าพเจ้าสามารถนาความรู้รายวิชานีไ้ ปประยุกต์
4.31
0.755
ดีมาก
5
ใช้ในชีวิตประจาวันและการทางานในอนาคต
4.25
0.756
ดีมาก
รวม
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับของเจตคติของนักศึกษาที่มตี อ่ รายวิชามนุษยสัมพันธ์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.756 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
รายวิชานีเ้ ป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอก/ภายใน ให้กับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.753 มีเจตคติอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ รายวิชานี้เป็นวิชาที่ทันสมัยและมี
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.760 มีเจคติอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชานี้
เป็นวิชาที่สง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.678 มีเจคติอยู่ใน
ระดับดีมาก ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คณะผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สถานที่ / เหตุผลในการใช้
1. ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ได้ โดยนาศาสตร์และศิลปะของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ไปใช้
พัฒนาตนเองได้ในชีวติ ประจาวัน เช่น การพูด การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการนาเสนอ
งาน รวมถึงเรื่องการทาความเคารพ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้น
2. สื่อการเรียนการสอนและวิธีการนาเสนอของอาจารย์สามารถให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี
3. อาจารย์ให้คาปรึกษา ให้คาติชม ให้ตัวอย่าง และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างดีและง่าย
ขึน้
4. การวางตั ว ของอาจารย์ ผู้ ส อนเป็ น กั น เอง มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ มีอั ธยาศั ย ดี น่า นั บถื อ มี จิ ต
วิญญาณในการสอน
5. รู้สึกไม่เครียดในขณะเรียน อาจารย์เข้าใจความรู้สึกของนักศึกษา เช่น มีการให้พักในเวลา
เรียน สามารถส่งงานย้อนหลังได้ และรับฟังสาเหตุของการขาดเรียน เป็นต้น
6. เนื้อหาน่าสนใจ มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ตอ่ การดารงชีวิตประจาวันและอนาคต
7. อาจารย์สามารถให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านประสบการณ์ตรงและเนื้อหา
8. มีการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น กิจกรรม เกมส์ กรณีศึกษา บทบาทสมมุติการ
นาเสนอหน้าชัน้ เรียน การซักถาม เป็นต้น ทาให้ไม่รู้สึกง่วงนอน ไม่น่าเบื่อ มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนและมีความมั่นใจในตนเองยิ่งขึ้น
9. ได้รู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ ทาให้เกิดความรักและมิตรภาพที่ดใี นระหว่างเพื่อน ๆ ในกลุ่ม
และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
รวม

จานวน
12

7
5
5
5
3
9
3

3
52

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเรียนวิชามนุษยสัมพันธ์ ดังนี้
ผู้ เรี ย นสามารถน าความรู้ ไปใช้ ได้ โดยน าศาสตร์ และศิ ลปะของการสร้ า งมนุ ษยสั มพั นธ์ ไปใช้ พั ฒ นาตนเองได้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน เช่น การพูด การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการนาเสนองาน รวมถึงเรื่องการทาความเคารพ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสั งคมได้ ง่ายขึ้น (ความถี่ 12) มีการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง เช่น กิจกรรม เกมส์ กรณีศึกษา
บทบาทสมมุติ การนาเสนอหน้าชัน้ เรียน การซักถาม เป็นต้น ทาให้ไม่รู้สึกง่วงนอน ไม่น่าเบื่อ มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนและมีความมั่นใจในตนเองยิ่งขึน้ (ความถี่ 9) สื่อการเรียนการสอนและวิธีการนาเสนอของอาจารย์สามารถให้ความรู้
แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี (ความถี่ 7) อาจารย์ให้คาปรึกษา ให้คาติชม ให้ตัวอย่าง และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างดี
และง่ายขึน้ (ความถี่ 5) การวางตัวของอาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ มีอัธยาศัยดี น่านับถือ มีจิตวิญญาณใน
การสอน (ความถี่ 5) รู้สึกไม่เครียดในขณะเรียน อาจารย์เข้าใจความรู้สึกของนักศึกษา เช่น มีการให้พักในเวลาเรียน
สามารถส่งงานย้อนหลังได้ และรับฟังสาเหตุของการขาดเรียน เป็นต้น (ความถี่ 5) เนื้อหาน่าสนใจ มีเนื้อหาสาระเป็น
ประโยชน์ตอ่ การดารงชีวติ ประจาวันและอนาคต (ความถี่ 3) อาจารย์สามารถให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ทั้งในด้าน
ประสบการณ์ตรงและเนื้อหา (ความถี่ 3) ได้รู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ ทาให้เกิดความรักและมิตรภาพที่ดีในระหว่าง
เพื่อน ๆ ในกลุ่ม และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (ความถี่ 3)
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องการสารวจเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่มีต่อการ
เรียนในรายวิชามนุ ษยสัม พัน ธ์ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมระดั บของเจตคติของนัก ศึกษาที่มีต่อรายวิชามนุษย
สัมพันธ์ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.756 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กั บ ฐิ ติ ม า ปั ต พี (2551) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง เจตคติ ต่ อ การเรี ย นวิ ช าการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล ของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.760 มีเจคติอยู่ใ นระดับดีมาก ทั้งนี้เพราะว่า รายวิชานี้จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยมีกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ มีการปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย
มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และประสบการณ์เพื่อที่จะเป็นการฝึกพฤติกรรมในการทางาน
ร่ว มกั น หรือ อยู่ร่ว มกั นกั บบุ ค คลอื่น อย่า งมีค วามสุ ข สอดคล้ องกั น กั บปรี ย าพร วงศ์อ นุ ต รโรจน์ (2537:72) ให้
ความหมายไว้เป็น 2 คา คือการสอน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้จากครูไปสู่นักเรียน และการเรียนการสอนมี
ความหมายกว้างกว่าการสอน หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอน เช่น การใช้ส่ือการสอน การจัดกิจกรรม
ระหว่างสอน การทดสอบ เป็นต้น ซึ่งทาให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดตี อ่ รายวิชานี้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ผู้เรียนสามารถนาความรูไ้ ปใช้ได้ โดยนาศาสตร์และศิลปะของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ไปใช้พัฒนาตนเองได้
ในชีวิตประจาวัน เช่น การพูด การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการนาเสนองาน รวมถึงเรื่องการทาความเคารพ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้น
2. สื่อการเรียนการสอนและวิธีการนาเสนอของอาจารย์สามารถให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
3. อาจารย์ให้คาปรึกษา ให้คาติชม ให้ตัวอย่าง และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างดีและง่ายขึ้น
4. การวางตัวของอาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ มีอัธยาศัยดี น่านับถือ มีจิตวิญญาณในการสอน
5. รู้สกึ ไม่เครียดในขณะเรียน อาจารย์เข้าใจความรู้สกึ ของนักศึกษา เช่น มีการให้พั กในเวลาเรียน สามารถส่ง
งานย้อนหลังได้ และรับฟังสาเหตุของการขาดเรียน เป็นต้น
6. เนื้อหาน่าสนใจ มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ตอ่ การดารงชีวิตประจาวันและอนาคต
7. อาจารย์สามารถให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านประสบการณ์ตรงและเนื้อหา
8. มีการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น กิจกรรม เกมส์ กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ การนาเสนอหน้าชั้น
เรียน การซักถาม เป็นต้น ทาให้ไม่รู้สกึ ง่วงนอน ไม่นา่ เบื่อ มีความกระตือรือร้นในการเรียนและมีความมั่นใจในตนเอง
ยิ่งขึน้
9. ได้รู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ ทาให้เกิดความรักและมิตรภาพที่ดีในระหว่างเพื่อน ๆ ในกลุ่มและ ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่มีต่อการเรียนใน
รายวิชามนุษยสัมพันธ์

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเสียสละเวลาในการให้คาแนะนา ข้อคิดเห็นถึงประเด็น
ต่า ง ๆ ในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ ไขปั ญหาการค้ น คว้า ข้อ มูล เพิ่ม เติม รวมถึ ง กรุ ณ าตรวจสอบแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนทาให้งานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึน้
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การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มและความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เรื่อง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
Construction of learning activity package in STEM and misconception of
electric current from the acid of fruits for senior high school students
ภาณุพัฒน์ ชัยวร1 ละลิตา ธิอินโต1 และจุฑามาส สุขแยง2*
Panupat Chaiworn1, Lalita Tiinto1 and Jutamas Sookyang2*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสะเต็ม เรื่อง
กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) หาประเด็นด้านความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอภัยอริยศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ ้ืนฐานและการทดสอบที
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม เรื่อง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82/85
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05
2) นักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในหัวข้อการอธิบายชนิดของเซลล์ไฟฟ้า สูงที่สุดคิดเป็น 47.62 %
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.85 จากคะแนนเต็ม 3
คาสาคัญ: สะเต็ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ความเข้าใจคลาดเคลื่อน กระแสไฟฟ้า
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Abstract
The research purposes were to 1) construct and study the result of using learning activity package in
STEM on electric current from the acid of fruits for senior high school students, 2) find the misconception in
learning by using learning activity package in STEM on electric current from the acid of fruit for senior high
school students, 3) investigate their satisfaction on learning activity by using learning activity package in STEM
on electric current from the acid of fruit.
The sample were 21 students who studying in the eleventh grade in the second semester of the
academic year 2017, Apaiariyasuksa school, Chiang Mai, obtained through the purposive sampling technique.
The instruments consist of 1) lesson plans of active learning activity of STEM education on electric current from
the acid of fruits, 2) the achievement test 3) the satisfaction questionnaire. The data of this study were analyzed
by using mean, standard deviation and t-test.
The result of this research were as follows:
1) The effective of lesson plans was 82/85 that higher than criterion. Learning achievement of students
after learning was higher than before learning at the .05 level of significance.
2) The highest point of misconception was 47.62% in topic type of electric cell
3) The students were satisfied learning activity package in the high level average score was 2.85 from 3.
Keywords: STEM, Learning activity package, Misconception, Electric Current

บทนา
ปัจจุบันมนุษย์ตอ้ งปรับตัวเพื่อพัฒนาให้ทันกับความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
เพื่อสร้างชีวิตให้มีศักยภาพในการดารงชีวิตและเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไปสาหรับแนวทาง
การศึกษาที่เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน และโลกอนาคตที่ตา่ งประเทศกาลังให้ความสนใจนัน้ คือ การศึกษาที่เกี่ยวพัน
กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การศึกษาประเภทนี้ล้วนเป็น การช่วย
พัฒนาคนในอนาคต ทาให้คนอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง เปลี่ยนการเรียนแบบท่องจาไปสู่การลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง และเป็นที่มาของคาว่า “สะเต็มศึกษา” ที่กาลังอยู่ในความสนใจของนักการศึกษาทุกวันนี้ “สะเต็ม
ศึกษา” STEM Education สามารถนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวติ และประกอบอาชีพในอนาคต เพราะจะทาให้มนุษย์คิดอย่างมีเหตุผลเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี จึงมีความพยายามนาการเรียนรู้ลักษณะนี้มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการ (กรม
วิชาการ, 2546) ตั้งแต่ระดับขั้นการศึกษาพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและรวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต โดยมี
เป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ประชากรรุ่นใหม่ได้มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์แบบใหม่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในศตวรรษที่ 21 การจัดการแบบสะเต็มศึกษา สามารถพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการ โดยสอดแทรกเข้าไปใน
ขั้นตอนการสอนซึ่งเหมาะสมในการพัฒนาทักษะ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมทั้งเกิดความคิดสร้างสรรค์ (สุพรรณี
ชาญประเสริฐ, 2557) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนารูปแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา มาใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอน โดยหวังว่าผู้เรียนจะสามารถพัฒนาความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ STEM Education คือการสอนแบบบูรณาการ
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ข้ามกลุ่มสาระวิชา ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดย
นาจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจน วิธีการสอนของแต่ละสาขามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ทุก
แขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาการค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ (สิรินรา กิจเกื้อกูล, 2558) ในสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกันเพราะในการทางานจริงหรือในชีวิตประจาวันนั้น
ต้องใช้ความรู้หลายด้านในการทางานทั้งสิ้นไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วน ๆ นอกจากนี้ STEM Education ยังเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 STEM Education โดยวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามา
ผสมผสานกันอย่างลงตัวกล่าวคือ วิทยาศาสตร์ เน้นเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติโดยนักการศึกษามักชี้แนะให้
อาจารย์ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry-based Science Teaching) กิจกรรม
การสอนแบบแก้ปัญ หา (Scientific Problem-based Activities) ซึ่งเป็น กิจกรรมที่ เหมาะสมกั บผู้ เรีย นระดั บ
ประถมศึกษาแต่ไม่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเพราะทาให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายและไม่สนใจแต่
การสอนวิทยาศาสตร์ใน STEM Education จะทาให้นักเรียนสนใจมีความกระตือรือร้ นรู้สึกท้าทายและเกิดความมั่นใจ
ในการเรียนส่งผลให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นสูงขึ้นและประสบความสาเร็จในการเรียน
ซึ่ง เทคโนโลยี เป็นวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่าง ๆ หรือกระบวนการต่าง ๆ (สุรยศ
ทรัพย์ประกอบ และคณะ, 2556) เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราโดยผ่านกระบวนการการทางานทาง
เทคโนโลยีที่เรียกว่า Engineering Design หรือ Design Process ซึ่งคล้ายกับกระบวนการสืบเสาะดังนั้นเทคโนโลยีจึง
มิได้หมายถึงคอมพิวเตอร์หรือ ICI ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิชาที่วา่ ด้วยการคิดสร้างสรรค์
พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับนิสติ นักศึกษาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งคนส่วนใหญ่
มักเข้าใจว่า เป็น วิชาที่ส ามารถเรียนได้ แต่จ ากการศึกษาพบว่าแม้แต่เด็ก อนุ บาลก็สามารถเรี ยนได้ดี เช่น กัน ส่ว น
คณิ ต ศาสตร์ เป็ นวิชาที่ มิได้ ห มายถึ ง การนับจ านวนเท่ า นั้นแต่เกี่ ย วกั บองค์ ประกอบอื่น ที่ ส าคัญ ประการแรกคื อ
กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ (Mathematical Thinking) ซึ่งได้แก่ การเปรียบเทียบการจาแนก/จัดกลุ่มการจัดแบบรูป
และการบอกรูปร่างและคุณสมบัตปิ ระการที่สองภาษาคณิตศาสตร์เด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดหรื อความเข้าใจ
ความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ได้โดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อสร้างและศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม เรื่อง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อหาประเด็นความเข้ าใจคลาดเคลื่อนในการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม เรื่อ ง
กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ได้แก่ การกาหนดกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอภัยอริยศึกษา สานักงานพระพุทธศาสตร์แห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 21 คน ขอบเขตด้านเนื้อ หาที่ใช้ในการวิจัยในวิชาฟิสิกส์ เรื่อง กระแสไฟฟ้า การวิจัยได้
ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงทดลอง วัดผลก่อนเรียน-หลังเรียน จากนั้นได้ดาเนินการออกแบบจัดการเรียน
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การสอนตามรูปแบบ ทาการสอนและวัดผลประเมินผล ตามขั้นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรื่อง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ จานวน 25
ข้อ ก่อนการทดลอง (เยาวดี วิบูลย์ศรี , 2544) 2) ดาเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้คู่กับชุดกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จานวน
4 แผน ทาการสอนในชั่วโมงเรียนปกติ 8 ชั่วโมง และนอกเวลาเรียน (ชัยยงค์ พรมหมวงค์ , 2532) 3) ให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดประเด็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟ้า สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 25 ข้อ หลังการทดลอง 4) นา
คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังการทดลองมาวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย หาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อ
กัน (t-test Dependent) 5) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบความความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เรื่อง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้
จานวน 10 ข้อ (ศลใจ วิบูลกิจ, 2534)
วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน หา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ (ประชุม พลเมืองดี , 2548)
นอกจากนี้ผู้วิจัยพิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนของแบบวัดความเข้าใจของนักเรียนรายข้อแยกตามกลุ่มของ
เนื้อหาในการทดสอบวัดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูล (สมนึก ภัททิยธนี, 2546) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ความยากง่ า ย ค่ าอ านาจจ าแนก ค่ า ความยากง่ ายของข้ อสอบ เปอร์เซ็ นความเข้า ใจ
คลาดเคลื่อน และค่า IOC เป็นต้น

ผลการศึกษา
การหาประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา เรื่ อ ง กระแสไฟฟ้ า จากกรดผลไม้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เผชิญ กิจระการ, 2544) ซึ่งการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ย 21 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.34 คิดเป็นร้อยละ 84 มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรื่อง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คะแนนเฉลี่ย
ชื่อวิชา
คะแนนเต็ม
S.D
คิดเป็นร้อยละ
E1
25
20.43
0.81
82
วิทยาศาสตร์
E2
25
17
1.34
85
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 82/85
เทคโนโลยี
E1
25
20.52
1.29
82
วิศวกรรมศาสตร์ E1
25
21.33
1.46
85
คณิตศาสตร์
E1
25
22.24
0.89
82
จากตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรื่อง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ
82/85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ แสดงว่าประสิทธิภาพของแผนกิจกกรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาสามารถ
นาไปใช้ในการสอนได้จริง และนอกจากนี้การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียน ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์
เรื่องกระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 21 คน รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง กระแสไฟฟ้าจากกรด
ผลไม้ วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การทดสอบ
S.D
t
ก่อนเรียน

9.43

1.91

หลังเรียน

17

1.34

29.36

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากสมมติฐานทางสถิติคือ
: คะแนนก่อนและหลังเรียนเท่ากัน
: =
และ : คะแนนหลัง
เรียนมากกว่าก่อนเรียน
: >
ซึ่งจากตารางที่ 2 ค่า t ที่คานวณได้เท่ากับ 29.36 มากกว่าค่าวิกฤต ดังนั้น
จึง ปฏิเสธ
ยอมรับ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ผ ลร้ อยละการตอบของนัก เรี ยนแยกตามข้ อในแต่ล ะกลุ่ม ความเข้ าใจและประเด็ นความเข้า ใจ
คลาดเคลื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ผลร้อยละการตอบของนักเรียนแยกตามข้อในแต่ละกลุ่ม
ความเข้าใจ
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ตารางที่ 3 ร้อยละความเข้าใจของนักเรียนรายข้อแยกตามกลุม่ ของเนื้อหาในการทดสอบวัดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
หัวข้อในการทดสอบ

ประเด็น

1. เข้าใจในการต่อเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์ประเภทต่าง ๆ

2. เข้าใจในหลักการการทางานของเซลล์ไฟฟ้า
3. สามารถอธิบายชนิดของเซลล์ไฟฟ้าได้

ร้อยละความเข้าใจของนักเรียน
เข้าใจถูก (%)

เข้าใจคลาดเคลื่อน (%)

1

71.43

28.57

2

52.38

47.62

3

76.19

23.81

4

85.71

14.29

5

66.67

33.33

6

57.14

42.86

7

47.62

52.38

จากตารางที่ 3 แสดงร้อยละของนักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเรียนรู้จากการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสะเต็ม เรื่อง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกตามเนื้อหาจะเห็นว่า
ในหัวข้อความสามารถอธิบายชนิดของเซลล์ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยร้อยละความเข้าใจคลาดเคลื่อนคิดเป็น 47.62 % ซึ่งสูง
กว่าหัวข้อความเข้าใจในการต่อเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เท่ากับ 33.33 % และหัวข้อหลักความเข้าใจในหลักการการทางานของเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 23.81 % ในการวิเคราะห์หัวข้อนี้จะเป็นการวิเคราะห์ถึงเหตุผลส่วนใหญ่ที่นักเรียนใช้อธิบายใน
การตอบคาถามโดยแบ่งเป็นประเด็นในการพิจารณาออกเป็น 7 ประเด็นย่อย ได้แก่ หัวข้อการอธิบายชนิดของ
เซลล์ไฟฟ้า 3 ประเด็น หัวข้อหลักการทางานของเซลล์ไฟฟ้า 2 ประเด็น และ หัวข้อการอธิบายชนิดของเซลล์ไฟฟ้า 2
ประเด็น ในแต่ละประเด็นย่อยของความเข้าใจนัน้ แสดงได้ดงั ภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงประเด็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประเด็นที่ 1, 2, 3 เข้าใจการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์ประเภทต่าง ๆ ประเด็นที่ 4, 5 เข้าใจหลักการการทางานของเซลล์ไฟฟ้า และประเด็นที่ 6, 7
อธิบายชนิดของเซลล์ไฟฟ้าได้
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ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบจานวน 10 ข้อ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรื่อง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
1. นักเรียนพอใจกับวิธีการแบ่งกลุม่ คละความสามารถ
3.00
มากที่สุด
2. นักเรียนพอใจที่จะช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ภายในทีม
3.00
มากที่สุด
3. นักเรียนพอใจที่มีสว่ นร่วมการวางแผนการทางานของทีม
3.00
มากที่สุด
4. นักเรียนพอใจที่ได้ปฏิบัตงิ านด้วยตนเอง

2.62

มาก

5. นักเรียนพอใจที่นักเรียนแต่ละคนให้ความร่วมมือเพื่อความสาเร็จของทีม

2.75

มาก

6. นักเรียนพอใจที่ได้ฝึกปฏิบัตแิ ละค้นหาคาตอบในทีม

2.75

มาก

7. นักเรียนพอใจที่มีการประเมินผลงานและปรับปรุงผลงาน

2.88

มาก

8. นักเรียนพอใจในการจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเวลาและเนื้อหา

2.62

มาก

9. นักเรียนพอใจที่จะทากิจกรรมและทาแบบทดสอบอย่างเต็มความสามารถ

2.88

มาก

10. นักเรียนพอใจที่จะมีส่วนช่วยให้ทีมประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย

3.00

มากที่สุด

2.85

มาก

ค่าเฉลี่ย

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสะเต็ม ศึกษา โดยรวมอยู่ใ นระดั บพึง พอใจมาก มีค่า เฉลี่ย เท่า กับ 2.85 จากคะแนนเต็ม 3 เมื่อ พิจ ารณา
รายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากสุด จานวน 4 ข้อ ได้แก่ นักเรียนพอใจกับวิธีการแบ่งกลุ่ม
คณะความสามารถ นักเรียนพอใจที่ได้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ภายในทีม นักเรียนพอใจที่มีสว่ นร่วมการวางแผนการ
ทางานของทีม และนักเรียนพอใจที่จะมีส่วนช่วยให้ทีมประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย และนักเรียนที่มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก จานวน 6 ข้อ และเมื่อประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะจัดกิจกรรมพบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจที่จะช่วยให้ทีมประสบความสาเร็จ ได้ฝึกปฏิบัติ และค้นหาคาตอบเป็นทีม มีส่ วนร่วมวางแผนในการ
ทางานของทีม และไม่ชอบวิธีการแบ่งกลุม่ คละความสามารถและไม่ชอบการกาหนดเวลา เพราะรู้สึกกดดันต่อการทา
กิจกรรมและนักเรียนมีความพึงพอใจกับสมาชิกทุกคนในทีมมีนาใจ
้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ กัน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการวิจัยและศึกษาข้างต้น พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรื่องกระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82/85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรื่องกระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นนักเรียนมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการเรียนรู้จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม เรื่อง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ของนักเรียน
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ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อการอธิบายชนิดของเซลล์ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยร้อยละความเข้าใจคลาดเคลื่อนคิดเป็น
47.62 % ซึ่งสูงกว่าหัวข้อการต่อเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เท่ากับ 33.33 % และหัวข้อหลักการทางานของเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละความเข้าใจคลาดเคลื่อนเท่ากับ
23.81 %
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรื่องกระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ โดยรวมอยูใ่ นระดับความพึง
พอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 จากคะแนนเต็ม 5

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มและความเข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่อง กระแสไฟฟ้าจาก
กรดผลไม้ ส าหรั บ นั ก เรี ย นมั ธยมศึกษาตอนปลาย ส าเร็ จลุ ล่ วงไปได้ ด้ว ยดี ผู้ วิจั ย ใคร่ ขอกราบขอบพระคุณ การ
สนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในครัง้ นี้
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ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่มี ีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
Results of the Using of Collaborative Learning Activities via Social Media on Learning
Achievement in the Topic of Educational Innovation Design and Development
ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์1* สรินทร คุ้มเขต1 จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว1 ผุสดี โกมาลสถิตย์1
และสังคม พรหมศิริ
Chomphunat Chomphuphan1, Sarinthorn Khumkhet1, Jutaporn Wilaikeaw1, Phussadee Komalstit1
and Sungkom Promsiri1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จานวน 44 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบประเมินคุณภาพ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ในระดับมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ สื่อสังคมออนไลน์
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Abstract
The purposes of this study were 1) to develop Collaborative Learning Activities by Social Media in the
topic of Educational Innovation Design and Development 2) to study the learning achievement which learned
from Collaborative Learning Activities by Social Media in the topic of Educational Innovation Design and
Development. The sample groups of this research were 44 undergraduate students from a
cluster random sampling. The instruments used in the study, included the quality assessment form, and the
learning achievement test. The data were analyzed using the arithmetic mean, standard deviation, and t-test
Dependent. Research findings showed that 1) the quality of Collaborative Learning Activities by Social Media in
the topic of Educational Innovation Design and Development achieved the highest ratings, and 2) Subsequent to
the treatment, post-test scores were significantly higher than the pre-test scores (p< 0.01).
Keyword: collaborative learning activities, social media

บทนา
การศึกษายุคใหม่ (Next generation education) ต้องเน้นแสวงหา เรียนรู้เองอย่างท้าทาย สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้ เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานการณ์ จึงต้อง
นาหลักการเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ ที่ตรงความสนใจของเยาวชนยุคใหม่ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดิจิทัล (Digital native) เข้ามา
ใช้ในการจัดการศึกษา (ยืน ภูว่ รวรรณ, 2559) สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นการนาเครื่องมือที่ให้บริการสร้าง
เครือข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนออนไลน์ซึ่งทาให้ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ข้อมูล ตามประโยชน์ กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน เป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ที่เป็นที่นิยมมาก
จนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน สามารถศึกษาแลกเปลี่ยนค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกเวลา
และทุกสถานที่เมื่อต้องการ (ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข, 2559) นอกจากนี้ จากจุดมุ่งหมายของการศึกษา 4.0 ที่เน้น
การสร้างนวัตกรรมจากทีมที่สนใจร่วมกัน สร้างความรู้จากความสนใจรายบุคคล และจากการรวมตัวของคนที่มี
แรงผลักดันเป็นทีม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559) การนาเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือเข้ามาใช้ร่วมกับการเรียนรู้ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์จึงเป็นการช่วยส่งเสริม และแก้ปัญหาการทางานเป็นทีมของผู้เรียนอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา
2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design มี
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
Proceeding พะเยาวิจยั 8
793

1) ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก ศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จานวน 5 กลุ่ม รวม 220 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างห้องเรียนจากทั้งหมด
5 ห้องเรียน ได้นักศึกษา Sec. LG 03 จานวน 44 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) แบบประเมินคุณภาพ สาหรับให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความถูกต้อง
ครอบคลุม และด้านความเป็นประโยชน์ แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5
ระดับ และมีข้อคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะ
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เรื่อง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เป็นแบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย
อยู่ระหว่าง 0.32 ถึง 0.75 ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.34 ถึง 0.78 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ
0.92
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร งานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกับการพัฒ นากิ จกรรมการเรีย นรู้แ บบร่ วมมือ ผ่า นสื่อ สัง คม
ออนไลน์ และการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
2) พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือผ่ านสื่อสัง คมออนไลน์ เรื่อ ง การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา โดยกาหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบ เครื่องมือ และ
วิธีการวัดและประเมินผล โดยเลือกใช้ทรัพยากรเครือข่ายให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน
3) เสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบ
คุณภาพ ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และความเป็นประโยชน์ และนาข้อเสนอแนะที่
ได้รับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนาไปทดลองใช้ตอ่ ไป
4) ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา สาหรับนักศึกษาระดั บปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
แผนการวิจัย ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลอง 8 ชั่วโมง ไม่รวมการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design มีขั้นตอนดังนี้
(1) นาแบบทดสอบก่อนเรียนไปทาการทดสอบล่วงหน้า 2 สัปดาห์
(2) ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา โดย ผู้วิจัยแนะนาวัตถุประสงค์ วิธีการเรียน ให้กับกลุ่มตัวอย่างก่อนการเรียน โดยให้กลุ่ม

Proceeding พะเยาวิจยั 8
794

ตัวอย่างเรียนตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างอิสระนอกชั้นเรียน และกาหนดแผนการจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นตาม
ตารางนัดหมายในสื่อสังคมออนไลน์
(3) ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนาผลไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมทดสอบทางสถิ ติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแบบประเมินคุณภาพ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วนาผลที่ได้มาจัดทาตารางวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่ออธิบายความหมายและแสดงผล
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมด โดยสถิตทิ ี่ใช้วเิ คราะห์ มีดังนี้
1. สถิตพิ ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิตทิ ี่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent)

ผลการศึกษา
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้วิจัยใช้เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ ซึ่งได้แก่
Facebook โดยสร้างกลุ่มขึ้นใหม่ ชื่อ “นวัตกรรม LM 04 2/60” ประเภทกลุ่มเป็นกลุ่มการศึกษา ลักษณะกลุ่มปิด
(อนุญาตเฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นที่สามารถร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ ได้) จากนั้นเพิ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้า
เป็นสมาชิกกลุ่ม ทัง้ นี้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่
1) ขั้นเตรียม โดยผู้วิจัยโพสต์ (Post) ชี้แจงวิธีการเรียนการสอน ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ การแจ้ง
กาหนดการ และการนัดหมายผู้เรียนในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกาหนดข้อตกลงในการเรียนร่วมกัน บน
กระดานข่าว (Wall) ของกลุม่ การเรียนที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้
2) ขั้นสอน ผู้วิจัยโพสต์เนื้อหาการเรียนรู้ในรูปของไฟล์นาเสนอ (.ppt/.pdf) และภาพนิ่ง (.jpeg) เพื่อ
อธิบายเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งแนบลิงค์ (Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษา
ค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม ของผู้ เ รี ย น ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย แจ้ ง ให้ มี ก ารติ ด ต่ อ กั น ระหว่ า งผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นผ่ า นทางห้ อ งสนทนา
(Chat/Inbox) เพื่อใช้ในการตอบข้อซักถาม การขอคาอธิบายเพิ่มเติม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
กระบวนการเรียน
3) ขั้นทากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ให้ผู้เรียนจับคู่คนที่มีความสนใจร่วมกัน แบ่งกลุ่มผู้เรียนตาม
การโพสต์ประเด็นหัวข้อการสร้างนวัตกรรมที่สนใจ จากนั้นดาเนินการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และทากิจกรรมร่วมกัน
ตามที่ผู้วจิ ัยกาหนด โดยต้องผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันบนกระดาน
ข่าว หรือห้องสนทนา
4) ขั้นตรวจสอบผลงาน เป็นขั้นตอนการประเมินผลการทากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมื อ และ
กิจกรรมย่อย โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนพิจารณาผลงานของแต่ละกลุ่ม และของสมาชิกในชั้นเรียน จากนั้นให้ความเห็น
ต่อชิน้ งานผ่านการแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือการกดแสดงความรู้สกึ (Like)
5) ขั้นสรุปบทเรียน ผู้วิจัยให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปกิจกรรม เนื้อหาความรู้ ที่ได้รับ เพื่อใช้ในการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ต่อไป
ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาตาม
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ประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสม มีความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46 ด้านความเป็นไปได้ มี
ความคิดเห็นระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 ด้านความถูกต้องครอบคลุม มีความคิดเห็นระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 และด้านความเป็นประโยชน์ มีความคิดเห็นระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06

ภาพที่ 1 ตัวอย่างขั้นตอนการทากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการทากิจกรรมร่วมกันตามหัวข้อที่กาหนด

ภาพที่ 3 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือขั้นตรวจสอบผลงาน
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยสื่อสังคมออนไลน์
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการเรียนและหลังการเรียนของผู้เรียนที่
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังการเรียน ( X = 24.75) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการเรียน ( X = 13.09)
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และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนด้วยใช้การทดสอบค่าที (t-test) พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
กลุ่มตัวอย่าง
จานวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test
p-values
(N)
(X)
(S.D.)
ก่อนการทดลอง
44
13.09
4.13
38.68**
0.00
หลังการทดลอง
44
24.75
3.17
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลและอภิปรายผล
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ผู้วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูปแบบของทรัพยากรเครือข่ายที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามตามทฤษฎี หลักการ มีการพัฒนากิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน โดยประยุกต์ใช้
ขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ ADDIE model ทาให้ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ในระดับ
มาก จากนั้นจึงนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้ การนาเฟซบุก๊ มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2558) เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการใช้
Facebook ในการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษาสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีความ
คิดเห็นต่อการใช้ Facebook ในการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการใช้ Facebook ติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนกับผู้ สอนทาให้เกิดความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้สอนมากขึ้น การเรียนโดย Facebook ทาให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับเพื่อนนิสิต นาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานผ่าน Facebook ไปใช้ในการปรับปรุงผลงาน
ของตนเองให้ดีขึ้น และการเรียนโดยใช้ Facebook ช่วยในการเสนอแนะงานทาให้ลดเวลาในนาเสนองานในชั้นเรียน
ตามลาดับ ส่วนกิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับแนวความคิดของ กานดา (รุณนะพงศา)สายแก้ว และคนอื่น ๆ (2554,
อ้างถึงใน ระวิ แก้วสุกใส และชัยรัตน์ จุสปาโล, 2556) ซึ่งกล่าวถึงการนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เฟซบุก๊ มาใช้
จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 1) โพสต์ขอ้ ความลงในกระดานข่าว (Wall) ของกลุม่ 2) โพสต์รูปภาพและ
วิดีโอที่อัปโหลดโดยสมาชิก ซึ่งจะมีประโยชน์สาหรับการนาเสนอข้อมูลในรูปของสื่อประสม (Multimedia) 3) ตั้ง
คาถามและสร้างแบบสารวจความคิดเห็น (Poll) ให้ผู้เรียนเพิ่มเติมตัวเลือกข้ออื่น ๆ และ 4) ใช้งานเอกสารของเฟซบุก๊
จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวพร ศรีสุข (2558) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทีเ่ รียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของ
กฤษกนก วรรณวีระ และสุรพล บุญลือ (2558) ที่ได้ทาการศึกษา เรื่อง การสร้างชุมชน นักปฏิบัติการบนเครือข่าย
สังคมเพื่อการเรียนรู้การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี พบว่า นักปฏิบัติการใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ บุญสอน (2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสังคมออนไลน์ตามแนว
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ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีม เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ
1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต้องเน้นการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
การเรียนเพื่อให้ผู้เรียนต้องการมีส่วนร่วมในการเรียน เนื่องจากเป็นการเรียนที่ผู้เรียนต้องนาตนเอง
2. ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับสื่ออื่น ๆ และในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ
3. ควรมีการวิจัยโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีอ่ืน ๆ มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาหรับอุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้ในการทดลอง
และงบประมาณสนับสนุนในการนาเสนอผลการวิจัยในครัง้ นี้
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ปัญหาและแนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ครั้งที่ 35
Problems and solutions to prepare athlete teams of RMUTL, Tak to compete
in qualified rounds of the 35th RMUTL athlete competition.
แจ่มใส จันทร์กลาง1* บุณฑริก รอดบารุง1 และธวัชชัย ปัญญาติ๊บ1
Chamsai Chanklang1*, Boondarick Roadbumrung1 and Tawatchai Panyatip1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหา แนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาของ มทร.ล้านนาตาก ในการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ครั้งที่ 35 ณ เขตพื้นที่พิษณุโลก ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นนักกีฬา และผู้ฝึกสอน จานวน 143 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น จานวน 5 ด้าน คือ
ด้านบุคลากร ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา ด้านสถานที่และอุปกรณ์กีฬา ด้านการฝึกซ้อม และด้านสวัสดิการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมนักกีฬา มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตาก ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ครั้งที่ 35 ทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
พบว่าปัญหาในด้านบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากบางชนิดกีฬายังขาดผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่
ทั่วถึง ระยะเวลาการคัดเลือกตัวน้อย การทดสอบสมรรถภาพทางกายไม่มี ด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม
รวมทั้งด้านการฝึกซ้อม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอต่อชนิดกี ฬา อีกทั้ง นักกีฬามี
ภารกิจทางด้านการศึกษา ทาให้การฝึกซ้อมไม่ต่อเนื่อง ส่วนด้านสวัสดิการ มีระดับปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่มนี โยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสวัสดิการให้กับนักกีฬาที่ทาชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัย
คาสาคัญ: ปัญหา แนวทางการเตรียมทีม กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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Abstract
This research aimed to study problems and solutions in athlete team preparation of RMUTL, Tak to
compete in qualified rounds of the 35th RMUTL athlete competition at Pitsanulok campus. The populations in the
research were 143 athletes and coaches altogether. The questionnaire was divided into 5 categories; staff,
athlete qualifying, place and sport instruments, training, and support. The data obtained was analyzed by
percentages, mean, and standard deviation.
The result shows that the factors effecting to athlete team preparation of RMUTL, Tak in qualified rounds
of the 35th RMUTL athlete competition were that the problem of staff was at medium level due to lacking of
skillful trainers who specialized in some kinds of sport. The problem of athletes was at high level because the
public relation was not widely spread to them, the qualifying period was limited and there was no a physical
check. The problems of training, place and sport instruments were found at medium level because there were
not enough practice places and the athletes had to study at the same time, so they could not practice regularly.
Moreover, the problem of support was in medium level as a result of the university did not have clear policies
about supporting successful athletes who brought reputation to the university.
Keywords: problems, athlete team preparation, Athletes of Rajamangala University of Technology Lanna Tak,
Sports Technology Rajamangala University of Technology Lanna 35th
Keywords: problems, solutions in athlete team, qualified rounds of the 35th RMUTL athlete competition

บทนา
กีฬานอกจากจะมีความสาคัญช่วยพัฒนาการในตัวบุคคลแล้วยังมีความสาคัญต่อประเทศชาติที่กาลังพัฒนา
เช่น คุณภาพของประชากร เป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ เพราะประเทศชาติจะพัฒนาได้จะต้องอาศัย
ประชากรในชาติที่มีคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง ดังที่ ปรีดา รอดโพธิ์ทอง (2525) กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพของ
ประชากรด้วยสุขภาพพลานามัยนั้น นอกจากจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมแล้ว ยังมีความสาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าประชากรมีร่างกายอ่อนแอ ขี้โรค เจ็บป่วยเสมอ ก็จะเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ทาให้ผลผลิตอยู่ในระดับต่า การศึกษาก็ไม่สามารถจะเล่าเรียนได้เต็มที่ ทั้งนีเ้ พราะสุขภาพอนามัยมีส่วนสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับการศึกษามาก ฉะนั้น การพัฒนาประเทศจึงจาเป็น อย่างยิ่งที่ จ ะต้องพัฒนาคนก่อนเพื่อให้ประชากรมี
คุณภาพและสุขภาพที่ดี
จุดมุ่งหมายของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ในทุก ๆ ครั้ง มี
นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง 6 เขตพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่ลาปาง เขตพื้นที่
น่าน เขตพื้นที่ตาก เขตพื้นที่พิษณุโลก และภาคพายัพ ซึ่งเป็นกาลังของประเทศชาติ ได้สนใจในการเล่นกีฬาและออก
กาลังกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งภายใน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อ
เป็นสื่อในการพัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
ดัง นั้น แนวทางในการเตรี ย มความพร้ อมของนั ก กีฬ า มทร.ล้ านนา ตาก เพื่อ เข้ าร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ครั้งที่ 35 ณ เขตพื้นที่พิษณุโลก จึงต้องมีวิธีเตรียมความ
พร้อมของนักกีฬาในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ
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ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ก็พบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่นกัน ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาใน
การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาก็ยังไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจัง และการพัฒนาด้านการเตรียมทีมอาจจะยังทาได้ไม่
ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจมาจากรูปแบบการเตรียมทีมยังใช้แบบเดิมไม่ค่อยมีการพัฒนาให้มีมาตรฐานตามหลักการพัฒนา
ศักยภาพของแต่ละชนิดกีฬา ให้ทันยุคสมัยที่มีการแข่งขันทั้งในด้านแบบฝึกนักกีฬาและวิทยาการด้านการกีฬามา
พัฒนาเตรียมทีมให้ดีขึ้น ซึ่งในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬายังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ อาทิเช่น ด้าน
สถานที่ฝึกซ้อมและอุปกรณ์ ด้านเวลา ด้านสวัสดิการ นับว่าเป็นปัญหาในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาที่มีผลต่อ
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขันของนักกีฬา
ในฐานะที่คณะผู้วิจัย เป็นอาจารย์และผู้ฝึกสอนกีฬาของมทร.ล้านนา ตาก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัญหา
และแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมนักกีฬาของ มทร.ล้านนา ตาก อันจะเป็นประโยชน์ในการนาเสนอข้อมูล
ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้บริหาร ได้รับทราบปัญหาและแนวทางในการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเตรียมทีม
นักกีฬาของ มทร.ล้านนา ตาก ในครั้งต่อ ๆ ไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาของมทร.ล้านนาตากในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ครัง้ ที่ 35 ณ เขตพื้นที่พิษณุโลก
2.เพื่อค้นหาแนวทางการเตรียมทีมนักกี ฬาของ มทร.ล้านนา ตาก ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ในครั้งต่อ ๆ ไป

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น

- ผู้จัดการทีม
- ผู้ฝึกสอน
- นักกีฬา

ตัวแปรตาม

แบบสอบถามปัญหาในการเตรียมทีมนักกีฬาของ มทร.ล้านนา ตาก
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รอบคัดเลือก ครั้งที่ 35 ณ เขตพื้นที่พิษณุโลก ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้

แนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาของ มทร.ล้านนา ตาก เพื่อเข้าร่วม
การแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลล้ า นนา รอบ
คัดเลือก ครัง้ ที่ 35 ณ เขตพื้นที่พิษณุโลก
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วิธีวิทยาการวิจัย
การกาหนดกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก
2. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ครั้งที่ 35 ณ เขตพื้นที่พิษณุโลก จานวน 143 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงสารวจ (Survay Research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการเตรียมทีมนักกีฬา
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อการเตรียมทีมในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ครัง้ ที่ 35
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
1. การเก็บข้อมูล
1.1 ชี้แจงให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ
1.2 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริง
2. นาข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
3. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยและผลกระทบการเตรียมทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ครัง้ ที่ 35

ผลการศึกษา
นักกีฬาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน 83 คน คิดเป็น ร้อยละ 71.55 รองลงมาเป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง
18-21 ปี จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 28.45 กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 เป็นส่วนใหญ่ เคยมีประสบการณ์การ
แข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียนมากที่สุด มีจานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 84.48 และมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลล้ า นนามากที่ สุ ด จ านวน 3 ครั้ ง จ านวน 50 คน และประเภทกี ฬ าที่ ผู้ ก รอก
แบบสอบถามส่วนใหญ่เล่นคือ ฟุ ตบอล มีจานวน 35 คน รองลงมาคือ กรีฑา เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล ฟุตซอล
ตามลาดับ ซึ่งในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาในครั้งนี้ มี นักกีฬา ฟุตบอล นักกรีฑา เซปักตะกร้อ
บาสเกตบอล และ ฟุตซอล ลงทาการแข่งขันมากตามลาดับ
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ครั้งที่ 35 (ของนักกีฬา) มีดังนี้
1. ด้านบุคลากร
นักกีฬามีความคิดเห็นว่า บางชนิดกีฬายังขาดผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาในชนิดกีฬานัน้ ๆ
แนวทางแก้ปัญหาคือ ให้มีการจัดจ้างผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬาที่ขาด โดยจะเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเวลาให้กับนักกีฬาด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา
นักกีฬาแต่ละประเภทมีจานวนน้อย และบางคนยังต้องเล่นหลายชนิดกีฬา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาใน
การคัดเลือกตัวนักกีฬามีนอ้ ย และไม่มกี ารทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉพาะชนิดกีฬา
ดังนั้น จึงเสนอแนวทางให้ ทางมหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกตัวนักกีฬาอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดกีฬาสี กีฬา
น้องใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีนักกีฬาหน้าใหม่มาเสริมทีม จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉพาะชนิดกีฬาอย่างเป็นระบบ
และควรมีการเอื้ออานวยความสะดวกให้กับนักกีฬาในการเรียนการสอน เป็นต้น
3. ด้านสถานที่และอุปกรณ์
มหาวิทยาลัยยัง ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนสถานที่ในการฝึกซ้อ มไม่เพียงพอต่อชนิด กีฬา เช่น กีฬ า
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และ ฟุตซอล ต้องใช้สนามร่วมกัน ทาให้ต้องมีการฝึกซ้อมที่ไม่เต็มที่และต้องเสียเวลาใน
การรอฝึกซ้อม ส่งผลให้นักกีฬากลับบ้านดึก เป็นอันตรายต่อตัวนักกีฬาเป็นอย่างมาก
ดังนั้น จึงเสนอแนวทางให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งหรือปรับปรุงสถานที่ให้พอเพียงต่อการฝึกซ้อม เช่น การทา
หลังคาสนามกลางแจ้ง และการจัดอุปกรณ์ในการเสริมสร้างสมรรถภาพให้กับนักกีฬา เช่น ห้องออกกาลังกาย (ห้อง
ฟิตเนต) หรือ สถานีออกกาลังกายแบบสวนสุขภาพ ซึ่งมีประโยชน์กับนักกีฬา บุคลากร และนักศึกษาอีกด้วย
4. ด้านการฝึกซ้อม
นักกีฬาส่วนใหญ่ไม่ได้ทาการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากติดภารกิจด้านการเรียน และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น จึงไม่สามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งมหาวิทยาลัยไม่มีระบบที่เอื้ออานวยความสะดวกแก่
นักกีฬา เช่น การขอตัวช่วงเวลาฝึกซ้อม เป็นต้น
ดังนั้น จึงเสนอแนวทางให้ทางมหาวิทยาลัยขอตัวนักกีฬาในช่วงฝึกซ้อมให้เป็นระบบทุกชนิดกีฬา ซึ่งอาจจะมี
การประสานงานกับผู้ฝึกสอนให้เช็คชื่อนักกีฬาในการฝึกซ้อม เพื่อความเป็นระบบระเบียบ
5. ด้านสวัสดิการ
สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยให้กับนักกีฬามีน้อย เช่น เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น สวัสดิการด้านการเรียนการสอนเสริม
เพิ่มเติม การดูแลเอาใจใส่ การติดตามผลการเรียนของนักกีฬา ไม่เป็นระบบ
ดังนั้น จึงขอเสนอแนวทางให้มีการจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักกีฬา และมี การติดตามประเมินผลการ
เรียน การให้คาแนะนา การประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ เช่น การขอจัดสอบสาหรับนักกีฬา เป็นต้น
และควรมีการพิจารณางบประมาณแก่นักกีฬาที่ทาชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้เป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้จัดการทีม ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน 20 คน คิด
เป็น ร้อยละ 74.07 รองลงมาเป็นเพศหญิง ซึ่งมีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง31-40 ปี
มากที่สุด รองลงมาคือ 41-50 ปี ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรตาแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 59.26 ซึ่งทุกคนยังเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาทั้งสิ้น และมีประสบการณ์ใน
การควบคุมทีมมากกว่า 4 ปีข้นึ ไปทั้งหมด
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ครั้งที่ 35 (ผู้จัดการทีม ผู้ฝกึ สอน) มีดังนี้
1. ด้านบุคลากร
ผู้ ฝึ ก สอนส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า นั ก กี ฬ าบางชนิ ด ยั ง ขาดผู้ ฝึ ก สอนที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละมี ค วามรู้
ความสามารถทางด้านกีฬาในบางชนิด รวมทั้งเวลาในการดูแลนักกีฬามีน้อย
ดังนั้น เสนอแนวทางให้มีการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับผู้ฝึกสอนเป็นประจาทุก ๆ ปี อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง จัดเวลาในการเรียนการสอนให้กับผู้ฝึกสอนในปีการศึกษาที่มีการแข่งขันและจัดจ้างผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬาที่ขาด
แคลน
2. ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา
ผู้ ฝึ ก สอนส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า กี ฬ าบางชนิ ด ไม่ ค่ อ ยมี นั ก กี ฬ า เนื่ อ งจากผู้ ที่ ส นใจมี น้ อ ย การ
ประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยดี นักกีฬาส่วนใหญ่ติดภารกิจในการศึกษา ทาให้ไม่มีเวลาในการมาคัดเลือกตัว และไม่มีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างเป็นระบบ
ดังนัน้ เสนอแนวทางให้มหาวิทยาลัยกาหนดแนวทางหรือนโยบายในการส่งเสริมด้านกีฬา โดยจัดสรรสาขาวิชา
ให้กับนักกีฬามหาวิทยาลัย หรือจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับนักกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เฉพาะชนิดกีฬาอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้มีมาตรฐานขึ้น
3. ด้านสถานที่และอุปกรณ์
ผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า สถานที่ในการฝึกซ้อมไม่เพียงพอ ทาให้การฝึกซ้อมขาดความต่อเนื่อง เช่น
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล เป็นต้น
ดังนั้น เสนอแนวทางให้ทางมหาวิทยาลัยปรับปรุงสนามกีฬาที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการใช้งาน เช่น
สนามกีฬากลางแจ้ง ก็ทาหลังคาเพื่อจะได้สนามเพิ่มขึ้น
4. ด้านการฝึกซ้อม
ผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า ควรมีการจัดเบีย้ เลีย้ งในการฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬาและผู้ฝกึ สอน และควรมี
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนามฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา เช่น เทนนิส เป็นต้น
ดังนัน้ เสนอแนวทางให้ทางมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม เพื่อนักกีฬาจะได้มีเวลาในการฝึกซ้อม
ได้อย่างเต็มที่ และควรมีงบประมาณเกี่ยวกับสนามให้กับนักกีฬา เช่น เทนนิส เป็นต้น
5. ด้านสวัสดิการ
ผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า ควรมีการจัดการยกเว้นค่าหน่วยกิต ซึ่งจะต้องมีการดูผลงานการแข่งขัน
ประกอบด้วย เช่น ได้เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ติดต่อกัน 2 ปี หรือ จัดหาที่พัก
ให้กับนักกีฬาโควตาที่มาจากต่างจังหวัด เพื่อสะดวกให้การฝึกซ้อม และควรมีการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับนักกีฬา
เป็นต้น
ดังนัน้ เสนอแนวทางให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณสาหรับดาเนินงานด้านสวัสดิการให้แก่นักกีฬา
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สรุปผลและอธิปรายผล
1. ผลกระทบด้านบุคลากร
นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ต่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.47 ผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า นักกีฬาบางชนิดยังขาดผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์และมีความ รู้
ความสามารถทางด้านกีฬาในบางชนิด รวมทั้งเวลาในการดูแลนักกีฬามีน้อย และขาดการประชาสัมพันธ์
2. ผลกระทบด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา
นักกีฬาและผู้ฝึกสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เพราะมีการประชาสัมพันธ์น้อย มีการคัดเลือกตัวอย่างไม่มีระบบ และบางชนิดกีฬาไม่ค่อยมี
นักกีฬา เนื่องจากไม่มผี ู้สนใจ และไม่มกี ารทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉพาะชนิดกีฬาอย่างเป็นระบบ
3. ผลกระทบด้านสถานที่และอุปกรณ์
นักกีฬาและผู้ฝึกสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านด้านสถานที่และอุปกรณ์ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.35 เพราะสถานที่ ใ นการฝึ ก ซ้ อ มไม่เพีย งพอ ทาให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการใช้ส นามร่ ว มกั น เช่ น
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และฟุตซอล เป็นต้น
4. ผลกระทบด้านการฝึกซ้อม
นักกีฬาและผู้ฝึกสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการฝึกซ้อม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.14 เพราะทางมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพิ่มเติมในกับนักกีฬาและการ
ประสานงานกับอาจารย์ประจาวิชาอื่น ๆ ด้วย ทาให้นักกีฬาขาดการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
5. ผลกระทบด้านสวัสดิการ
นักกีฬาและผู้ฝึกสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.49 เพราะทางมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายในการดูแลด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนักกีฬาทั้งโควตาและนักศึกษาที่ทา
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ควรมีการจัดระบบด้านต่าง ๆ ให้กับนักกีฬา เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ

อภิปรายผล
1. ปัญหาและแนวทางการเตรียมทีมนักกีฬา เพื่อการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้ง
ที่ 35 โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง นี้อ าจเป็ น เพราะว่า มีระบบการจั ด การ การวางแผน และการ
ประสานงานที่ดี ในระบบผู้ปฏิบัติงาน ผู้ฝึกสอน แต่ในทางกลับกัน ปัญหาอยู่ที่การบริหารจัดการของระดับผู้บริหารใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมงคล แฝงสาเคน (2531 : 212) ภารกิจของการเตรียมทีมเป็นเรื่องที่น่า
หนั กใจส าหรั บบุ ค คลผู้รับผิ ด ชอบเป็ นอย่า งยิ่ง ถึ งแม้บางครั้ง อาจมีผู้ ร่วมงานต้อ งอุ ทิ ศ เวลา กาลั งกาย กาลัง ใจ
ความคิดสร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งกาลังทรัพย์ เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างสัมฤทธิ์ผลการกระทา เพื่อเตรียมทีมให้มีความ
พร้อมก่อนถึงช่วงฤดูกาลแข่งขันนั้นย่อมต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ประสบการณ์ความสามารถ ความ
อดทนและความมานะพยายามของผู้ฝึกสอนและผู้เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างมากที่ต้องนามาใช้ในการเตรียมทีม
ซึ่งหากการดาเนินการต่าง ๆ ผ่านช่วงนี้ไปได้ก็จะเป็นแรงเสริมอีกด้านหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดกาลังใจที่จะสร้างทีม และนาทีม
ของตนเข้าสูส่ นามการแข่งขันในทางตรงกันข้ามหากไม่สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในช่วงการเตรียมทีมได้
เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเครื่องชีไ้ ด้ว่าแนวโน้มความสาเร็จของทีมย่อมเป็นไปได้นอ้ ยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันอื่น ๆ
ที่อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์พร้อมในทุกด้านมากกว่า
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1.1 ความคิ ด เห็ น ด้ านการบุ คลากร ของปั ญหาและแนวทางการเตรีย มทีม นั กกี ฬ าเพื่อ การแข่ ง ขัน กี ฬ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งนักกีฬาและ ผู้ฝึกสอนมีความ
คิดเห็นว่า บางชนิดกีฬายังขาดผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาใน
ชนิดกีฬานัน้ ๆ และควรมีแนวทางให้มีการจัดการอบรมสาหรับผู้ฝึกสอน และจัดจ้างผู้ฝึกสอนภายนอกสาหรับกีฬาที่
ขาดแคลน ซึ่งสอดคล้องกับบุญรงค์ นิลวงศ์ (2525) ที่ได้กล่าวว่า ในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นจาเป็นที่จะต้องมีปัจจัยใน การบริหารงานซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ คน เงิน วัตถุ และการ
จัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจะต้องมีคุณภาพ ในการทากิจกรรมใด ๆ ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
เรื่องการบริหารงานโดยเฉพาะ
1.2 ความคิดเห็นด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา ของปัญหาและแนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะส่วนหนึ่ง นักกีฬาแต่ละประเภทมี
จานวนน้อย และบางคนยังต้องเล่นหลายชนิดกีฬา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการคัดเลือกตัวนักกีฬามีน้อย
ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการคัดเลือกตัวนักกีฬาให้แพร่หลาย ควรมีความชัดเจนในการ
คัดเลือกตัวนักกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลทั้งหมดเกิดจากการขาดงบประมาณ
ในการดาเนินการ ทั้ง ด้านการประชาสัมพัน ธ์ การจัดหาผู้ฝึกสอนที่ มีความรู้ความสามารถในแต่ละชนิดกีฬา ซึ่ ง
สอดคล้องกับ บุณรงค์ นิลวงศ์(2525 :1) ได้กล่าวในการบริหารงานที่ดีจะทาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
นัน้ จาเป็นที่จะต้องมีการวางแผนงานที่ดีมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีงบประมาณที่เพียงพอ และการจัดการที่เป็นระบบ
ระเบียบแบบแผน ในการปฏิบัตทิ ี่ชัดเจน
1.3 ความคิดเห็นด้านสถานที่และอุปกรณ์ ของปัญหาและแนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตามความคิดเห็นของผู้ฝึกสอน
นักกีฬา พบว่ามหาวิทยาลัยยังขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนสถานที่ในการฝึกซ้อมไม่เหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นควร
เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดหาอุปกรณ์การกีฬาที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจานวนนักกีฬาในแต่ละประเภทประกอบกับควร
มีการจัดตัง้ สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับเอกชัย นุชลานอง (2546:บทความ) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการ
เตรียมทีมพบว่าด้านสถานที่อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมตามความคิดเห็นของนักกีฬาในข้อที่มีปัญหามากได้แก่ อุปกรณ์ใน
การฝึกซ้อมไม่เพียงและไม่สะดวกในการใช้สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกในการฝึกซ้อม
1.4 ความคิ ด เห็ น ด้ า นการฝึ ก ซ้ อ ม ของปั ญ หาและแนวทางการเตรี ย มที ม นั ก กี ฬ าเพื่อ การแข่ ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง นักกีฬา และผู้ฝึกสอนมีความ
คิดเห็นว่า การฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง มีจานวนนักกีฬาน้อย อีกทั้ง ระยะเวลาและกระบวนการฝึกซ้อมไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะนักกีฬาติดภารกิจทางด้านการศึกษา ตลอดจนผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเห็นควรจัดหาผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจน
จัดสรรเวลาเรียนให้กับนักกีฬาให้เหมาะสม โดยการสอนเพิ่มเติมให้กับนักกีฬา พร้อมทั้งสร้างวินัยให้กับนักกีฬา
สอดคล้องกับพีรัชฌ์ สมุทรโชติช่วง (2551:บทคัดย่อ) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมทีมที่นักกีฬาที่พบว่าในด้าน
การจัดโปรแกรมฝึกซ้อมถ้ามีโปรแกรมที่มีสภาพโดยรวมที่เหมาะสมจะส่งผลให้มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้น
การกาหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจึงเป็นส่วนสาคัญอันดับต้น ๆ ของการฝึกซ้อม
1.5 ความคิ ด เห็ น ด้ า นสวั ส ดิ ก าร ของปั ญ หาและแนวทางการเตรี ย มที ม นั ก กี ฬ าเพื่อ การแข่ ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตามความคิดเห็นของผู้ฝึกสอน
นักกีฬา พบว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีสวัสดิการให้กับนักกีฬาเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่น ๆ อาทิ
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การบริการจุดน้าดื่มให้แก่นักกีฬาในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณางบประมาณแก่
นักกีฬาให้มากขึ้น ควรกาหนดเป็นนโยบายที่สามารถปฏิบัตไิ ด้ เพื่อให้ปัญหาที่นักกีฬาเห็นว่ามีความสาคัญนีล้ ดลง เช่น
การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ด้านรางวัลให้กับนักกีฬา การจัดการเรียนเสริมให้กับนักกีฬา การดูแลเอาใจใส่ กรณี
ได้รับบาดเจ็บ ควรให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักกีฬา ที่ต้องเสียสละเวลา
และทุ่มเทในการฝึกซ้อม โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการศึกษา หรื อการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ การ
กีฬาแห่งประเทศไทย ( 2536 :บทคัดย่อ ) ได้ทาการวิจัย พบว่า นักกีฬาควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลหลังการแข่งขัน
เสร็จสิ้นแล้วเป็นอย่างดีและนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลควรมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายด้านการส่งเสริมกีฬาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักกีฬา โดยการสนับสนุนทางด้านสวัสดิการ เช่น การ
จัดที่พักภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักกีฬา เงินเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน การเรียนการสอนเพิ่มเติม เป็น
ต้น
3. จัดสรรเวลาที่เหมาะสมกับนักกีฬาในการฝึกซ้อมและการเรียนในเวลาปกติ เพื่อให้นักกีฬาเวลาในการศึกษา
และการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่
4. ผู้ฝึกสอน ควรมีการวางแผนการฝึกซ้อมให้เป็นระบบ โดยจัดสรรเวลาฝึกซ้อมให้สอดคล้องกับการเรียนของ
นักกีฬา
5. ผู้รับผิดชอบควรพบปะนักกีฬา เพื่อสอบถามข้อมูล ปัญหาของนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง และนาเข้าที่ประชุม
เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
6. ควรศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้
รับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดียิ่งขึ้น
7. ควรนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนีไ้ ปใช้ในการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาการเตรียมทีมนักกีฬาต่าง ๆ ให้
มีความสมบูรณ์และประสิทธิภาพสูงขึน้
8. ควรศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ที่จะได้
รับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดียิ่งขึ้น
9. ควรนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนีไ้ ปใช้ในการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาการเตรียมทีมนักกีฬาต่าง ๆ ให้
มีความสมบูรณ์และประสิทธิภาพสูงขึน้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเล่มนี้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาจากอาจารย์แผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
มทร.ล้านนาตาก และทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกีฬาที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา
เสนอแนะ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยด้วยความเอาใจใส่อย่า งดี
ยิ่ง ผู้วิจัยมีความรู้สึกซาบซึ้งและมีความภาคภูมิใจในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณนักกีฬาและนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนทา
ให้งานวิจัยเล่มนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์อันใดที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยครั้งนี้ คงจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานกีฬาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ต่อไป
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พฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตาก ปีการศึกษา 2561
Exercise Behavior of students at Rjamangala University of technology Lanna
Tak in academic 2018
กิรณา แย้มกลิ่นพุฒ1* เทวฤทธิ์ ละมูล1 และชลธิชา เกตุทิม1
Kirana Yamklimnput1* Dhevariddhi Lamool1 and Chomthicha Ketthim1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายและเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริ มให้
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกาย ด้านเจตคติต่อการ
ออกก าลั ง กาย และด้ า นปฏิบัติ ซึ่ง กลุ่ มตั ว อย่างเป็ นนั ก ศึก ษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก ปี
การศึกษา 2561 จานวน 350 คน แบ่งเป็นเพศชายจานวน 208 คน เพศหญิง 142 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกโดย
บังเอิญ (Accidental sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามเกี่ยวพฤติกรรมการออกกาลังกายชนิด
ตารางประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายโดยรวมอยูใ่ นระดับดี ตอบถูกเฉลี่ยร้อยละ 91.29
2. ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกกาลังกายโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 4.03, S.D = 1.00)
3. ด้านการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการออกกาลังกายโดยรวมอยูใ่ นระดับพอใช้ (xˉ = 2.83, S.D = 0.83)
คาสาคัญ: พฤติกรรมการออกกาลังกาย
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Abstract
The purposes of this study was to investigate exercise behavior to find out the ways to promote of
students, Rajamangala University of Technology Lanna Tak in academic 2018 in the aspects of exercise
knowledge, attitude and practice. The accidental sampling subjects were 350 students from the center, 208
males and 142 females, accidental sampling. The data were collected by questionnaire constructed by the
researcher himself. The data were statistically treated for frequency, percentage, mean, standard deviation
The results were as follows:
1. Majority of the subjects took exercise for health, 91.29 %
2. The subjects showed their exercise knowledge and exercise attitudes at a good level.
3. The subjects showed their exercise behaviors at a fair level.
Keywords: Exercise Behaviors

บทนา
การดาเนินชีวิตของมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่าวิถีการดาเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกไม่วา่ จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ล้วนส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มี
การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ และแข่งขันเลยไม่ได้ให้ความสาคัญกับการดูแลตนเองในชีวิตประจาวัน ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรม
สุขภาพในด้านต่ าง ๆ เปลี่ย นแปลงไปจากเดิม รวมไปถึง ละเลยต่อ การออกกาลังกาย และขาดการเคลื่อนไหวใน
ลักษณะของการออกกาลังกายประจาวัน จึงทาให้เกิดปัญหาสุขภาพในด้านต่าง ๆ ตามมาและเมื่อพิจารณาถึงโรคที่
เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยในอดีตและปัจจุบันจึงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพราะในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่แล้ว
นัน้ จะเป็นลักษณะของโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนโรคเรือ้ รังต่าง ๆ
มนุษย์ตอ้ งการการเคลื่อนไหวหรือออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพทั้งทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ ของตนเอง
ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การออกกาลังกายถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตของ
ประชากรทั่วโลกมาเป็นเวลานานมีพัฒนาการ หลากหลายมิติและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากได้
เกิดการพัฒนาความรูใ้ นเชิงวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชากรทั่ว
โลกมีสุขภาวะที่ดี จึงนามาสู่ความตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาพ และคุณภาพชีวิตอันเกิดมาจากการออกกาลังกาย การ
เล่นกีฬา และการร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพ พลานามัย และเพิ่มปฏิสัมพันธ์อันดีของคนในสังคมทุก
ระดับ ซึ่ง ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ (2539) ได้ให้คาจากัดความของคาว่ากีฬา คือ กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เล่นเพื่อ
ความสนุกสนานและเพื่อแสดงออก ซึ่งความสามารถและความสวยงามด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายในเวลาว่าง
และให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่วางไว้
การออกกาลังกายจึงมีความจาเป็นสาหรับทุก เพศทุกวัย ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
และความสนใจเป็นสิ่งสาคัญ ปัจจุบันนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐบาลและเอกชนได้มองเห็นความสาคัญของ
กิจกรรมการออกกาลังกายจึงส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬาอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เป็นการ
สนองตอบต่อความต้องการการเคลื่อนไหวของร่างกายของมนุษย์ และยังช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่ง
เป็นผลดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ทั้งทางกายและจิตใจ จะเห็นได้ว่ามีกีฬามากมาย หลายชนิดที่
บุคคลสามารถเลือกเล่นที่แ ตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (2561) ที่กล่าวไว้ตาม
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ได้มงุ่ หวังให้การกีฬาเป็นส่วนสาคัญของวิถีชีวิต และ
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ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีน้าใจนักกีฬาและคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ประกอบกับมี
องค์ความรู้ดา้ นการกีฬา และสร้างความสามัคคีแก่คนในชาติ
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้หนึ่งที่ทาการสอนวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มีแนวคิดความ
สนใจที่จะดาเนินการศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการส่งเสริมสุขภาพและการ
ออกกาลังกายโดยตรงที่ทาการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษา เพื่อจะได้นามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน
ส่ง เสริ ม สุ ข ภาพและการออกก าลั ง กายให้ แ ก่นั ก ศึก ษามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ า นนา ตาก ให้ มีก าร
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสุขภาพ โดยมุ่งหวั งให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมถึงพฤติกรรมการออกกาลังกายที่
ถูกต้องและเหมาะสม อีกทัง้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเรียนอย่างมีความสุข ปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และที่สาคัญสามรถเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่ประชาชนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกายต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการออกก าลั ง กายของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น
1. เพศ
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
2. ชัน้ ปี
2.1 ชัน้ ปีที่ 1
2.2 ชัน้ ปีที่ 2
2.3 ชัน้ ปีที่ 3

2.4 ชัน้ ปีที่ 4
2.5 ชัน้ ปีที่ 5

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561

แบบสอบถาม พฤติกรรมการออกกาลังกาย
ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561
จานวน 3,752 คน แบ่งเป็นชาย 2,346 คน เป็นหญิง 1,406 คน
กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จานวน
3,752 คน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่า งโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ Robert V. Krejcie and Earyle
W.Morgan. (อ้างในธานินทร์ ศิลป์จารุ : 2549) ใช้วิธีการเลือกโดยบั งเอิญ (Accidental sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 350 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการออกกาลังกายขอนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561 ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้ โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้างานวิจัย เอกสาร บทความ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น แนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
2. รวบรวมและสร้างเครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4
ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกคาตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความรูเ้ กี่ยวกับการออกกาลังกาย มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple choices)
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตอบถูก ให้ 1 คะแนน
ตอบผิด ให้ 0 คะแนน
ในการประเมินระดับด้านความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกาย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยมีเกณฑ์ดังนี้
ร้อยละ 80.00 - ขึน้ ไป
หมายถึง คะแนนความรู้ระดับดี ระดับ 3 คะแนน
ร้อยละ 50.00 - 79.99
หมายถึง คะแนนความรู้ระดับปานกลาง ระดับ 2 คะแนน
ร้อยละ 00.00 - 49.99
หมายถึง คะแนนความรู้ระดับควรปรับปรุง ระดับ 1 คะแนน
ตอนที่ 3 เป็นแบบวัดด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกกาลังกาย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด โดย
กาหนดค่า ของคะแนนดังนี้ คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า เห็นด้วยมากที่สุด
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เจตคติทางบวก
เจตคติทางลบ
เห็นด้วยมากที่สุด
หมายถึง
5 คะแนน
1 คะแนน
เห็นด้วยมาก
หมายถึง
4 คะแนน
2 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
หมายถึง
3 คะแนน
3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
หมายถึง
2 คะแนน
4 คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
หมายถึง
1 คะแนน
5 คะแนน
สาหรับเกณฑ์ที่ใ ช้พิจ ารณาการประเมิน ด้า นเจตคติในเรื่องของการออกก าลั ง กายผู้ วิจัย ใช้เกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์: 2543)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้ แต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง เจตคติมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้ แต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง เจตคติมาก
ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้ แต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง เจตคติด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้ แต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง เจตคตินอ้ ย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้ แต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง เจตคตินอ้ ยที่สุด
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการออกกาลังกาย (ด้านการปฏิบัติ) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ไม่เคยปฏิบัติ โดย
กาหนดคะแนน ดังนี้ (วัฒนา สุทธิพันธุ์: 2548)
ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ
ปฏิบัตเิ ป็นประจา
4
1
ปฏิบัตบิ ่อยครั้ง
3
2
ปฏิบัตเิ ป็นบางครัง้
2
3
ไม่เคยปฏิบัติ
1
4
ค่าระดับคะแนน
3.01-4.00
หมายถึง
2.01-3.00
หมายถึง
1.00-2.00
หมายถึง

ระดับพฤติกรรมการออกกาลังกาย (ด้านการปฏิบัติ)
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับไม่ดี

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาแบบสอบถามไปให้กลุม่ ตัวอย่าง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
2. นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยของแบบสอบถามแต่ละฉบับ โดยคัดเลือกเฉพาะ แบบสอบถามที่สมบูรณ์
ที่สุดได้ทั้งหมด 350 ฉบับ
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2. นาแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มาแจกแจงค่า ความถี่ และค่าร้อยละ แล้วนาเสนอใน
รูปตารางประกอบความเรียง
3. วิเคราะห์พฤติกรรมการออกกาลังกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา
2561 โดยแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. นาความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ มาสรุปเป็นข้อ

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกเพศ ระดับการศึกษา และคณะที่ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามจานวน 350 คน สามารถสรุปผล ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกเพศ ระดับการศึกษา และคณะที่ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน

ความถี่ (คน)

ร้อยละ

รวม

208
142
350

59.43
40.57
100.00

รวม

134
147
44
20
5
350

38.29
42.00
12.57
5.71
1.43
100.00

125
29
184
12

35.71
8.29
52.57
3.43

350

100.00

เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
ชัน้ ปีที่ 3
ชัน้ ปีที่ 4
ชัน้ ปีที่ 5
คณะที่ศกึ ษา
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
รวม

1. จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 208 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.43 และเป็นเพศหญิง จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 40.57 ตามลาดับ
2. จานวนกลุ่มตัวอย่าง จาแนกระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2
จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมากาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 38.29 และ
นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.57 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.71 ตามลาดับ ในขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.43 ตามลาดับ
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3. จานวนกลุ่มตัวอย่าง จาแนกคณะที่ศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 52.57 รองลงเป็นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ
35.71 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 ในขณะที่นักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.43
ตามลาดับ
ตอนที่ 2 เป็นการนาเสนอผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละด้านความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกาย

ตอบถูก
จานวน

ร้อยละ

ระดับ
ความรู้

349

99.71

ดี

349

99.71

ดี

346
346
300
344
291

98.86
98.86
85.71
98.29
83.14

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

294

84.00

ดี

344

98.29

ดี

334

95.43

11. ผู้สูงอายุควรทากิจกรรมที่มีลักษณะเคลื่อนที่เร็ว เพราะจะช่วยทาให้
ร่างกายแข็งแรง

194

55.43

12. ออกกาลังกายช่วยทาให้ปอดขยายตัวได้ดี

343

98.00

319.50

91.29

ดี
ปาน
กลาง
ดี
ดี

ความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกาย
1. การแต่งกายให้เหมาะสมกับชนิดกีฬา จะช่วยให้มีความปลอดภัยและ
เล่นได้อย่างคล่องตัว
2. การสวมรองเท้าที่เหมาะสมกับการออกกาลังกายช่วยป้องกันการ
บาดเจ็บได้
3. การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
4. การออกกาลังกายช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรค
5. การวิ่งเหยาะช่วยทาให้ร่างกายทุกส่วนได้ออกกาลังกาย
6. การว่ายน้าทาให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวทุกส่วน
7. ออกกาลังกายแบบโยคะเป็นวิธีการหนึง่ ที่ช่วยให้กล้ามเนือ้ แข็งแรง
8. การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ก่อนออกกาลังกายช่วยให้รา่ งกายไม่
เหนื่อยล้า
9. การผ่อนคลายกล้ามเนือ้ (Cool Down) หลังการออกกาลังกายช่วยให้
ร่างกายผ่อนคลาย
10. การออกกาลังกายเป็นทางเลือกแรกของนักศึกษาเพือ่ ดูและสุขภาพ

ค่าเฉลี่ย
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ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายในภาพรวม และรายข้ออยู่ในระดับดี
ตอบถูกเฉลี่ยร้อยละ 91.29 ยกเว้น ความรูเ้ กี่ยวกับผู้สูงอายุควรทากิจกรรมที่มลี ักษณะเคลื่อนที่เร็ว เพราะจะช่วยทา
ให้ร่างกายแข็งแรง อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติเกี่ยวกับการออกกาลังกาย

เจตคติเกีย่ วกับการออกกาลังกาย
1. การออกกาลังกายเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับทุกเพศทุกวัย
2. การออกกาลังกายช่วยให้ท่านรู้จักการตัดสินใจที่รวดเร็วและกล้าตัดสินใจ
3. ทักษะที่ได้จากการออกกาลังกาย สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. การออกกาลังกายถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5. การออกกาลังกายช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดใี นครอบครัว
6. การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกาย ควรเลือกตาม ความถนัด ความ
สนใจ และเหมาะสมกับวัย
7. คนที่มีสุขภาพดีอยูแ่ ล้วไม่ตอ้ งออกกาลังกาย
8. การสวมชุดออกกาลังกายทีส่ วยงามทาให้อยากออกกาลังกาย
9. การออกกาลังกายนอกจากจะทาให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังส่งเสริมความ
มีช่อื เสียง และสามารถเป็นนักกีฬาอาชีพได้
10. การออกกาลังกายเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
11. การออกกาลังกายเป็นกิจกรรมที่ยุ่งยาก
12. การออกกาลังกายเป็นเรื่องของคนร่างกายอ่อนแอ

รวม

xˉ
4.41
4.17
4.34
4.40
4.16

S.D.
0.73
0.78
0.73
0.74
0.80

แปลผล
มาก
มาก

4.36

0.75

มาก

3.88
3.23

1.54
1.29

มาก
ปานกลาง

3.78

0.89

มาก

4.23
3.64
3.73

0.79
1.48
1.49

4.03

1.00

มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

มาก
มาก

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติเกี่ยวกับการออกกาลังกายในภาพรวมในอยูใ่ นระดับมาก
(xˉ = 4.03, S.D = 1.00) และแยกเป็นรายข้อโดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การออกกาลังกายเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับ
ทุกเพศทุกวัย ( = 4.41, S.D = 0.73) และการออกกาลังกายถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ ( = 4.40, S.D
= 0.74) และการเลือกกิจกรรมการออกกาลังกาย ควรเลือกตาม ความถนัด ความสนใจ และเหมาะสมกับวัย ( =
4.36, S.D = 0.75) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการปฏิบัตใิ นการการออกกาลังกาย

การปฏิบัติในการการออกกาลังกาย
1. ท่านออกกาลังกายอย่างน้อย อาทิตย์ละ 3 ครัง้ ครั้งละ 30 นาที
2. ท่านอบอุน่ ร่างกายก่อนการออกกาลังกาย
3. หลังการออกกาลังกาย ท่านมีการเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้ ร่างกายกลับสู่
ภาพปกติ
4. ท่านสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับการออกกาลังกาย
5. ท่านสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับการออกกาลังกาย
6. ท่านเคารพตามกฎ กติกา และยอมรับข้อตกลง ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่
ที่มาออกกาลังกาย
7. ท่านออกกาลังกายอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่หักโหม
8. ท่านออกกาลังกายหลังจากการรับประทานอาหารทันที
9. ท่านนาท่าทางของนักกีฬาทีช่ ่นื ชอบมา ใช้ในการออกกาลังกาย
10. ท่านดื่มเครื่องดื่มชูกาลังก่อน หรือหลังการออกกาลังกาย
11. เมื่อเกิดข้อพลิก เคล็ดขัดยอก ฟกช้า ขณะออกกาลังกาย ท่านจะหยุด
พักแล้วประคบด้วยน้าแข็ง
12. ท่านรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เหมาะสมกับการออกกาลังกาย
รวม

xˉ
2.74
2.65

S.D.
0.75
0.96

แปลผล
พอใช้
พอใช้

2.65

0.95

พอใช้

3.23
3.28

0.68
0.67

ดี
ดี

3.12

0.64

ดี

3.09
2.75
2.25
3.01

0.65
0.98
1.04
1.05

ดี
พอใช้
พอใช้
ดี

2.47

0.85

พอใช้

2.69
2.83

0.79
0.83

พอใช้
พอใช้

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย (ด้านการปฏิบัติ) ในภาพรวมอยู่
ในระดับพอใช้ (xˉ = 2.83, S.D = 0.83) และแยกเป็นรายข้อโดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การสวมใส่รองเท้าที่
เหมาะสมกับการออกกาลังกาย (xˉ = 3.28, S.D = 0.67) และการสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับการ
ออกกาลังกาย (xˉ = 3.23, S.D = 0.68) และการเคารพตามกฎ กติกา และยอมรับข้อตกลง ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
สถานที่ ที่มาออกกาลังกาย (xˉ = 3.12, S.D = 0.64) ตามลาดับ

สรุปผลและอธิปรายผล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 59.43 และเป็นเพศหญิง
จ านวน 142 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.57 จากการการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการออกก าลั ง กายนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561 ในด้านความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกาย ด้านเจต
คติเกี่ยวกับการออกกาลังกาย และด้านการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการออกกาลังกาย ผลสรุปได้ดังนี้
2. ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกาย
2.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปี
การศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายอยู่ในระดับดี (ตอบถูกเฉลี่ยร้อยละ 91.29)
3. ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
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3.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่มเี จตคติเกี่ยวกับ
การออกกาลังกายโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 4.03, S.D = 1.00) และแยกเป็นรายข้อโดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่
การออกกาลังกายเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับทุกเพศทุกวัย (xˉ = 4.41, S.D = 0.73) และการออกกาลังกายถือเป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (xˉ = 4.40, S.D = 0.74) และการเลือกกิจกรรมการออกกาลังกาย ควรเลือกตาม ความถนัด
ความสนใจ และเหมาะสมกับวัย (xˉ = 4.36, S.D = 0.75) ตามลาดับ
4. ด้านการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการออกกาลังกาย
4.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการ
ออกกาลังกาย (ด้านการปฏิบัต)ิ ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (xˉ = 2.83, S.D = 0.83) และแยกเป็นรายข้อโดยเรียง
จากมากไปน้อย ได้แก่ การสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับการออกกาลังกาย (xˉ = 3.28, S.D = 0.67) และการสวมใส่
เครื่องแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับการออกกาลังกาย (xˉ = 3.23, S.D = 0.68) และการเคารพตามกฎ กติกา และ
ยอมรับข้อตกลง ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่ ที่มาออกกาลังกาย (xˉ = 3.12, S.D = 0.64) ตามลาดับ

อภิปรายผล
จากการศึกษาพฤติกรรมการออกกาลั งกายของนั กศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ปีการศึกษา 2561 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกาย
ความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา
2561 โดยรวมมี ค วามรู้ อ ยู่ ใ นระดั บ ดี เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาในปั จ จุ บั น ได้ รั บ ความรู้ แ ละการสนั บ สนุ น จากทาง
มหาวิทยาลัยและทางสื่อต่าง ๆ ทางด้านความรู้ดา้ นการออกกาลังกายอย่างกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ
วิวัฒน์ กาญจนะ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
กระบี่ ปีการศึกษา 2551 ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.28 และพบว่า
สอดคล้ อ งกั บ ผกามาศ บุ ญ รอง (2550) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เร่ือง การออกก าลั ง กายและการเล่ น กี ฬ าของนั ก ศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ พบวา นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ โดยสวนรวมมีการออก
กาลังกายและการเล่นกีฬาอยู่ในระดับดีมาก และยังสอดคล้องกับสุรากร บุญกิจเจริญ (2549) ที่พบว่า นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใช้เวลาว่างในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ด้านงานอดิเรก
กิจกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติสม่าเสมอมากที่สุด คือ ศึกษาสาระน่ารู้จากอินเทอร์เน็ต และสะสมแสตมป์ ธนบัตร หรือ
เหรียญ
2. ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกกาลังกายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561
โดยรวมมีอยูใ่ นระดับมาก เพราะการออกกาลังกายเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับทุกเพศทุกวัย เพื่อสงเสริมสุขภาพและรวม
ไปถึงการลดความเครียดในการดาเนินชีวิตได้ สิ่งเหล่านี้เกิดจากแรงจูงใจของการมีเจตคติที่ดีต่อสิ่ง ๆ นั้น ซึ่งจะ
แสดงออกให้เห็นทางพฤติก รรมการออกกาลังกาย ซึ่ ง สอดคล้องกั บ สุวรรณ์ชัย แสงเสน (2553) ได้เปรียบเทีย บ
พฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีเพศ
ต่างกันมีพฤติกรรมด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้านปฏิบัตกิ ารออกกาลังกายไม่แตกต่างกัน สาหรับนักศึกษาเพศชายและ
นักศึกษาเพศหญิงที่มีชั้นปีต่างกันมีเจตคติต่อการออกกาลังกายแตกต่างกัน เป็นเพราะมีประสบการณ์ อายุ และ
ช่วงเวลาเรียนที่แตกต่างกัน กีฬาในกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่มีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกาลังกายอยู่
Proceeding พะเยาวิจยั 8
819

ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.50 สอดคล้องกับสมศักดิ์ หอมชื่น (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ออกกาลังกายของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ พบว่า ทัศนคติต่อการออกกาลังกาย
ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด ส านั ก งานสาธารณสุ ข ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี สอดคล้ อ งผกามาศ บุ ญ รอง (2550) ได้
ศึก ษาวิจั ย เร่ือง การออกก าลั ง กายและการเล่ น กี ฬ าของนั ก ศึก ษาระดั บอุ ด มศึก ษา ในจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ พบว า
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ โดยสวนรวมมีเจตคติด้านการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาอยู่ใน
ระดับดี เลยสอดคล้องกับวีระชาติ สมใจ (2550) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักเรียน นักศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอุดรธานี ปการศึกษา 2550 พบว่านักเรียน นักศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอุดรธานีมีพฤติกรรมการออกกาลังกายอยู ในระดับดี และมีพฤติกรรมการออกกาลัง
กายที่มีเพศ และระดับชัน้ ต่างกันมีพฤติกรรมการออกกาลังกายไม่แตกต่างกัน
3. ด้านการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการออกกาลังกาย
ด้ า นการปฏิ บัติเกี่ ย วกั บ การออกก าลั ง กายของนั ก ศึก ษามหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ า นนา ตาก
ปี ก ารศึก ษา 2561 โดยรวมมีอ ยู่ ใ นระดั บพอใช้ ทั้ ง นี้แ สดงให้ เห็ น ว่า นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารออกก าลั ง กาย
พอสมควร ซึ่งอาจเพราะว่านักศึกษาขาดการส่งเสริมด้านการปฏิบัติการออกกาลังกาย และให้ความสาคัญกับเรื่อง
การเรียนม รวมไปภถึงภาระงานต่าง ๆ ที่จะต้องทาส่งให้ทันเวลา เช่น ทารายงาน ทาการบ้านหรือ รวมไปถึงการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จึงทาให้นักศึกษาไม่มเี วลาในการออกกาลังกายเท่าที่ควร ซึ่งคล้องกับงานวิจัยของ ฉลอง อภิวงค์
(2554) ได้ทาการศึกษาด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการวิจับพบว่า ด้านการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการออกกาลังกายโดยรวมอยูใ่ นระดับพอใช้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายที่ถูกต้องให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง ความรู้
และสร้างพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษา
2. ควรมีนโยบาย โดยมุ่งเน้นการออกกาลังกายของนักศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง
3. ควรมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกาลังกาย เพื่อเป็นการจูงใจให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความสาคัญกับการออกกาลังกาย
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกาลังกายด้านอื่น ๆ ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการทาวิจัยและการเดินทาง
มาร่วมการนาเสนอการวิจัยในครัง้ นี้
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พฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
The Exercise Behaviors of Student at University of Phayao
กฤษดา ตามประดิษฐ์1* ปิตริ ัฐ คงทองคา1 อภิรักษ์ วงศ์เหมภูมิ1 และ พัทธวรรณ ละโป้1
Kritsada Tampradit1*, Pitirat Kongtongkum1, Apiruck Wonghempoom1 and Pattawan Lapo1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนก
ตามเพศ และชั้นปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาปีการศึกษา 2560 โดยได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.87 และค่า
ความเชื่อ มั่ นเท่ า กั บ 0.89 สถิ ติที่ใ ช้วิเคราะห์ ห าค่า ความถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่มีอิสระต่อกัน (Independent Sample t - test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis Of Variances) แบบทางเดียว (One - Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างให้ทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบว่า
1) พฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมการออกกาลัง
กายของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามเพศ พบว่า ด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติ และด้านทัศนคติ ไม่แตกต่างกัน
3) พฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามชั้นปี พบว่า ด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติ
และด้านทัศนคติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: พฤติกรรม การออกกาลังกาย นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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Abstract
The study was a survey research design aimed to study and Compare exercise behaviors of student at
University of Phayao. The sample was 400 undergraduate students, both male and female student. The data
was collected by questionnaire constructed. The data were analyzed by using descriptive statistics, Independent
sample t-test and one-way ANOVA. The results were as Follows; 1) The exercise behaviors of student at
university of phayao in much level. 2) The exercise behaviors of both male and female student in the aspect of
exercise knowledge practice and attitude, no significant difference. 3) The exercise behaviors of level
undergraduate study was statistically significance difference at 0.05 level.
Keywords: Behaviors, The exercise, Student at University of Phayao

บทนา
การออกกาลังกายเป็นสิ่งจาเป็นต่อสุขภาพ เนื่องจากการออกกาลังกายช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ในร่างกายได้มากขึ้น ป้องกันโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตต่า มีภูมิต้านทานโรคดีขึ้น
และป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคข้อเสื่อม ช่วยในการควบคุมน้าหนักตัว ทาให้การทรงตัวดี ขึ้น
และทาให้การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวันดีขึ้น ช่วยให้ระบบขับถ่ายทางานได้เป็น
ปกติ ลดความเครียด ส่งผลต่อการพักผ่อนโดยการนอนได้อย่างเต็มที่ การออกกาลังกายเป็นสิ่งสาคัญและควรทาเป็น
ประจาอย่างต่อเนื่อง ทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมรรถภาพของหัวใจและปอดดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้นถึงที่สุด ทาให้
อายุยนื ยาว มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ (กาญจนศรี สิงห์ภู่, 2555) การออกกาลังกายเป็นสิ่งจาเป็น
และมีประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม การออกกาลังกายทาให้อวัยวะและระบบต่า ง ๆ ของ
ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี นึ้ ระบบกล้ามเนื้อมีการเจริญเติบโตมีความแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการ
ทากิ จ กรรมในชี วิ ต ประจ าวั น ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ด้ า นจิ ต ใจ การออกก าลั ง กายเป็ น ประจ าส่ ง ผลต่ อ บุ ค ลิ ก ภาพ
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดีกับผู้อ่ืน ช่วยลดความเครียดและควบคุมอารมณ์ (EQ)
ของตนเอง ด้านสติปัญญา ส่งผลให้สามารถคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีความสามารถในการใช้ชวี ติ ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี (มนัส ยอดคา, 2548)
ปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น มีปัญหาที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งใน
เรื่องของปัญหาการใช้ยาเสพติด ความรุนแรง ติดการพนัน ปัญหาทางเพศ ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพที่
ไม่ดี (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข, 2553) กิจกรรมที่สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงที่กล่าวมารวมถึงปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับวัยรุ่น ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ และส่งเสริมซึ่งพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพักผ่อน การทา
กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และอื่นๆ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข , 2553) ซึ่ง
สอดคล้องกับแมคคิลแลนด์ (1973) ที่กล่าวว่า “บุคลิกลักษณะที่อยู่ในตัวบุคคลสามารถแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
ที่มาจากพืน้ ฐานทางด้าน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่สะสมมาในอดีตของแต่ละบุคคล” โดยเฉพาะกิจกรรมการออก
กาลังกายที่พัฒนาให้บุคคลมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม ในการดาเนินชีวติ ประจาวันได้
อย่างเป็นปกติ หากมีการออกกาลังกายเป็นนิสัยส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต เนื่องจากสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตเป็นส่วนสาคัญในการดาเนินชีวิต ซึ่งถ้ามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีการดาเนินชีวิตประจาวันจะเป็นไป
อย่างมีความสุข ส่งผลดีตอ่ การเรียนในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
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จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วจิ ัยได้เห็นความสาคัญของพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
จึง ได้ ทาการศึกษาพฤติก รรมการออกก าลั ง กายของนิสิ ตมหาวิทยาลั ย พะเยา เพื่อ ที่ ใช้เป็ น ข้อ มูล ให้ห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องได้นาไปใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอันส่งผลให้การดาเนินชีวิตประจาวันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวิจัยในครัง้ นี้ ผู้วิจัยศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามเพศ และจาแนก
ตามชั้นปี
1. ขั้นตอนการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออกกาลังกาย มาสร้างเป็นแบบที่ใช้ในการวิจัย
1.2 นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอดความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ ได้ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.87
1.3 นาแบบสอบถามที่ไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด เพื่อหาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ ได้เท่ากับ 0.89
1.4 นาแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือแล้ว ไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีขนั้ ตอนการวิเคราะห์ ดังนี้
2.1 นาแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยามาแจก
แจงหาความถี่และหาค่าร้อยละ
2.2 นาแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติ และด้านทัศนคติ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
จาแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบค่า (Independent - samples t-test) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
จาแนกตามชั้นปี โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกาหนดนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ถ้าพบความแตกต่างให้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ (Fisher’s Least Significant
Difference : LSD)
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา สรุปผลดังนี้
1. คุณลักษณะทั่วไปของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 400 คน เป็นเพศชาย จานวน 144 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36 เพศหญิ ง จ านวน 256 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 64 โดยชั้นปี ที่ 1 จานวน 91 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.8 ชั้นปี ที่ 2
จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ชั้นปีที่ 3 จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และชั้นปีที่ 4 จานวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.3 ซึ่งส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่คณะแพทย์ศาสตร์ จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 เลือกกิจกรรมการ
ออกกาลังกายโดยการวิ่ง จานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 ออกกาลังกาย 1-2 วันต่อสัปดาห์ จานวน 164 คน
คิดเป็นร้อยละ 41 ใช้เวลาในการออกกาลังกายครั้งละ 1 ชั่วโมง จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 และออกกาลัง
กายช่วง 17.00 - 21.00 น. จานวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.3
2. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทัศนคติ ด้านทักษะการปฏิบัติ และด้านความรู้ตามลาดับ
พฤติกรรมการออกกาลังกาย
ด้านความรู้
ด้านการปฏิบัติ
ด้านทัศนคติ
โดยรวม

xˉ
2.34
2.41
2.67
2.47

SD
0.35
0.36
0.31
0.27

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลของพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ด้านทัศนคติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยามีทัศนคติต่อการออก
กาลังกายว่าสามารถทาได้ทุกเพศทุกวัย ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี และให้การออกกาลังกายเป็นทางเลือกอันดับ
แรกเพื่อดูแลสุขภาพ ตามลาดับ
ด้านการปฏิบัติ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยามีการออกกาลังกายใน
ที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีการหยุดพักเมื่อได้รับการบาดเจ็บขณะออกกาลังกาย และหลีกเลี่ยงการออกกาลังกายใน
สภาวะที่ไม่เอื้ออานวย เช่น อากาศร้อน ฝนตก ตามลาดับ
ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยามีความรู้ในเรื่องการสวมใส่
เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี ปลอดภัยและออกกาลังกายได้อย่างคล่องตัว คานึงถึงความปลอดภัยก่อนการออกกาลัง
กายทุกครัง้ และสวมรองเท้าที่เหมาะสมกับชนิดของการออกกาลังกายและป้องกันการบาดเจ็บ
4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตาม
เพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการออกกาลังกายไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พฤติกรรม
การออกกาลังกายด้านความรู้, ด้านการปฏิบัต,ิ และด้านทัศนคติ ไม่แตกต่างกัน
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พฤติกรรมการออกกาลังกาย
ด้านความรู้
ด้านการปฏิบัติ
ด้านทัศนคติ
โดยรวม

ชาย
xˉ
2.38
2.38
2.65
2.47

หญิง
xˉ
2.33
2.42
2.68
2.48

SD
0.35
0.35
0.33
0.28

t

SD
0.35
0.36
0.30
0.26

1.42
-1.17
-0.75
-0.20

5. การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตาม
ชัน้ ปี พบว่า
พฤติกรรมการ
ออกกาลังกาย
ด้านความรู้

ด้านการปฏิบัติ

ด้านทัศนคติ

โดยรวม

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

1.96
46.54
48.50
5.23
46.60
51.83
2.09
37.33
39.42
2.45
26.16
28.61

3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399

0.65
0.12

5.56*

1.74
0.12

14.81*

0.70
0.09

7.38*

0.82
0.07

12.37*

การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามชั้น
ปี แสดงให้เห็นว่า เมื่อระดับชั้นปีตา่ งกันจะมีพฤติกรรมการออกกาลังกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พฤติกรรมการออกกาลังกายด้านความรู้ , ด้านการปฏิบัติ, และด้านทัศนคติ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
จาแนกตามชั้นปี พบว่า
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พฤติกรรมการออกกาลังกาย
ด้านความรู้

ด้านการปฏิบัติ

ด้านทัศนคติ

โดยรวม

ชั้นปี
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1

2
-0.14*

3
-0.12*
0.02

4
0.01
0.15*
0.13*

-0.24*

-0.29*
-0.05

-0.09
0.16*
0.20*

-0.09*

-0.21*
-0.12*

-0.13*
-0.03
0.08

-0.16*

-0.21*
-0.05

-0.07
0.09*
0.14*

ด้านความรู้ พบว่า ชัน้ ปีที่ 1 แตกต่างกับชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และชัน้ ปีที่ 1 แตกต่าง
กับชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และชั้นปีที่ 2 แตกต่างกับชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และชัน้ ปีที่ 3 แตกต่างกับชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านการปฏิบัติ พบว่า ชั้นปีที่ 1 แตกต่างกั บชั้นปี ที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 และชั้น ปีที่ 1
แตกต่างกับชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และชั้นปีที่ 2 แตกต่างกับชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และชัน้ ปีที่ 3 แตกต่างกับชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านทัศนคติ พบว่า ชั้นปีที่ 1 แตกต่างกับชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และชั้นปีที่ 1
แตกต่างกับชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และชั้นปีที่ 1 แตกต่างกับชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และชัน้ ปีที่ 2 แตกต่างกับชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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วิจารณ์และสรุปผล
จากสรุปผลการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามเพศ และจาแนกตามชัน้ ปี
ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. คุณลักษณะทั่วไปของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2
มากที่สุด ซึ่งกาลังศึกษาอยู่คณะแพทย์ศาสตร์ โดยเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยการวิ่ง เพราะมหาวิทยาลัย
พะเยามีลักษณะภูมิประเทศบรรยากาศสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การวิ่งออกกาลังกาย และมีรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับ
การบริหารกายและนันทนาการที่ส่งเสริมการทากิจกรรมการออกกาลังกายในระหว่างเรียน นิสิตมีวันและเวลาในการ
ออกกาลังกาย 1-2 วันต่อสัปดาห์ โดยใช้เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยออกกาลังกายช่วงเย็นเวลาประมาณ 17.00 – 21.00 น.
เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่นิสติ ส่วนใหญ่เลิกเรียนและออกมาทากิจกรรมหรือออกกาลังกายกันมากที่สุด สอดคล้อง
กับ Thompson, Gordon& Pescatello (2010) กล่าวไว้ว่า หลักพื้นฐานของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพนั้นต้องออกกาลัง
กายให้ได้อย่างน้อย 2-3 วันต่อสัปดาห์ และออกกาลังกายให้ได้อย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง
2. พฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านทัศนคติมีคา่ เฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการปฏิบัติ และด้านความรู้ ตามลาดับ กล่าวได้ว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยามีทัศนคติที่ดี
ต่อการออกกาลังกาย ซึ่งการมีทัศนคติที่ดีนั้นจะเป็นแรงขับทาให้บุคคลออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า
พฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านทัศนคติ เพราะการออกกาลังกายสามารถทา
ได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพที่ดีและผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งเป็นทางเลือกอันดับแรก
ในการดูแลสุขภาพ ด้วยการออกกาลังกายถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
ยาวนานได้ นั้น ต้อ งเกิ ดจากแรงจู ง ใจหรือ การมีทัศ นคติที่ดี ที่แสดงให้เห็ นถึ ง พฤติกรรมการออกก าลั ง กายอย่า ง
สม่าเสมอ สอดคล้องกับ แมคคิลแลนด์ (1973) กล่าวว่า แรงจูงใจหรือทัศนคติ สามารถทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่
มุง่ ไปสู่เป้าหมายหรือความสาเร็จในการทากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการออกกาลังกาย เช่นเดียวกับ ชาญชลักษณ์ เยี่ยม
มิตร (2556) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ปีการศึกษา
2554 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีมีเจตคติที่ดตี ่อการออกกาลังกาย เพราะว่าการออกกาลังกาย
เป็นสิ่งจาเป็นต่อสุขภาพ เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยสามารถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
พฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการปฏิบัติ พบว่าในปัจจุบันนิสิตมหาวิทยาลัย
พะเยาได้เห็นความสาคัญของการออกกาลังกายเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการออก
กาลังกายและการเล่นกีฬาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ส่งเสริมให้นิสิตนาความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกาย
ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เช่น การเลือกการออกกาลังกายในที่ที่ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการหยุดพักเมื่อได้รับ
การบาดเจ็บขณะออกกาลังกาย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพะเยามีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการออกกาลังกาย มี
สถานที่ออกกาลังกาย สนามกีฬา และศูนย์ออกกาลังกาย การส่งเสริมให้นิสติ มีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อ
สุขภาพที่ดีและมีร่างกายที่แข็งแรง สอดคล้องกับ สานักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (2553) กล่าวว่า นโยบาย ขยับ
กายสบายชีวี มีความหมายเป็นนัยว่า กิจกรรมที่ก่อให้การเคลื่อนไหวทางกายส่งผลให้ผู้ที่ทากิจกรรมนัน้ มีสุขภาพดี
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พฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านความรู้ พบว่ามหาวิทยาลัยพะเยามีหลักสูตรที่
เปิดสอนวิชาที่เกี่ยวกับการออกกาลังกายและการกีฬา และมีการเผยแพร่ความรู้ หลักการ วิธีการออกกาลังกายและ
การกีฬาทางสื่อประชาสัมพันธ์ ที่สามารถสืบค้นข้อมูลตามห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต ทาให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกกาลังกายและการกีฬาเป็นอย่างดี ที่คานึงถึงความปลอดภัยก่อนการออกกาลังกายทุกครั้ง การสวม
ใส่เสื้อผ้า รองเท้าที่เหมาะสมกับชนิดของการออกกาลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย ส่วนใน
เรื่องของการอบอุน่ ร่างกาย การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การพักผ่อนที่เพียงพอ และการดื่มน้าระหว่างการออกกาลังกาย
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาไม่ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับหลักการหรือความรู้ในการออกกาลังกายเท่าที่ควร
3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาระหว่างเพศชายและเพศหญิง
พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการออกกาลังกายไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พฤติกรรมการ
ออกกาลังกายด้านความรู้, ด้านการปฏิบัติ, และด้านทัศนคติ ไม่แตกต่างกัน
4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตาม
ชัน้ ปี โดยรวม มีพฤติกรรมการออกกาลังกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
5. การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตาม
ชัน้ ปี โดยรวม เมื่อระดับชั้นปีตา่ งกันมีพฤติกรรมการออกกาลังกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 พบว่าชัน้ ปีที่ 1 แตกต่างกับชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ชั้นปีที่ 1 แตกต่างกับชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และชั้นปีที่ 2 แตกต่างกับชั้นปีที่ 4 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และชั้นปีที่ 3 แตกต่างกับชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณารายด้าน ด้านความรู้ พบว่า นิสิตชัน้ ปีที่ 1 แตกต่างกับนิสิตชัน้ ปีที่ 2 และชัน้ ปีที่ 1 แตกต่างกับชั้นปีที่ 3 เพราะ
นิสิตชัน้ ปีที่ 1 พึ่งเข้าศึกษาใหม่ยังมีประสบการณ์จากการเรียนรู้ไม่มากพอ และชั้นปีที่ 2 แตกต่างกับชั้นปีที่ 4 และชั้นปี
ที่ 3 แตกต่างกับชั้นปีที่ 4 เพราะนิสิตชั้นปีที่ 4 ให้ความสาคัญกับการเรียนเป็นอย่างมากจึงทาให้ไม่ได้สนใจหาความรู้
เกี่ยวกับการออกกาลังกาย ด้านการปฏิบัติ พบว่า ชั้นปีที่ 1 แตกต่างกับชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 1 แตกต่างกับชั้นปีที่ 3
เพราะนิสติ ชั้นปีที่ 1 มีกิจกรรมและการเรียนที่ต้องปรับพื้นฐานเยอะจึงทาให้ไม่มีเวลาว่างมากพอในการออกกาลังกาย
และชั้นปีที่ 2 แตกต่างกับชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3 แตกต่างกับชั้นปีที่ 4 เพราะนิสิตชั้นปีที่ 4 มีการเรียน การทาโปรเจค
และการทาวิจัย เพื่อ สาเร็ จ การศึกษาจึ งไม่มีเวลาว่างทากิจ กรรมออกกาลัง กายทาให้ การออกกาลั งกายมีค วาม
แตกต่างกัน ด้านทัศนคติ พบว่า ชั้นปีที่ 1 แตกต่างกับชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 1 แตกต่างกับชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 1
แตกต่างกับชั้นปีที่ 4 และชัน้ ปีที่ 2 แตกต่างกับชั้นปีที่ 3 เนื่องจากนิสติ ชั้นปีที่ 2,3 และ4 ได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับการ
บริหารกายและนันทนาการมาแล้วจึงทาให้มีทัศนคติต่อการออกกาลังกายแตกต่างกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้เรียน
รายวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารกายและนันทนาการ สอดคล้องกับ ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร (2556) ได้ทาการศึกษา
พฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ปีการศึกษา 2554 จากการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ปีการศึกษา 2554 จาแนก
ตามชั้นปี พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกาย และด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกาลังกาย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกาย ชั้นปีที่ 1 แตกต่างกับชั้นปีที่ 2,3
และ4 เพราะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้รับการเรียนรู้มากพอ ส่วนนิสิตชั้นปีที่ 2,3และ4 ซึ่ง
เป็นนักศึก ษาเก่าที่ ได้เรียนวิชากีฬาและกิจกรรมการออกกาลังกายมาแล้ว จึงมีความรู้มากกว่าจึงทาให้มีความรู้
แตกต่างกัน ส่วนด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกาลังกาย ชั้นปีที่ 4 แตกต่างกับชั้นปีที่ 1 และ2 ส่วนชั้นปีที่ 3
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แตกต่างกับชั้นปีที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีกิจกรรมการ
เรียนมากจึงทาให้ไม่ว่างมากพอในการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการออกกาลังกาย
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การศึกษากลวิธีการสร้างโครงเรื่องในนวนิยายวายเรื่อง The our story กังหันกับพัด
โบก ผู้แต่ง หมอตุ๊ด
The Study of Plot Creation Techniques in “The our story Kang Han Kab Pat
Bok author by Moh Toot” Boy’s Love Novel
เยาวภา มูลเจริญ1* จิรภัทร บัวโอภาส1 และปัทมกานต์ ผลกัน1
Yaowapha Moolcharern1* Jirapat Bua-o-pas1 and Pattamakan Ponkan1
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างโครงเรื่องในนวนิยายวายเรื่อง The our story กังหันกับ
พัดโบก ผู้แต่ง หมอตุ๊ด โดยศึกษากลวิธีการสร้างโครงเรื่องในนวนิยายวาย คือ การเปิดเรื่อง การดาเนินเรื่อง การ
สร้างข้อขัดแย้ง การหน่วงเรื่อง และการปิดเรื่อง พบว่านวนิยายวายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก มีการเปิด
เรื่อง 2 ลักษณะ คือ การเปิดเรื่องด้วยการผสมผสานบทบรรยาย – พรรณนาฉากและตัวละคร และการเปิดเรื่องด้วย
การบรรยายบุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมของตัวละคร การเปิดเรื่องจะกล่าวถึงลักษณะของตัวละครเอก ที่อธิบายถึง
ลักษณะและการกระทาของตัวละครเอก การดาเนินเรื่องมี 2 ลักษณะ คือ การดาเนินเรื่องตามปฏิทินหรือการดาเนิน
เรื่องตามลาดับเวลา ก่อน – หลังและการดาเนินเรื่องแบบย้อนกลับไปกลับมา การสร้า งข้อขัดแย้งมี 2 ลักษณะ คือ
การสร้างข้อขัดแย้งภายในตัวละคร และการสร้างข้อขัดแย้งภายนอกระหว่างตัวละครกับตัวละคร เป็นการสร้างข้อ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตัวละครกับตัวละคร หรือตัวละครเอกกับตัวละครรอง ส่วนการหน่วงเรื่องมี 3 ลักษณะ คือ
การแสดงให้ เ ห็ น ความลั ง เลของตั ว ละครที่ จ ะต้ อ งตั ด สิ น ใจ การแสดงให้ เ ห็ น ความกดดั น ที่ ตั ว ละครได้ รั บ
และหาทางออกไม่ได้ และตัวละครแสดงพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง และการปิดเรื่องมีลักษณะที่หวาน
ชื่นหรือสุขนาฏกรรม โดยที่ตัวละครพบกับความสุขความสมหวังในตอนท้ายของเรื่อง
คาสาคัญ: นวนิยายวาย โครงเรื่อง

1

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
Department Thai, Liberal Art University of Phayao, Phayao Province 56000
* Corresponding author e-mail : ohmo_3@hotmail.com
1

Proceeding พะเยาวิจยั 8
831

Abstract
The aim of this research is to study the plot creation techniques in “The our story Kang Han Kab Pat Bok”
author by Moh Toot Boy’s Love Novel by studying the plot creation techniques in the novel, including the
prologue, storytelling, conflict creation, suspense and ending. The results was found that There were 2 types of
prologue in “The our story Kang Han Kab Pat Bok” ; 1. Begin the story with narration to describe setting and
characters 2. Begin the story with characters personalities and behaviors, characters of the protagonist would be
mentioned, to describe protagonist’s personalities and behaviors. There were 2 types of storytelling; Storytelling
before – after by the time and Storytelling Switch between the future and the present. There were 2 types of
conflict creation; 1. Creating conflicts within characters 2. Creating external conflicts between characters, which
was the creating conflicts between characters and characters, or between the protagonist and minor characters.
It also found that there were 3 types of Suspense; 1. The hesitantly decision making of characters 2. The
pressure the character received and finding no way out. 3. Some unexpected behaviors of character. The
ending was sweet and happy. The characters meet happiness and fulfillment at the end of the story.
Keywords: Boy’s Love Novel, Plot

บทนา
นวนิยายเป็นบันเทิงคดีประเภทหนึ่งที่มีรูปแบบของวรรณกรรมลายลักษณ์แต่งในลักษณะของร้อยแก้ว เป็น
งานเขียนที่สร้างขึ้นด้วยทักษะการใช้ภาษาที่ประณีต ทาให้เห็นจินตนาการและการสร้างอารมณ์จากผู้เขียนสื่อไปถึง
ผู้อ่าน เมื่อผู้อ่านอ่านนวนิยายแล้วจะได้รับความเพลิดเพลินและเกิดอารมณ์คล้อยตามที่ผู้เขียนต้องการ นอกจากนี้
นวนิยายบางเรื่องอาจนาเค้าโครงของเรื่องจริงมาแต่ง มีการเรียกร้องความสนใจโดยการใช้บทสนทนา การบรรยาย
เหตุการณ์ การสร้างตัวละคร เพื่อให้ผู้อา่ นได้เห็นภาพชัดเจน ปัจจุบันนวนิยายประเภทความรักไม่ได้จากัดแค่พระเอก
ที่เป็นผู้ชายและนางเอกที่เป็นผู้หญิง เมื่อสังคมและวัฒนธรรมกว้างขวางขึ้น ส่งผลให้เกิดความรักที่ไม่จากัดเพศจึงมี
การจับคูพ่ ระเอกที่เป็นผู้ชายและนางเอกที่เป็นผู้ชายหรือพระเอกและนางเอกที่เป็นผู้หญิงทั้งคู่ การจับคู่เช่นนี้เรียกได้
2 ประเภท ดังนี้ คือ Yaoi (ยาโอย) ใช้แทนในความหมายของคู่ตัวละครที่เป็นเพศชายด้วยกัน (ชายรักชาย) ส่วนYuri (ยู
ริ) ใช้แทนตัวละครที่เป็นเพศหญิงด้วยกัน (หญิงรักหญิง) โดยมีการแบ่งตัวละครออกเป็น 2 ฝ่ายคือ เซเมะหรือเสะเมะ
มาจากภาษาญี่ปุ่นคาว่า seme ความหมายตรงตัวคือ พระเอก และอุเคะหรืออุเกะ มาจากคาว่า uke ความหมายตรง
ตัวคือ นางเอก คนส่วนมากมักจะเรียกสั้น ๆ ว่า เมะหรือเคะ ก็ได้ และนวนิย ายประเภทรักร่วมเพศนี้เรียกสั้น ๆ
ว่า นวนิยายวาย นวนิยายวายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก เป็นเรื่องที่ผู้เขียนมีกลวิธีการสร้างโครงเรื่องที่มี
เอกลักษณ์สามารถดึงดูดผู้อ่าน เนื้อเรื่องดาเนินไปบนพืน้ ฐานของความเป็นจริงในชีวิต จึงทาให้ผู้อ่านเข้าใจและรับรู้ได้
ถึงความสมจริง อีกทั้งในเนื้อเรื่องยังมีการสอดแทรกข้อคิดที่เกี่ยวกับการเรียน การทางานและการใช้ชีวิตไว้อย่าง
น่าสนใจ The our story กังหันกับพัดโบก เป็นนวนิยายรักที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน ไม่ใช่มีแค่ความรักหวานแหวว แต่มี
มุมมองของครอบครัวและสังคมหรือมุมมองของคนที่เข้าใจและเคยผ่านพ้นประสบการณ์ ทั้งการเรียนและความรัก
เรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก เป็นเรื่องมีประโยชน์ต่อตัวบุคคลที่อยู่ในวัยสับสนค้นหาตัวเองและต้องการการ
ยอมรับในสังคม อีกทัง้ ยังเป็นเรื่องที่มีความรักระหว่างเพศเดียวกัน (ชายรักชาย) มีมุมมองหรือมิตใิ นเรื่องราวที่จับต้อง
ได้ ผู้อา่ นสามารถนาเรื่องราว ข้อคิดที่ได้จากเรื่องมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยไม่ต้องคานึงถึงความคิดด้าน
ลบผู้อื่นจากข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่านวนิยายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก มีความน่าสนใจในด้านกลวิธีการสร้าง
โครงเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ โดยใช้ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้แต่งและความสัมพันธ์ของคนปัจจุบันเข้ามา
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สอดแทรกด้วยทั้งความรับผิดชอบต่ออาชีพ รวมทั้งผู้แต่งยังเป็นนักเขียนที่มีช่ือเสียงผลงานด้านการเขียนมากมาย
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลวิธีการสร้างโครงเรื่องจากนวนิยายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก ซึ่งถือเป็นการ
เขียนประเภทบันเทิงคดีเรื่องแรกของ “หมอตุ๊ด” เป็นการพิสูจน์ฝีมือการเขียนของเขาอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ใน
การศึกษานวนิยายวายต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างโครงเรื่องในนวนิยายวาย เรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
1. หนังสือวรรณกรรมประเภทนวนิยายวายเรื่อง เรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่ง หมอตุด๊
2. โครงเรื่อง กรอบแนวคิดของ สมเกียรติ รักษ์มณี (2558, หน้า 81-104) กาหนดกลวิธีเกี่ยวกับโครงเรื่องได้
ดังนี้
2.1 การเปิดเรื่อง
2.2 การดาเนินเรื่อง
2.3 การสร้างข้อขัดแย้ง
2.4 การหน่วงเรื่อง
2.5 การปิดเรื่อง

วิธีวิทยาการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 ศึกษานวนิยายวายเรื่อง “The our story กังหันกับพัดโบก” เป็นข้อมูลเบือ้ งต้น
1.2 รวบรวมและศึกษาเอกสารความรู้เกี่ยวกับนวนิยาย
1.2.1 ความหมายและลักษณะของนวนิยาย
1.2.2 ความรู้ดา้ นกลวิธีการสร้างโครงเรื่อง
1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากลวิธีการสร้างโครงเรื่องในนวนิยาย
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการสร้างโครงเรื่องของนวนิยายวายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก ของ
หมอตุด๊ ตามกลวิธีเกี่ยวกับโครงเรื่องในนวนิยายของ สมเกียรติ รักษ์มณีประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1. การเปิดเรื่อง
2. การดาเนินเรื่อง
3. การสร้างข้อขัดแย้ง
4. การหน่วงเรื่อง
5. การปิดเรื่อง
3. ขั้นสรุปและอภิปรายผล
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3.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษากลวิธีการสร้างโครงเรื่องในนวนิยายวายเรื่อง The our story กังหันกับ
พัดโบก ของหมอตุด๊
3.2 ให้ขอ้ เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
4. ขั้นเสนอผลการวิจัยโดยใช้วธิ ีพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยวิเคราะห์กลวิธีการสร้างโครงเรื่องนวนิยายวาย เรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่ง หมอ
ตุด๊ จาก การเปิดเรื่อง การดาเนินเรื่อง การสร้างข้อขัดแย้ง การหน่วงเรื่อง และการปิดเรื่อง ได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
การเปิดเรื่องในนวนิยายวายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่งเสนอการเปิดเรื่อง 2 วิธี วิธีแรกคือ
การเปิดเรื่องด้วยการผสมผสานบทบรรยาย – พรรณนาฉากและตัวละคร ซึ่งเป็นการเปิดเรื่องที่เข้าสู่เนื้อเรื่องได้อย่าง
รวดเร็ว เพราะได้มีการบรรยายฉากตอนพัดโบกกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตและเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้น
กล่าวคือ พัดโบกถูกแฟนของเขาบอกเลิกทั้งที่คบกันมาเกือบ 4 ปี เพราะว่าต้องเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและ
ผู้แ ต่ง ได้ แ สดงพฤติก รรมของพั ด โบกที่ ยั ง คงคิด ถึ ง แฟนเก่า บทเปิ ดเรื่อ งนี้จึ ง เป็ น การบรรยายตั ว ละครพร้ อ มทั้ ง
การบรรยาย – พรรณนาถึงการแสดงพฤติกรรมของตัวละคร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ผมถูกทิ้ง”
ไม่อยากเชื่อเลย....
ลูก หมีคื อ คนรั ก ของผม ผมบอกรั ก เธอตอนที่ เราอยู่ ม.ปลาย คบหาดู ใจกั น 3 เดือ นแล้ ว ก็ พั ฒ นา
ความสัมพันธ์เป็นคนรักตอนเข้ามหาวิทยาลัย ผมว่าตลอดเวลาเกือบ 4 ปีที่ผ่านมานี้ เรารักกันหวานชื่นมา
โดยตลอดและผมก็ไม่เคยบกพร่องในหน้าที่คนรัก เลยแม้แต่นิดเดียว ไม่เคยนอกใจ ไม่เคยแม้แต่จะมองใคร
ผมมีเธอเพียงคนเดียวเท่านัน้
แต่น่อี ะไร...
“พัดโบก ลูกหมีวา่ ... เราสองคน.... มาถึงทางตันแล้วล่ะ”
“ลูกหมีนั่งคิดนอนคิดมาตลอดห้าเดือนที่ผ่านมา เดี๋ยวพอเรียนจบเราสองคนก็มีทางที่ต้องเดินกันต่อไป
ลูกหมีตัดสินใจแล้วว่าจะไปเรียนต่อที่ญ่ปี ุ่น...”
“ลูกหมีว่า... เรา... เป็นเพื่อนกันเถอะนะ”
(หมอตุด๊ , 2559, หน้า9 - 10)
การเปิ ด เรื่อ งวิธีที่ 2 คือ การเปิด เรื่อ งด้ว ยการบรรยายบุ คลิ ก ลัก ษณะหรือ พฤติก รรมของตั วละครเป็ น
การเปิดเรื่องของตัวละครเอกอีกตัวหนึ่ง คือ กังหัน ที่ถูกแฟนบอกเลิก ทัง้ นี้แฟนของเขายังให้เหตุผลว่า กังหันไม่มีเวลา
ให้ ท าให้ กั ง หั น ตั ด พ้ อ ชี วิ ต ตั ว เอง การเปิ ด เรื่ อ งทั้ ง 2 วิ ธี น้ี เ ป็ น การเปิ ด เรื่ อ งที่ เ ล่ า ถึ ง ภู มิ ห ลั ง ของตั ว ละครและ
การเชื่อมโยงพฤติกรรมของตัวละคร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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“ผมถูกทิ้ง!!..”
ไม่อยากจะเชื่อเลย
เป็นคนบอกรักเราก่อน ไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์มาบอกเลิกราก่อนได้นะแล้วคืออะไรคือการ
บอกว่าเราไม่มเี วลาให้ก็เลยต้องไปมีคนใหม่ คนที่มีเวลาให้มากกว่าเรามันใช่เหรอ ไม่ได้สมเหตุสมผลเลย ก็รู้
ดีอยูแ่ ล้วว่าเราเรียนคณะที่ตอ้ งอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตให้กับการดูแลคนไข้
(หมอตุด๊ , 2559, หน้า 18)
การดาเนินเรื่องในนวนิยายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่งเสนอวิธีการดาเนินเรื่อง 2 วิธี คือ
การดาเนินเรื่องตามปฏิทินหรือการดาเนินเรื่องตามลาดับเวลา ก่อน – หลัง เป็นเหตุการณ์ที่ดาเนินไปบนพื้นฐานชีวิต
ของกังหัน ซึ่งกังหันได้กลับไปบ้าน ได้เจอแม่ของเขา ทั้งกังหันและพัดโบกยังทากิจวัตรต่าง ๆ ตามปกติ เป็นการ
เรียงลาดับเนื้อเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เนื้อเรื่องดาเนินอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่อยู่ในชีวิตประจาวันของตัวละครอย่าง
พัดโบกและกังหัน จึงทาให้ไม่สับสนกับความเป็นจริงของเนื้อเรื่อง
และการดาเนินเรื่องวิธีที่ 2 คือ การดาเนินเรื่องแบบย้อนกลับไปกลับมา เป็นการเล่าย้อนอดีตที่มีตัวละครมี
ชีวิตในปัจจุบันที่เล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตในช่วงเวลาหนึ่ ง คือ กังหันได้เล่าถึงอดีต ตอนที่เขายังคบกับลูกหมี ทั้งคู่เคย
ออกเดตด้วยกันหลายครัง้ และทุกครัง้ ที่ได้เจอกัน เขาจะแต่ความสุข อีกทัง้ ทั้ง 2 คน ยังเคยออกเดตในช่วงเวลาสาคัญ
ๆ ของกันและกันเสมอ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
นั่น เป็ น เดตครั้ ง ที่ เท่ า ไหร่ ผ มก็ จ าไม่ไ ด้ เรามีเ ดตดี ๆ ด้ ว ยกั น หลายครั้ ง และก็ มี เดตแย่ ๆ บ้ า ง
เหมือนกัน แต่ผมจาไม่ได้หรอก เพราะทุกครั้งที่ผมเจอลูกหมี ผมมีแต่ความสุข จาได้ว่าวันนั้นเราไปเดตกัน
เพื่อฉลองที่ผมได้เสื้อช็อปคณะ ส่วนเธอก็ผ่านการสอบเข้าเอกภาษาญี่ปุ่นที่บรรดานักศึกษาในคณะต่างแย่ง
ชิงที่นั่งกันอย่างดุเดือด
(หมอตุด๊ , 2559, หน้า 12)
การสร้างข้อขัดแย้งในนวนิยายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่งเสนอการสร้างข้อขัดแย้งไว้ 2
รูปแบบ คือ การสร้างข้อขัดแย้งภายนอกระหว่างตัวละครกับตัวละคร มี 10 ครั้ง ซึ่งถูกพบมากที่สุด คือ แต่ละฝ่ายมี
ปัญหาขัดแย้งต่อกัน อีกทัง้ แต่ละฝ่ายต้องต่อสูเ้ อาชนะอีกฝ่ายให้ได้ ไม่วา่ จะเป็นความคิด ความรัก ความไม่เข้าใจ ที่ทา
ให้เกิดปัญหาขัดแย้งภายนอกระหว่างตัวละครกับตัวละคร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ถึ ง ตรงนี้ ผมควบคุ ม ความโกรธไม่ไ ด้ แ ล้ ว เสี ย งแข็ ง กร้ า ว มือ ก าแน่น ขึ้น เรื่ อ ย ๆ พยายามสู ด
ลมหายใจเข้าออกลึก ๆ
“แล้วการเป็นเกย์มันมีอนาคตยังไง? พัดโบกลองบอกแม่มาหน่อยสิ!”
แม่ไม่อ่อนโยนอีกแล้ว แม่กลับมาเป็นคนแบบเดิม เป็นแม่คนปกติเหมือนเวลาที่ แม่คุยกับผม คุยกับพ่อ
หรือคุยสั่งงานกับลูกน้องในบริษัท
“เรารักกัน” ผมเถียง
“หึ!... ผู้ชายสองคนรักกัน... มันผิด มันไม่มอี นาคต!!”
แม่เสียงดังและไม่พอใจอย่างชัดเจน
ผมเกลียด...
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ไม่ได้เกลียดน้าเสียง ผมรู้ว่าแม่กาลังโกรธ ไม่ได้เกลียดแม่ ผมรักแม่มาก แต่ผมเกลียดทัศนคติแบบ
นัน้ การตัดสินคนอื่น การตราหน้าคนอื่น และยิ่งเกลียดมากขึ้น เมื่อคาพูดเหล่านี้ออกมาจากปากแม่ของผม
เอง คนที่เป็นแบบอย่างของสิ่งดี ๆ ในชีวติ ผม
(หมอตุด๊ , 2559, หน้า 314 - 315)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นการสร้างข้อขัดแย้งภายนอกซึ่งเป็นข้อขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัว
ละคร คือ พัดโบกโกรธแม่ของเขาเพราะว่าแม่บอกว่าการที่พัดโบกเป็นเกย์มันไม่มีอนาคตและยังคิดว่าผู้ชาย 2 คน
จะมารักกันนั้นผิด ทาให้พัดโบกโกรธแม่ทั้งเขายังเกลียดทัศนคติในเรื่องที่แม่เหยียดเพศ เป็นความขัดแย้งของพัด
โบกกับแม่
รองลงมาคือ ข้อขัดแย้งภายในตัวละคร มี 9 ครั้ง เป็นข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในตัวละคร เน้นปมปัญหาที่อยู่
ในจิตใจของตัวละครที่อาจไม่สามารถตัดสินใจได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ผมผิดเอง...
แล้วผมควรจะทายังไงต่อไป
มึนไปหมด ตอนขับรถมารับกังหันผมรูส้ ึกหิว กาลังคิดว่าจะไปกินอะไรกันดี แต่หลังจากเมื่อกี้ผมไม่รู้สึก
อะไรอีกแล้วทั้งนั้น ตัวเปียกชุม่ ไปด้วยน้าฝนก็ยังไม่รู้สกึ หนาวเลยมีเพียงความรู้สกึ เดียวเท่านั้น เป็นความรู้สึก
ข้างใน
ผมเจ็บ...
ไม่รู้ว่าเจ็บทีเ่ ขาขอห่างกันสักพัก เจ็บที่ไม่มปี ัญญาจะทาอะไรให้มันดีข้นึ ได้หรือเจ็บที่ผมเป็นคนทาให้เขา
เสียใจกันแน่
ผมเกลียดตัวเองที่ทาให้กังหันต้องร้องไห้
(หมอตุด๊ , 2559, หน้า 325)
จากตัวอย่างข้า งต้นจะเห็นได้ ว่า เป็น กลวิธีก ารสร้า งข้อขั ด แย้งภายใน ซึ่ง เป็นข้อ ขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวละคร คือ พัดโบกสับสนกับตัวเองและเขาไม่รู้ว่าจะต้องทาตัวอย่างไรกับการที่กังหัน ลดสถานะของทั้งคู่ เขาทาให้
กังหันเสียใจ อีกทัง้ พัดโบกสับสนว่าที่เขาเจ็บนัน้ สาเหตุมาจากตัวเขาเองหรือจากกังหัน รวมถึงยังไม่รู้ว่าจะหาทางออก
ให้ปัญหาได้อย่างไร
การหน่วงเรื่องในเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่งเสนอการเรื่องไว้ 3 รูปแบบ คือ การแสดงให้
เห็นความลังเลที่จะต้องตัดสินใจ เป็นการสร้างแรงกดดันของตัวละครที่ไม่สามารถตัดสินใจได้เมื่อต้องเลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งถูกพบมากที่สุดจานวน 4 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ลานเบียร์ที่น่ีนะ หมูหันกับขาหมูทอดอร่อยมากกกกก เรามาทุกปี ” ผมลากเสียงยาว มันอร่อย
มากจริง ๆ นึกถึงขาหมูทอดแห้ง ๆ กรอบ ๆ กินแกล้วกับเบียร์ อื้อหื้อ... ถ้าอากาศหนาว ๆ สักหน่อยจะ
สมบูรณ์แบบมากเลย
“กินป่ะล่ะ?” ผมเอ่ยชวน เขาชวน ผมหันมามองอย่างแปลกใจ
“กังหันไม่ด่มื ไม่ใช่เหรอ?” ถ้าจาไม่ผิด ครั้งแรกที่เจอกันเขาเพิ่งหัดดื่มและเมาง่ายสุด ๆ
“ก็เคยกินเตกีลาแล้ว อยากลองเบียร์บ้างไง เพื่อนเคยบอกว่าอร่อย” เขายักคิ้ว อมยิ้ม ดูทเี ล่นทีจริง เอา
ไงดีล่ะ ผมน่ะอยากดื่มอยู่แล้วรถก็ไม่ได้ขับมาด้วยถึงจะดื่มขากลับก็ไม่มีปัญหา
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“แต่... เอ่อ... ไม่กลัวเมาอีกหรอ?” คือตอนที่เราเมาด้วยกันนั่นมันก็จบลงไม่ค่อยสวยนัก แถมยังจบ
ลงบนเตียงด้วย เหมือนกังหันจะรู้วา่ ผมคิดถึงอะไรเขากลอกตาสามรอบแล้วพ่นลมหายใจพรืด
(หมอตุด๊ , 2559, หน้า 135 - 136)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นกลวิธีการหน่วงเรื่องที่แสดงให้เห็นความลังเลที่จะต้องตัดสินใจ กังหัน
ชวนพัดโบกดื่มเบียร์ แต่พัดโบกลังเลที่จะดื่ม เพราะพัดโบกกลัวว่าจะเมาแล้วอาจทาให้พวกเขาทั้ง 2 คน จบที่บนเตียง
เหมือนครัง้ แรกที่พวกเขาดื่มเหล้าด้วยกัน จากเหตุการณ์นี้ทาให้พัดโบกลังเลที่จะต้องตัดสินใจและทาให้ผู้อ่านมีความ
อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึน้ ต่อไป
รูปแบบที่ 2 ซึ่งถูกพบมากที่สุดเช่นเดียวกัน คือ แสดงให้เห็นความกดดันที่ตัวละครได้รับและหาทางออก
ไม่ได้ เป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาทับถมจะเป็นการแก้ไขได้หรือไม่ได้ อีกทัง้ ผู้อ่านจะเอาใจช่วยตัวละครจนเกิดความอยากรู้
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“เราสองคนจะเป็นแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ ? พัดโบก เราจะเป็นแฟนแบบลับ ๆ ของพัดโบกไปจนถึง
เมื่อไหร่เหรอ?” น้าเสียงของเขาทัง้ จริงจังและเศร้า ผมไม่อยากสบตาเขาเลย
“กังหัน... เรา... เรา... ไม่รู้ แต่เราไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังแม่นะ เราจะต้องบอกแม่แน่ ๆ” ดีที่สุดเท่านี้ที่
ผมตอบได้ ซึ่งมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา อาจจะแย่ลงด้วยซ้า ผมรู้สึก ว่าผมเป็นไอ้งี่เง่าที่สุดในโลกเลยที่เขา
ตอบแบบนัน้
“เมื่อไหร่?...?” กังหันย้า
ผมยืนก้มหน้าตอบไม่ได้
“พัดโบกรักเราหรือเปล่า?”
“เฮ้ย! รักสิ ทาไมกังหันถามแบบนี้?” ผมตกใจรีบเงยหน้าขึ้นทันที คว้ามือเขากุมไว้ทั้งสองข้างกลัวว่าเขา
จะหายตัวไป
“แน่ใจเหรอ”
“กังหัน ทาไมพูดแบบนี้”
เขาปล่อยให้ผมจับมือไว้เฉย ๆ ไม่ดึงออก แต่ก็ไม่จับมือผมกลับ สายตาที่เขามองมาทาให้ผมต้องรีบก้ม
หน้าหลบ ผมไม่เข้าใจ ทาไมจู่ ๆ กังหันถามผมแบบนี้ เมื่อเช้าตอนตื่นนอน ตอนขับรถมาส่ง เราสองคนยังคุย
กันดี ๆ อยูเ่ ลย แล้วนี่มันเกิดอะไรขึน้
“รู้สึกว่าเราแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ ตัวพัดโบกเลย ครอบครัวของพัดโบก ความชอบ งานอดิเรก
หรืออะไรหลาย ๆ อย่างรอบตัว” กังหันพูดแล้วค่อย ๆ ก้มหน้าลง
น้าเสี ย งเหมื อ นคนกลั้ น สะอื้น เขา
กาลังจะร้องไห้ ผมสัมผัสได้
(หมอตุด๊ , 2559, หน้า 304 - 305)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นกลวิธีการหน่วงเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความกดดันของตัวละครที่ได้ รับ
และหาทางออกไม่ได้ กังหันได้ถามพัดโบกถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์ของทั้งคู่และกังหันต้องการให้พัดโบกชัดเจน
แต่พัดโบกยังไม่กล้าเปิดเผย จึงทาให้กังหันเสียใจ แสดงให้เห็นความกดดันที่พัดโบกได้รับและหาทางออกไม่ได้ ซึ่งทา
ให้เรื่องน่าติดตามว่าความสัมพันธ์ของทั้งคูจ่ ะเป็นอย่างไรต่อไป
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และรูปแบบที่ถูกพบน้อยที่สุดจานวน 3 ครั้ง คือ ให้ตั วละครแสดงพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตัวละครแสดงพฤติกรรมหรือตัดสินใจที่เหนือความคาดหมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“แม่ว่านะ เราควบคุมชีวิตใครไม่ได้หรอก ตอนเด็ก ๆ เราก็คิดว่าเราเลี้ย งเขา ดูแลเขา สอนเขาได้
อะไรดีไม่ดีเราก็เป็นคนเลือกให้เขาทัง้ หมด กลั่นกรองให้เขา” แม่ยังไม่จบประเด็นนั้น เธอยังคงพูดต่อ
ชัน้ สอง
“แต่พอโตขึ้นเขาก็ไปมีชีวิตของตัวเองอยู่ดี เขาจะเลือกคบเพื่อนเอง เลือกแฟนเองแล้วก็เลือกชีวิตของ
เขาเอง”
รู้สกึ แปลก ๆ ผมเริ่มหายใจติดขัด อีกนิดเดียวก็จะถึงชั้นหนึ่งแล้ว
ชัน้ หนึ่ง...
“กังหันเลิกยุ่งกับพัดโบกได้มั้ย?”
(หมอตุด๊ , 2559, หน้า 185)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นกลวิธีการหน่วงเรื่องที่แสดงให้เห็นตัวละครแสดงพฤติกรรมที่ไม่คาดคิด
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ แม่ของพัดโบกได้มาพูดคุยกับกังหันและได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดออกมาเกี่ยวกับคาพูด
ของเธอ คือ บอกให้กังหันเลิกยุ่งกับพัดโบก ในขณะที่ตอนแรกนั้นเธอไม่ได้แสดงอาการไม่พอใจกับเรื่องนี้มาก่อนเลย
ซึ่งผู้แต่งทาให้ผู้อ่านอยากรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเกี่ยวกับกังหันและพัดโบก อีกทั้งยังอยากทาให้รู้ว่าทาไมแม่ของพัดโบก
ถึงต้องแสดงพฤติกรรมแบบนัน้ ออกมา
การปิดเรื่องในเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่งใช้วิธีการปิดเรื่องแบบหวานชื่นหรือสุขนาฏกรรม
คือ ตัวเอกทั้ง 2 คนได้ใช้ชีวิตร่วมกัน โดยทั้งคูไ่ ด้ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ จนครองรักกันในที่สุด
มือเล็ก ๆ ของกังหันอยูใ่ นอุ้งมือผม ไม่กล้าปล่อย และจะไม่ปล่อยด้วย ผมยังมีความกลัวว่าเขาจะ
ล่องหนหายไป กังหันบีบมือผม เอาล่ะมันคือสัญญาณปลอดภัยผมรู้แล้วว่าหนทางเปิด
ผมสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ช้า ๆ และค่อย ๆ พูดความในใจออกมา
“กังหัน ในชีวิตเรามีสามครั้งที่เรารูส้ ึกมั่นใจที่สุด ครัง้ แรกตอนที่เราเห็นของ
ตั ว เองเที ย บกั บ ของ
เพื่อน เรามั่นใจว่าเราเป็นเด็กผู้ช ายจริง ๆ ไม่ใช่เพราะว่าพ่อหลอก ครั้งที่สองตอนที่เราตัดสินใจเลือกเรียน
วิศวะและครั้งที่สามก็คือตอนนี้”
ผมคลุกเข่าลงตรงหน้ากังหัน เขาสูงกว่าผมแค่นิดเดียว ดูบอบบางน่าทะนุถนอม ผมไม่ยอมปล่อย
โอกาสที่จะได้ดูแลเขาให้หลุดมือไปอีกแล้ว
กังหันดูตกใจนิด ๆ
ผมเงยหน้ามองเขา
“แต่งงาน อยูเ่ ป็นคู่ชีวิตกับเรานะ”
(หมอตุด๊ , 2559, หน้า 405)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นการปิดเรื่องแบบหวานชื่นหรือสุขนาฏกรรม กล่าวคือ พัดโบกได้คุ กเข่า
ขอกังหันแต่งงาน เพราะพัดโบกไม่อยากให้กังหันหลุด มือไปอีกแล้ว ซึ่งการที่พัดโบกคุ กเข่าขอกังหันแต่งงาน ทาให้
กังหันตกใจ อีกทั้งพัดโบกยังบอกกังหันอีกว่า อยู่เป็นคู่ชีวิตกับพัดโบก ซึ่งเหตุการณ์นเี้ ป็นการปิดเรื่องแบบหวานชื่น
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สรุปผลและอภิปรายผล
การเปิดเรื่องของนวนิยายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก มีการเปิดเรื่อง 2 แบบ คือ การเปิดเรื่องด้วย
การบรรยาย – พรรณนาฉากและบรรยากาศ แบบที่ 2 คือ การเปิ ดเรื่องด้วยการบรรยายบุค ลิกลักษณะหรือ
พฤติกรรมของตัวละคร สอดคล้องกับงานวิจัยของนิคม กองเพชร (2543) “ศึกษาเรื่องกลวิธีการแต่งนวนิยายสยอง
ขวัญไทย” พบการเปิดเรื่องด้วย การบรรยายฉากและบรรยากาศ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนวนิยายเรื่อง The our story
กังหันกับพัดโบก ตรงที่การเปิดเรื่องด้วยการบรรยายพรรณนาฉากและบรรยากาศ เป็นการเปิดเรื่องที่ใช้เน้นฉาก –
บรรยากาศ เน้นตัวละคร ที่ทาให้เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งและทาให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งยั งสอดคล้องกับ
พรรณนพ สิกกะ (2541) “วิเคราะห์กลวิธีการเขียนแนวคิดด้านจริยธรรมในนวนิยายของ วาวแพร” พบการเปิดเรื่อง
โดยใช้วิธีบรรยายลักษณะตัวละครและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละคร มีความสอดคล้องกับนวนิยายเรื่อง The our
story กังหันกับพัดโบก คือ การเปิดเรื่องด้วยการบรรยายบุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมของตัวละครเป็นการเปิดเรื่อง
โดยบอกเน้นบุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมของตัวละครเป็นสาคัญ อีกทั้งยังให้ความรู้พนื้ ฐานแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับภูมิหลัง
ของตัวละครเอก
การดาเนินเรื่องของนวนิยายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก มีทั้งการดาเนินเรื่องตามปฏิทินหรือ
การดาเนินเรื่องตามลาดับเวลา ก่อน – หลัง และการดาเนินเรื่องแบบย้อนกลับไปมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กาญจนา วิชญาปกรณ์ (2550) “ศึกษาเรื่องบริบทโลกในนวนิยายเรื่อง สี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ ปราโมท” พบ
การด าเนิ น เรื่ อ ง คื อ เล่ า เรื่ อ งตามล าดั บ ปฏิ ทิ น เล่ า ย้อ นต้น และเล่ า เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ต่า งสถานที่ ส ลั บ กั น ไปมา
มีความสอดคล้องกับนวนิยายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก ตรงที่มีการดาเนินเรื่องตามปฏิทินหรือการดาเนิน
เรื่องตามลาดับเวลา ก่อน – หลัง และการดาเนินเรื่องแบบย้อนกลับไปมา จึงทาให้ผู้อ่านเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน
พฤติกรรมของตัวละครไม่ซับซ้อน แต่นวนิยายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก ไม่ได้ปรากฏการดาเนินเรื่องแบบ
เล่าย้อนต้นอย่างของกาญจนา วิชญาปกรณ์ เพราะในนวนิยายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก เน้นตัวละครที่อยู่
ในปัจจุบันเป็นหลักมากกว่า ในขณะที่นวนิยายเรื่อง สี่แผ่นดิน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอดีต จึงมีลักษณะการดาเนินเรื่อง
แตกต่างกัน
การสร้างข้อขัดแย้งของนวนิยายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบกมีการสร้างข้อขัดแย้งภายในและ
ภายนอก ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรา รุ่งเรือง (2551) “การศึกษาวิเคราะห์นวนิยายของกิ่งฉัตรระหว่างปี พ.ศ.
2535 – 2549” พบความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และภายในจิตใจตนเอง มีการสร้างเป็นปมปัญหาและ
คลี่ ค ลายอย่ า งสมจริ ง สอดคล้ อ งกั บ นวนิ ย ายเรื่ อ ง The
our
story
กั ง หั น กั บ พั ด โบก ซึ่ ง ตรงกั บ
การสร้างข้อขัดแย้ง คือ ตัวละครจะขัดแย้งกับผู้อ่ืน ซึ่งตัวละครจะมีปัญหาขัดแย้งต่อกันแต่ละฝ่ายจะต้องต่อสู้เพื่อที่
ชนะอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้เป็นข้อขัดแย้งภายนอกที่เป็นข้อขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัวละคร นอกจากนี้ยังมีข้อขัดแย้ง
ภายในของตัวละคร นวนิยายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก มีความสอดคล้องตรงกับข้อขัดแย้งภายในจิตใจ
ตนเอง คือ ตัวละครจะมีปัญหาที่อยู่ในจิตใจที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้และเป็นปัญหาที่อยู่ภายในจิตใจของตัวละคร อีก
ทั้งยังมีการแก้ปัญหาได้อย่างลงตัว
การหน่วงเรื่องของนวนิยายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก เป็นการหน่วงเรื่องที่สร้างความอยากรู้ของ
ผู้อ่านว่าจะเกิดอะไรขึน้ ในตอนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ ดุษฎี แซ่ตัน (2551) “นวนิยายจินตนิมิตของแก้วเก้า การศึกษา
ด้านกลวิธีการสร้างเรื่องและการนาเสนอเรื่อง” การหน่วงเรื่องที่ผู้แต่งได้สร้างให้ตัวละครมีทางเลือกที่จากัดและให้
ตั ว ละครพยายามหาทางออกด้ ว ยตนเอง อี ก ทั้ ง ท าให้ ผู้ อ่ า นอยากรู้ ว่ า ตั ว ละครจะหาทางออกได้ อ ย่ า งไร
มีความสอดคล้องกับนวนิยายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก ตรงที่มีการหน่วงเรื่องที่ตัวละครมีทางเลือกที่
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จากัดและตัวละครต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยตนเอง เป็นการเร้าใจให้ผู้อ่านเกิดความอยากรู้ เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
เกิดขึ้น
การปิดเรื่องของนวนิยายเรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก เป็นการปิดเรื่องแบบหวานชื่นหรือ
สุขนาฏกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ นิคม กองเพชร (2543) “ศึกษาเรื่องกลวิธีการแต่งนวนิยายสยองขวัญไทย” พบว่ามี
การปิดเรื่องด้วยความหวานชื่นของตัวละครเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนวนิยายเรื่อง The our story กังหัน
กับพัดโบก ปิดเรื่องแบบหวานชื่นหรือสุขนาฏกรรม โดยที่ตัวละครมักจะลงเอยและรั กกันในที่สุด ปัญหาทุกอย่าง
คลี่คลายหมดและตัวละครมีความสุข
จากการศึกษากลวิธีการสร้างโครงเรื่องในนวนิยายวาย เรื่อง The our story กังหันกับพัดโบก จะพบว่ามี
ความโดดเด่นตรงที่ชื่อเรื่อง คือ ชื่อเรื่องจะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งคาว่า “Our” จะมีความหมายที่แปลว่า
เรา, พวกเรา อีกทั้งผู้แต่งต้องการใช้คาว่า “Our” ที่หมายถึงเรา 2 คน คือ กังหันกับพัดโบก ทั้ง 2 คนนี้เป็นตัวละคร
หลักที่ต้องดาเนินเรื่องไปบนพืน้ ฐานของชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคจากครอบครัว ความรักที่ทั้งคู่มี ให้กัน และการ
เติบโตจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ที่ทาให้ความสัมพันธ์ของทั้งคูเ่ ริ่มสั่นคลอน ดังนั้นผู้แต่งอยากให้เห็นภาพรวม ความรักของ
ชายรักชาย ที่เน้นไปที่ตัวละครเป็นหลัก ทัง้ นี้ผู้แต่งต้องการที่จะเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนทั้ง 2 คน โดยที่ทั้งคู่ได้เข้าไป
มีตัวตนในพื้นที่ชีวิตของกันและกันโดยที่ไม่รู้ตัว จากต่างคนต่างอยู่กลายเป็นเรื่องของพวกเราทั้งคู่ และผู้แต่งต้องการ
ชี้ให้เห็นถึงการให้ความสาคัญของความรักระหว่างเพศเดียวกันที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วจิ ัยเห็นด้วยในการนาเสนอมุมมองความ
รักของชายรักชายในรูปแบบนวนิยาย เพราะเป็นการนาเสนอที่มีศิลปะ ใช้ภาษาในการสื่อความหมายที่ดี สามารถทา
ให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการและคล้อยตามได้ ทั้งนีย้ ังเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมเปิดใจให้กับความหลากหลายทางเพศ
เพิ่มขึ้นและเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเริ่มยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันได้มากขึ้น สังเกตได้จาก
กระแสความนิยมนวนิยายวายในปัจจุบัน
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วัจนลีลาในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของสาม
สุภาพบุรุษกวี : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย์
The stylistics poetry of literary works in Southeast Asian Writers Award of
Three Male Poets : Naowarat Pongphaibun, Paiwarin Khao-Ngam and
Angkarn Chanthathip
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บทคัดย่อ
วัจนลีลาในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของสามสุภาพบุรุษกวี : เนาวรัตน์
พงษ์ไพบูลย์ ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัจนลีลาด้านการใช้คา ในกวีนิ พนธ์
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของสุภาพบุรุษกวี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไพวรินทร์ ขาวงาม
และอังคาร จันทาทิพย์ ผลการวิจัยพบว่าวัจนลีลาด้านการใช้คา ในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียนของสามสุภาพบุรุษกวี มีดังนี้
1) วั จ นลี ล าด้ า นการใช้ ค าในกวี นิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “เพี ย งความเคลื่ อ นไหว” ของเนาวรั ต น์ พงษ์ ไ พบู ล ย์
จานวน 18 ตอน พบลั ก ษณะการใช้ค า ดั ง นี้ ประเภทของค า มั ก ใช้คาภาษาต่า งประเทศมากที่ สุ ด รองลงมา
คือ ค ารู ปธรรม ค านามธรรม ค ามีศั ก ดิ์ ค าภาษาถิ่ น ค าที่ มีค วามหมายโดยนั ย ค าแสดงอารมณ์ และค าต่ า
หรือคาหยาบ ตามลาดับ เสียงของคา มักใช้คาซ้ามากที่สุด รองลงมาคือ คาเลียนเสียงพูด ตามลาดับ 2) วัจนลีลาด้าน
การใช้คาในกวีนิพนธ์เรื่อง “ม้าก้านกล้วย” ของไพวรินทร์ ขาวงาม จานวน 48 ตอน พบลักษณะการใช้คา ดังนี้
ประเภทของค า
มั ก ใช้ ค าภาษาต่ า งประเทศมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ค ามี ศั ก ดิ์ ค านามธรรม ค ารู ป ธรรม
คาที่มคี วามหมายโดยนัย คาแสดงอารมณ์ คาต่าหรือคาหยาบ และคาภาษาถิ่น ตามลาดับ เสียงของคา มักใช้คาเลียน
เสีย งพู ดมากที่สุ ด รองลงมาคื อ คาซ้า ตามล าดั บ 3) วั จนลีล าด้ านการใช้คาในกวีนิพ นธ์ เรื่อง “หัว ใจห้อ งที่ ห้า ”
ของอังคาร จันทาทิพย์ จานวน 49 ตอน พบลักษณะการใช้คา ดังนี้ ประเภทของคา มักใช้คาภาษาต่างประเทศ
มากที่สุด รองลงมาคือ คานามธรรม คาภาษาถิ่น คารูปธรรม คามีศักดิ์ คาที่มีความหมายโดยนัย คาแสดงอารมณ์
และคาต่าหรือคาหยาบ ตามลาดับ เสียงของคา มักใช้คาซ้ามากที่สุด รองลงมาคือคาเลียนเสียงพูด ตามลาดับ
คาสาคัญ: วัจนลีลา กวีนิพนธ์ วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน สุภาพบุรุษกวี
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Abstract
This research aimed to study about the stylistic of words choice in literature from Southeast Asian Writers
Award by Naowarat Pongphaibun, Paiwarin Khao-Ngam and Angkarn Chanthathip. The results found the
stylistic of words choice in literature from Southeast Asian Writers Award of three writers as following; The word
choice in literature “Piang Kwam Cluen Wai” (Mere Movement) that was written by Naowarat Pongphaibun total
18 episodes found the characteristics of the word choice as follow; The type of words found that using most
of foreign words and secondly, using natural words, abstract words, local words, connotation words, emotional
words and vulgar words respectively. The sound of words found that using most of repetition words and
secondly using onomatopoeia words respectively. The word choice in literature “Mah Kan Kluay” (Banana Tree
Horse) that was written by Paiwarin Khao-Ngam total 48 episodes found the characteristics of the word choice
as follow; The type of words found that using most of foreign words and secondly, using abstract words, natural
words, connotation words, emotional words, vulgar words and local words respectively. The sound of words
found that using most of onomatopoeia words and secondly using repetition words respectively. The word choice
in literature “Hua Jai Hong Tee Ha” (The Heart’s Fifth Chamber) that was written by Angkarn Chanthathip total
49 episodes found the characteristics of the word choice as follow; The type of words found that using the most
foreign words and secondly, abstract words, local words, natural words, connotation words, emotional words and
vulgar words respectively. The sound of words found that using most of repetition words and secondly using
onomatopoeia words respectively.
Keywords: Stylistics, Poetry, Southeast Asian Writers Award, Three Male Poets
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บทนา
กวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของสามสุภาพบุรุษกวีอันประกอบด้วย
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย์ บทกวีนิพนธ์ ของทั้งสามท่านที่ประพันธ์ขึ้นสะท้อน
ให้ผู้อ่านเห็นถึงสภาพชีวิต ความรู้สึก ความคิดของคนในสังคม รวมบทกวี “เพียงความเคลื่อนไหว” ของเนาวรัตน์
พงษ์ไพบูลย์ เป็นกวีนิพนธ์รวมบทร้อยกรอง ที่ตีพิมพ์ในวารสารและในหนังสือพิมพ์ อันมีเนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์
14 ตุ ล าคม พ.ศ. 2516 เป็ น กระบวนการที่ นั ก ศึ ก ษา และประชาชนได้ เ รี ย กร้ อ งรั ฐ ธรรมนู ญ และขยายตั ว
จนเป็ น การเคลื่อ นไหว เพื่อ ความเป็ น ธรรมของสั ง คม เป็ น บทกวีที่อ่ า นเข้ า ใจง่ า ย มีก ารใช้ ถ้ อ ยค าเร้ า ให้ ต่ื น ตั ว
และเกิดความเคลื่อนไหวทางความคิ ด บางเรื่องเล่ าถึง ชีวิตชนบท บางเรื่องว่าด้ว ยสงคราม บางเรื่อ งแสดงออก
ถึ ง อารมณ์ แนวคิ ด และทั ศ นคติ ต่อ สั ง คม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ค าประกาศของคณะกรรมการตั ด สิ นรางวั ล ซี ไ รต์
ประจาปี 2523 ดังนี้
คณะกรรมการตั ดสิน รางวัล ซีไ รต์ (2529, เพีย งความเคลื่อนไหว, หน้า 11 – 12) “ในการนาเสนอ
“เพี ย งความเคลื่ อ นไหว” รวมบทกวี นิ พ นธ์ โดย เนาวรั ต น์ พงษ์ ไ พบู ล ย์ ส าหรั บ รางวั ล ซี ไ รต์ ในปี 2523
นั้น คณะกรรมการผู้เสนอมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นงานร่วมสมัยซึ่งแสดงถึงจิตสานึกของชาติไทยยุคปัจ จุบัน
ได้อย่างชัดเจนที่สุด กวีนิพนธ์ของเนาวรัตน์ถือเป็นงานร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์ในแง่ที่ว่า ได้รวมเรื่องของเฉพาะยุค
หรือเฉพาะแห่งกับเรื่องของสากลเข้าไว้ด้วยกัน ในขณะเดียวกับที่เขาได้สาเหนียกถึงความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ
ด้า นของชีวิต ในยุ คนี้ เขารู้ถึ ง วิธีที่จ ะทาให้ ค วามซั บซ้ อนนั้น เป็ นอมตะตลอดกาลด้ วยการแสดงออกเป็ น ปรั ชญา
แห่งความคิดในรูปแบบที่กะทัดรัดสละสลวยทั้งนี้มิใช่ว่า เขาจะมีวิ ธีการแสดงปรัชญาด้วยระบบที่เด็ดขาดก็หาไม่
หากแต่เขามีส ายตาประหนึ่ง ผู้ พยากรณ์ซึ่ ง มองทะลุผิ ว หน้าของสรรพสิ่ง เพื่อ ที่จ ะค้ นหาความหมายที่ ลึ กซึ้ ง กว่า
อย่า งไรก็ ต ามเขามิไ ด้ เทศนา ยิ่ง กว่า นั้น เนาวรั ต น์มีวิธี ที่จ ะแสดงอารมณ์ ที่รุน แรงได้ อ ย่า งสง่ า งามและทรงศั ก ดิ์
ความสามารถในการใช้ รู ป แบบกวี นิ พ นธ์ ข องเขานั้ น เป็ น ที่ ย อมรั บ อยู่ แ ล้ ว เขาเป็ น ศิ ล ปิ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ทั้ ง ในด้ า นฉั น ทลั ก ษณ์ ต ามแบบแผนและทั้ ง ด้ า นเพลงพื้ น บ้ า นถึ ง ขนาดที่ เ รี ย กว่ า ในเพลงกล่ อ มเด็ ก เนาวรั ต น์
ก็ อ าจสอดแทรกสาระทางการเมื อ งและทางสั ง คมที่ ร้ อ นแรงได้ “เพี ย งความเคลื่ อ นไหว” เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ย่ิ ง
ของลั ก ษณะแบบเพลงพื้น บ้ า นของกวีนิพ นธ์ ข องเขา เนาวรั ตน์ส่ ง สารถึ ง หั วใจโดยตรง เขาแสดงถึ ง ความส านึก
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ค วรกระท า การรั บ เอาปั ญ หาทั้ ง ปวงของเพื่ อ นมนุ ษ ย์ และเหนื อ สิ่ ง อื่ น ใด ความสั ต ย์ ซื่ อ ของเขา
ให้เห็นเด่นชัดในบทกวีทุกบท คุณสมบัตเิ หล่านีท้ าให้เกิดลักษณะร่วม ในกวีนพิ นธ์ยุคนี้ อาจจะถือได้ว่าเขาเป็นนักเขียน
ที่โน้มน้าวจิตใจได้มากที่สุดผู้หนึ่งของไทยในสมัยปัจจุบัน และเขาดูจะตระหนักถึงความจริงที่ว่า อุดมการณ์ไม่สามารถ
ใช้แทนหัวใจ ของมนุษย์ได้”
รวมบทกวี “ม้าก้านกล้วย” ของไพวรินทร์ ขาวงาม เป็นกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อน ให้เห็นพลังชีวิต
และจิตใจของคนชนบท ที่เข้ามาสู่เมือง เป็นความผูกพันของผู้เขียนที่ยังไม่ลืมถิ่นเก่าบ้านเกิด จึงเป็นสารถีขี่ม้าก้าน
กล้วยหนีโลกแห่งความแออัดแบบวิถีเมืองสู่โลกแห่งความงามธรรมชาติแบบวิถีชนบท ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าว
แนะนากวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยของแพรวสานั กพิมพ์ ดังนี้ แพรวสานักพิมพ์ (2538, ม้าก้านกล้วย, หน้า 12 – 13)
“ถ้าจะกล่าวเพื่อการแนะนากวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย “ม้าก้านกล้วย” ที่ท่านถืออยู่น้ี สานักพิมพ์ใคร่เรียนชี้แจงเบื้องต้น
แต่พอสังเขปสองประการ ประการหนึ่ง คือ “ม้าก้านกล้วย” คือกวีนิพนธ์อันเป็นผลงานของนักเลงกาพย์กลอนรุ่นใหม่
นามไพวรินทร์ ขาวงาม ที่มักได้รับการพูดถึงอยู่เนือง ๆ ทั้งจากวงกว้างและวงแคบ กล่าวคือ เป็นการพูดถึงตัวตน
ผลงาน อันประกอบด้ว ยสารัตถะแห่งเนื้อหาและรูปแบบแห่งกาพย์กลอนซึ่งเป็นฉันทลักษณ์วิทยา คือ โคลง ฉันท์
กาพย์ กลอน และร่าย ที่ไพวรินทร์ ขาวงาม มีจิตใจมุ่งมั่นรังสรรค์ขึ้นเป็นงานวิจิตรในเชิงวรรณศิลป์ที่มีความงาม
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ทั้งเนื้อหาและรูปแบบแล้วระดับหนึ่ง ประการหนึ่ง หากมินับ “ถนนนักฝัน” อันเป็นลักษณาการร่วมระหว่างกวีนิพนธ์
โดยไพวริ น ทร์ ขาวงาม และจิ ต รกรรม โดยปริ ญ ญา ตั น ติสุ ข ที่ ส านั ก พิม พ์ไ ด้ จั ด พิม พ์ไ ปแล้ ว เมื่อ ปี พ.ศ. 2536
“ม้าก้ า นกล้ วย” เล่ มนี้คื อการรวบรวมและคั ดสรรกวีนิพ นธ์ ของไพวริน ทร์ ขาวงาม ที่ ตีพิม พ์เผยแพร่ ต่า งกรรม
ต่างวาระในนิตยสารต่าง ๆ นับจากปี พ.ศ. 2532 ตราบจนปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็นสี่ภาค คือ ภาคนา : ม้าก้านกล้วย
ภาคหนึ่ง : แผ่ นดิ นถิ่ นทุ่ง ภาคสอง : แผ่ นดิน ถิ่น เมือง ภาคสาม : แผ่น ดิน ถิ่น ใด ทั้ งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อ ความสะดวก
แก่ การเพ่ง มอง ให้เห็น ถึ งพั ฒนาการของกวี และอีกส่ วนหนึ่ง ซึ่ง สาคัญ ยิ่ง ก็คื อ เพื่อการเผยแพร่ผ ลงานของกวี
ไปสู่ ว งกว้า ง ส าหรั บ ท่ า นผู้ นิย ม ยกย่อ ง และศรั ทธา ที่ จ ะค้ น หาความหมายสั จ จะชีวิ ต ที่ แ ฝงฝั ง อยู่ใ นสายธาร
กวี นิ พ นธ์ ไ ทยในแต่ ล ะยุ ค สมั ย โดยกวี แ ต่ ล ะคนจะมี แ ง่ มุ ม เฉพาะตนและแตกต่ า งในกา รสะท้ อ นการด ารงอยู่
และความเป็นไปของชีวิตภายใต้บริบทของสังคมนัน้ ๆ”
รวมบทกวี “หั ว ใจห้ อ งที่ ห้ า ” ของอั ง คาร จั น ทาทิ พ ย์ ได้ น าเสนอเรื่ อ งเล่ า โดยการจ าลองวิ วั ฒ นาการ
ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์ การตั้งชุมชนจนถึงสัง คมร่วมสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมือ ง
ผ่ า นการเชื่ อ มโยงเรื่ อ งเล่ า ในอดี ต กั บ วิถี ชี วิต ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บค าประกาศของคณะกรรมการตั ด สิ น
รางวั ล ซี ไ รต์ ประจ าปี 2556 ดั ง นี้ คณะกรรมการตั ด สิ น รางวั ล วรรณกรรมสร้ า งสรรค์ ย อดเยี่ ย มแห่ ง อาเซี ย น
ของประเทศไทย (2556, ปกหลังหัวใจห้องที่ห้า) “คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียนประจาปีพุทธศักราช 2556 มีมติให้รวมบทกวีหัวใจห้องที่ห้า (ฉบับปรับปรุง) ของอังคาร จันทาทิพย์
ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของประเทศไทยประจาปีพุทธศักราช 2556 หัวใจห้องที่ห้า
นาเสนอเรื่องเล่ าโดยจ าลองพัฒนาการของมนุ ษย์ตั้ง แต่ยุ คโบราณก่ อนประวั ติศาสตร์ การตั้ง ชุม ชนจนถึ งสั งคม
ร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมืองซึ่งประกอบไปด้วยคนไร้บ้าน คนพลัดถิ่น คนกลุ่มน้อย โดยเชื่อมโยงเรื่องเล่า
ในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งล้วนระทมทุกข์ นาเสนอการปะทะสังสรรค์ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ผู้แต่งมองโลกและปรากฏการณ์ด้วยมุมมองที่ย้อนแย้งในภาคแรก “หัวใจห้องที่ห้า” และภาคหลัง “นิทานเดินทาง”
จึ ง เป็ น ภาพคู่ ข นานของการว่า ยวนต่ อ สู้ ดิ้ น รนของมนุ ษย์ ท่ ว งทานองการประพั น ธ์ ใ ช้ฉั น ทลั ก ษณ์ ที่ห ลากหลาย
และมีลี ล าเฉพาะตน รวมบทกวี หั ว ใจห้ อ งที่ ห้ า (ฉบั บปรั บปรุ ง) ของอั ง คาร จั น ทาทิ พย์ จึ ง สมควรได้ รับรางวั ล
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ของประเทศไทย ประจาปีพุทธศักราช 2556”
จากบทความข้ างต้น ได้ก ล่ า วถึ งกวีนิพ นธ์ ข องสามสุ ภ าพบุ รุษกวี ที่ ไ ด้ รับรางวั ลวรรณกรรมสร้า งสรรค์
ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ซึ่งมีการใช้ภาษาในกวีนิพนธ์ที่น่าสนใจ เป็นการเล่าเรื่องผ่านร้อยกรองที่ไพเราะ สละสลวย
ทาให้ผู้อ่านสามารถรับรู้และเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกวีที่ต้องการสะท้อนแนวคิดสภาพต่าง ๆ ของสังคม ด้วยเหตุน้ี
จึงทาให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวัจนลีลาในกวีนิพนธ์ทั้งสามเรื่อง การศึกษาศิลปะการใช้วัจนลีลาจึงเป็นที่มา
ของงานวิจัย โดยมุ่งเน้นศึกษา วิเคราะห์การใช้ภาษาด้านการใช้คา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
ในการใช้ภาษาอันจะทาให้เห็นถึงความสามารถเชิงวรรณศิลป์ของกวี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจวรรณกรรม
และเป็นแนวทางในการศึกษาลักษณะภาษาวรรณกรรมในปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาวั จ นลี ล าด้ า นการใช้ ค า ในกวี นิ พ นธ์ ร างวั ล วรรณกรรมสร้ า งสรรค์ ย อดเยี่ ย มแ ห่ ง อาเซี ย น
ของสุภาพบุรุษกวี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย์

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด

การวิ จั ย เรื่ อ ง “วั จ นลี ล าในกวี นิพ นธ์ รางวั ล วรรณกรรมสร้ า งสรรค์ ย อดเยี่ย มแห่ ง อาเซี ย น ของสาม
สุภาพบุรุษกวี : เนาวรัต น์ พงษ์ไพบูลย์, ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย์ ” นี้ คณะผู้วิจัยได้กาหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
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สมมุติฐาน
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จั นทาทิพย์ มีวัจนลีลาที่โดดเด่น ด้านการใช้คาที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของกวี โดยเฉพาะการสรรคามาใช้ให้เกิดความหมาย สะท้อนความคิด ประสบการณ์ของกวีที่มี
ต่อเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามสภาพเหตุการณ์ อันก่อให้เกิดสุนทรียภาพ และจินตภาพได้อย่างชัดเจน ทั้งยังสามารถ
ใช้ภาษาที่เร่งเร้าอารมณ์ของผู้อ่าน และสามารถนาฉันทลักษณ์มานาเสนอถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างสอดคล้องและ
เหมาะสม

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้ค ณะผู้วิจัย ใช้วิธีวิจัยเชิง คุณภาพซึ่ งศึกษาจากเอกสารและนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ โดยศึกษางานกวีนิพนธ์ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย์
ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน เรียงลาดับตามเวลาการประพันธ์ ดังต่อไปนี้
1. เพียงความเคลื่อนไหว ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (2523)
2. ม้าก้านกล้วย ของไพวรินทร์ ขาวงาม (2538)
3. หัวใจห้องที่หา้ ของอังคาร จันทาทิพย์ (2556)
การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัย ได้ศึกษาเรื่อง วัจนลีลาในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ย ม
แห่ ง อาเซี ย นของสามสุ ภ าพบุ รุ ษ กวี : เนาวรั ต น์ พงษ์ ไ พบู ล ย์ ไพวริ น ทร์ ขาวงาม และอั ง คาร จั น ทาทิ พ ย์
โดยมีวธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ศึกษาประวัตแิ ละผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
ของสามสุภาพบุรุษกวี : เพียงความเคลื่อนไหว ม้าก้านกล้วย หัวใจห้องที่หา้
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัจนลีลา กวีนิพนธ์ และการใช้คา
3. กาหนดหลักเกณฑ์ในการศึกษาวิเคราะห์วัจนลีลาการใช้คา ดังนี้
3.1 ประเภทของคา ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการจาแนกประเภทของคาของชานาญ รอดเหตุภัย ได้แก่
1. คาที่มคี วามหมายโดยนัย 2. คาแสดงอารมณ์ 3. คามีศักดิ์ 4. คารูปธรรม 5. คานามธรรม 6. คาต่าหรือคาหยาบ
7. คาภาษาถิ่น 8. คาภาษาต่างประเทศ
3.2 รูปแบบของภาษาพูดที่ใช้ในงานเขียน ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการจาแนกรูปแบบของภาษา
พูดที่ใช้ในงานเขียน พรพรรณ กลั่นแก้ว ได้แก่ 1. คาซ้า 2. คาเลียนเสียงพูด
4. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามลาดับ

ผลการศึกษา
การศึกษาวัจนลีลาในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของสามสุภาพบุรุษกวี :
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย์ ครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาวัจนลีลาด้านการใช้คา โดยศึกษา
วิเคราะห์จากกวีนพิ นธ์จานวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย เพียงความเคลื่อนไหว จานวน 18 ตอน ม้าก้านกล้วย จานวน 48
ตอน และหัวใจห้องที่ห้า จานวน 49 ตอน ใช้เกณฑ์ของชานาญ รอดเหตุภัย และพรพรรณ กลั่นแก้ว ในการศึกษา
วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
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“เพียงความเคลื่อนไหว” “ม้าก้านกล้วย”
“หัวใจห้องที่ห้า”
วัจนลีลาการใช้คา
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไพวรินทร์ ขาวงาม
อังคาร จันทาทิพย์
1. ประเภทของคา
จานวนคาทีพ
่ บ
จานวนคาทีพ
่ บ
จานวนคาทีพ
่ บ
1.1 คาที่มีความหมายโดยนัย
5
18
19
1.2 คาแสดงอารมณ์
4
9
2
1.3 คามีศักดิ์
17
72
39
1.4 คารูปธรรม
26
25
38
1.5 คานามธรรม
17
58
51
1.6 คาต่าหรือคาหยาบ
3
3
1
1.7 คาภาษาถิ่น
9
2
39
1.8 คาภาษาต่างประเทศ
184
322
391
2. เสียงของคา
จานวนคาทีพ
่ บ
จานวนคาทีพ
่ บ
จานวนคาทีพ
่ บ
2.1 คาซ้า
23
21
21
2.2 คาเลียนเสียงพูด
19
31
20
ตัวอย่างการใช้คาที่พบในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของสามสุภาพบุรุษกวี :
“เพียงความเคลื่อนไหว” ของเนาวรัตน์ “ม้าก้านกล้วย” ของไพวรินทร์ ขาวงาม และ “หัวใจห้องที่ห้า” ของอังคาร
จันทาทิพย์ ดังนี้
1. ประเภทของคา
1.1 คาที่มีความหมายโดยนัย
คนเมืองหลวงเขาไม่แลดอกแม่เฒ่า เพราะป่าเขาคอนกรีตมันปิดหน้า
แต่เอาตัวรอดบ้างบางเวลา
ก็โชคดีปรีดานักหนาแล้ว
(เพียงความเคลื่อนไหว ตอน พ่อแก้วแม่แก้ว หน้า 103)

ยังแต่ม้าเพื่อนยากในยามเปลี่ยว
เป็นเครื่องเหนี่ยวหัวใจไม่ถลา
จนลุเมืองแห่งอารยธรรม
หนึ่งวิมานในม่านดาแห่งหมอกควัน
(ม้าก้านกล้วย ตอน ม้าก้านกล้วย 1 หน้า 23)
หนึ่งหยดยะเยือกท้อง
นทีขยาย
หยาดหนึ่งสานธารสาย
เสียดฟ้า
ฝันล่องหิมาลัยละลาย
หลังคาโลก
กระซิบร่าสู่หล้า
ราบกว้างทะเลไกล
(หัวใจห้องที่หา้ ตอน นาคตานานแม่น้าโขงอีกร้อยปีถัดไป... หน้า 101)
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1.2 คาแสดงอารมณ์
ไนต์คลับอาบอบนวดแอนด์
YES อุแม่อุเหม่อนั้

อบ นาบ
กระอ่วนโอ้กูเอ๋ย
(เพียงความเคลื่อนไหว ตอน เสียงขลุ่ยกลับมาหากอไผ่ หน้า 115)

ยามสังคมอารมณ์ร้ายไฟก็ลกุ เจ้าพระยาก็ตกทุกข์ทั้งกระแส
เคยหยาดน้าใสเย็นเป็นมิตรแท้
โธ่เอ๋ยแม่เจ้าพระยามาขุ่นดา
(ม้าก้านกล้วย ตอน อารมณ์กรุงเทพ หน้า 66)
เอ๋ยเจ้าเครื่องบินกระดาษ…
‘หยดน้าตาไร้สัญชาติ’ เปื้อนหยาดชุม่
‘ดวงใจไร้สัญชาติ’ หวาดหวั่นกุม
กลางมรสุมพัดรานเสียดทานแรง
(หัวใจห้องที่หา้ ตอน ภาพสะท้อนในวาวหยาดน้าตาหม่อง ทองดี หน้า 50)
1.3 คามีศักดิ์
ขลุ่ยข้าครวญหวนโหยระโอยโอด
เป่าคาหอมเหินลิ่วขึน้ ปลิวฟ้า
พอพระพายชายพัดก็ชัดชื่น
“ทุ่งนี้ นานี้ มีนาม
ดมดอมดอกเที่ยงท้า
หอมทุกธุลดี ินหลง
หอมจิตวิจิตรบรรจง
พักเที่ยงเพียงเหงื่อแห้ง

“ไยต้องผูกตนกับกิเลสธุล”ี
นัยกวีนิพนธ์สนทนา

1.4 คารูปธรรม
ข้าวนึ่งบ่ทันเหนียว
ร้อนกราดมากับลม

พิไรโรธนาการสะท้านพร่า
แล้วทอดช้า เฉื่อยฉ่าประจายาม
ทุกถ้อยคาย้ายืนไม่ข่นื ขาม
ของหวง เขตห้าม อย่าข้ามกัน
(เพียงความเคลื่อนไหว ตอน เพลงขลุย่ เหนือทุ่งข้าว หน้า 68)
ไถงตรง
ทุ่งแล้ง
บรรเจิดแจ่ม
ทุ่งแล้งเหงื่อหอม
(ม้าก้านกล้วย ตอน ตะวันออก-ตะวันตก หน้า 120)
สมถะ อิสระวิถีภายนี้ภายหน้า
ก่อนดินฟ้าเลือนทิวทัศน์อัสดง...
(หัวใจห้องที่หา้ ตอน ความฝัน หน้า 90)

ผักเขียวบ่ทันขม
กระหน่าโหมพังคัวเฮา
(เพียงความเคลื่อนไหว ตอน ลานาบ้านนาทราย หน้า 96)
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นรกเราอุดมดีนะที่รัก
เก็บหนามไหน่ไพรผาผกาธาร

เด็ดยอดงิว้ ก็เป็นผักอร่อยหวาน
ต้มแร้งกาเป็นอาหารอันโอชะ
(ม้าก้านกล้วย ตอน นรกของเรา หน้า 104)

ส่งทอดสถานะเทพเจ้า
ฤดูกาลวางไข่ในอีกครัง้
ส่งกระแสหลังหลากจากไกลโพ้น
อบอวลลาน้ากว้าง ตะกอนดิน

เรื่องเล่าลับลีพ้ ันปีหลัง...
ทวนน้าลึก และฟ้าหลั่งสายฝนริน
ขุ่นสีโคลนข้นขุ่น หอมกรุ่นกลิ่น
เพรียกสู่ถิ่นแก่เก่าสืบเผ่าพันธุ์
(หัวใจห้องที่หา้ ตอน เสียงสนทนาจากผนังถ้า หน้า 23)

1.5 คานามธรรม
จึงพระพุทธองค์ ทรงโปรดสัตว์ เทศนาดารัส ตัดโมหันธ์
หลักความเชื่อสิบอย่างในทางธรรม์
คนทั้งนั้นนิ่งฟังโดยตัง้ ใจ
(เพียงความเคลื่อนไหว ตอน กาลามาสูตร หน้า 61)
จึงโดดเดี่ยวเดียวดายไม่รู้หน
ผ่านหวาดหวั่นกันดารผ่านนรก
พบเห็นคนหลายคนยังวนวก
หลงอยูท่ ่ามความฝันและควันไฟ
คนต่างฝันอยากบินเยี่ยงนกฟ้า
คนยังไล่นกยังหลบหนีระทม

ผ่านบ้านคนเมืองคนกังวลตระหนก
ลมสะท้านธารสะทกสะท้อนใจ
พบเห็นนกหลายนกยังวกไหว
ร้าวอยูใ่ นรมณียท์ ี่ลอ่ งลม
นกต่างล้าปีกเหลือจะขื่นขม
แหละคงสมใจใครเข้าสักวัน
(ม้าก้านกล้วย ตอน นิทานคนกับนก หน้า 123)

เพียงคลุมเครือ ‘คนเสื้อขาว’ คือเจ้าของ... พอคัดกรอง ปะติดได้จากหลายสิ่ง
ไม่ปรากฏทิศทางมาวางทิ้ง
เดินกึ่งวิ่งเร้นกายลับหายไป
‘รูปลักษณ์’ คล้ายเห็นที่เป็นข่าว
เช่นทุกคราว ‘พบสิ่งของต้องสงสัย’
หวาดระแวง จึงระวังฝังติดใจ
ก่อน ‘คนใส่ชดุ เทา’ ก้าวเข้ามา !?
(หัวใจห้องที่หา้ ตอน วัตถุ (ไม่) ต้องสงสัย หน้า 67)
1.6 คาต่าหรือคาหยาบ
ตื่นตะวันตกจังงัง
สยบท่าวแทบเท้าใต้

งันงก
แต่ส้นตีนเขา
(เพียงความเคลื่อนไหว ตอน เสียงขลุ่ยกลับมาหากอไผ่ หน้า 115)
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คงมีดอกสักครัง้
ตีนอาจเดินเพลินเคย
เหยียบใจย่าใจเผย
ใจเจ็บตีนเจ็บคร้าม

สหายเอ๋ย
เหยียบข้าม
เพลงบาป
ครั่นคร้ามวิญญาณสหาย
(ม้าก้านกล้วย ตอน ถนนสายนัน้ ปูด้วยหัวใจมนุษย์ หน้า 113)

อย่างน้อย ลูกได้เรียนหนังสือ ทั้งมือถือ ค่าเทอมเริ่มรุมสุม
ทั้งลูกทั้งเมียเสียทุกมุม
พอแตกหนุม่ มันขอมอเตอร์ไซค์...
(หัวใจห้องที่หา้ ตอน บทสนทนาของคนพลัดถิ่น หน้า 109)
1.7 คาภาษาถิ่น
ข้าวนึ่งบ่ทันเหนียว
ผักเขียวบ่ทันขม
ร้อนกราดมากับลม
กระหน่าโหมพังคัวเฮา
อีนอ้ ยบ่ทันนั่ง
ก็ฝังซากกับซอกเสา
ไฟแตกอยู่นอกเตา
เพิ่นมาเผาเพราะผิดใด
เสียงปืนประเปรีย้ งเปรีย้ ง
คือเสียงฟ้าสิผ่าไผ
โอยเจ็บไปถึงใจ
เฮ็ดจังได๋สิแม่นหยัง
(เพียงความเคลื่อนไหว ตอน ลานาบ้านนาทราย หน้า 96)
ท้องมันหิวก็พอทนไม่บ่นพล่อย หน้ามันน้อยนี่อายนักบักเสี่ยวเอ๋ย
จะทนอยูอ่ ย่างข้าประสาเชย
ใครก็เย้ยใครก็เยาะหัวเราะกัน
(ม้าก้านกล้วย ตอน หนาวดอกจาน หน้า 48)
เบิ่งฟ้าซี บุญปลูกลูกรักของแม่ ฟ้าคืนนีง้ ามแท้นะแม่ว่า
อุน่ อิ่มงามความหวังฟ้าทัง้ ฟ้า
รอมิ่งขวัญลูกยาโบยบินไป
(ม้าก้านกล้วย ตอน งานเลีย้ งรับน้องใหม่บนฟากฟ้าฯ หน้า 109)
นิทาน กลอนลา คาผญา
สิม ใบลาน จารในใจเหล่านั้น
วิถีชีวิต ฮีตคอง สองฝั่งโขง
ผ่านยุค ผ่านสายใย ผ่านวัยเยาว์

ฮูปแต้ม ลายผ้า ลายปูนปั้น
รอยจานรรจ์ จาหลักในดวงใจเรา
เคยเชื่อมโยง สายแนนยังดั่งเรือนเหย้า
ผ่านคนเฒ่าคนแก่ แต่ก่อนมา...
(หัวใจห้องที่หา้ ตอน สีโห สังข์ สินไซในตัวเรา หน้า 137)
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1.8 คาภาษาต่างประเทศ
ตะวันผันออกเด้า
โมสาร์ตโชแปงปก
ครูมีแขกแปลกหมก
พระประดิษฐ์ไพเราะร้อง
นรินทร์นิราศซ้า
ฟรอยด์พร่าพุทธทาสเพลีย
โสกระติสไอเดีย
สิทธัตถะ ทูเส้อร์
โอ้ศรีเสาวลักษณ์ลา้
แม้วา่ มีกิ่งโพยม
แขวนขวัญนุชชูโฉม
กีดมินสิ เกิ๊ตเปิดหน้า
เสื้อนอกเนคไทปลอม

สมัยจิตวิปริตอ้าง
โดดเดี่ยวเดียวดายอะดัก
ชีวติ ประเดีย๋ วรัก
เดีย๋ วสุขเดีย๋ วทุกข์ส้ิน
วิญญาณถูกโรคร้าย
ชีวติ ถูกไฟสุม
ละเมอละโมบกุม
กุมเคราะห์กุมกรรมไว้

ทิศตก
กระหม่อมป้อง
ดินดึก ดาบรรพ์โวย
ร่าไห้ใครยิน
เชคสเปียร์
ว่างเพ้อ
ไอเด่น
วิธเลิฟ้ เวรี
แลโลม โลกเอย
ยื่นเหล้า
แมกเมฆ ไว้แม่
ปวดเนื้อนวลถนอม
จับปิ้ง
(เพียงความเคลื่อนไหว ตอน เสียงขลุ่ยกลับมาหากอไผ่ หน้า 116)
ว้างนัก
ด่าวดิน้
ประเดีย๋ วหน่าย
กระหน่าซ้าสงสาร
แรงรุม
สาปไหม้
พยาธิ
กับห้วงโศกศัลย์
(ม้าก้านกล้วย ตอน ชีวติ ปริศนา หน้า 114)

กรอบล่าง เรื่องราวข่าว ‘โลกร้อน’ สะเทือนสะท้อนธรรมชาติวิบัตบิ ้า
‘ที่สุดในรอบหลายปีที่เคยมา’
ทุกมุมโลกหลากมหาพายุซัด
ทุกที่โลมคราบน้าตา ทาด้วยเลือด
โลกร้อนเดือดดาลเปลวไฟภัยพิบัติ
โหมพัด เวียนซ้า กระหน่าพัด
เอ๋ยอุ้งหัตถ์ธรรมชาติเกรี้ยวกราดร้าย
แข็งขืนยืนหยัดขึน้ ทัดทาน
ทวนข่าวสาร ธารข่าวเศร้าอยู่เช้าสาย
เนื้อในเศร้างอกงามจากความตาย
ดับฝันมนุษย์มากมายลงพ่ายแพ้
(หัวใจห้องที่หา้ ตอน ก้าวย่างย้อนแย้งแห่งศตวรรษ?!ฯ หน้า 30)
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พ้น ไม่พน้ จริง ฝันอันทอดวาง ปลูกและสร้าง ทางเลือก เปลือกหรือแก่น
ภาพเบือ้ งหน้า ข้าพเจ้ายากตอบแทน
ขณะรถทัวร์แล่นห่างชานชาลา...
(หัวใจห้องที่หา้ ตอน ในกระเป๋าสัมภาระ หน้า 160)
2. เสียงของคา
2.1 คาซ้า
ดูพรายพรายคล้ายคล้ายกับสายหมอก
ระยับดอกชงโคสีมว่ งหม่น
ค่อยประโปรยโรยมาในมณฑล
จะเริ่มต้นตาวันแล้วอีกวัน
(เพียงความเคลื่อนไหว ตอน แด่ ลูกที่ดีของประชาชน หน้า 76)
เพื่อมิตรคนในแดนดิน
รู้สกึ นึกฝันนานา

ทามาหากิน
(ม้าก้านกล้วย ตอน ฝันกล่อมเมือง หน้า 90)

ที่โน่น ที่น่ี ที่ไหนไหน
ในร่างกาย ปลายหอกคม

ใกล้และไกล ที่ราบกว้าง กลางแก่งเกาะ
ถ้าบ่มเพาะชีวติ เสาะสืบเหล่าสร้างเผ่าพันธุ์
(หัวใจห้องที่หา้ ตอน เสียงสนทนาจากผนังถ้า หน้า 26)

2.2 คาเลียนเสียงพูด
ไนต์คลับอาบอบนวดแอนด์ อบ นาบ
YES อุแม่อุเหม่อนั้
กระอ่วนโอ้กูเอ๋ย
(เพียงความเคลื่อนไหว ตอน เสียงขลุ่ยกลับมาหากอไผ่ หน้า 115)
...โอยละน้อ โอยละนาย...
เหมือนคร่าครวญซ้าซ้าจากความฝัน
นั่นเสียงไหน

เสียงนี้ เสียงนัน้
(ตอน ยามหลับฝัน หน้า 71)

ไม่สงบ! แต่สันติสุขซ่อนซุกอณู หัวเราะดัง สิฟังดูเสียงหมูเ่ ด็ก
‘สันติสุข’ บางที “ช่างขี้เก๊ก !”
แต่โหวกเหวกยั่วกี่ครา ก็ฮาครืน
(ตอน ความตายของสันติสุข หน้า 80)
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สรุปผลและอธิปรายผล
การศึ ก ษาวั จ นลี ล าด้ า นการใช้ ค า ในกวี นิ พ นธ์ ร างวั ล วรรณกรรมสร้ า งสรรค์ ย อดเยี่ ย มแห่ ง อาเซี ย น
ของสามสุ ภาพบุ รุษกวี : เนาวรั ตน์ พงษ์ ไพบูล ย์ ไพวริ นทร์ ขาวงาม และอัง คาร จัน ทาทิพ ย์ สามารถสรุ ปผลได้
ดังต่อไปนี้
วัจนลีลาด้านการใช้คาในกวีนพิ นธ์เรื่อง “เพียงความเคลื่อนไหว” ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จานวน 18 ตอน
พบลั ก ษณะการใช้ ค า ดั ง นี้ ประเภทของค า มั ก ใช้ ค าภาษาต่ า งประเทศมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ค ารู ป ธรรม
คานามธรรม คามีศักดิ์ คาภาษาถิ่น คาที่มีความหมายโดยนัย คาแสดงอารมณ์ และคาต่าหรือคาหยาบ ตามลาดับ
เสียงของคา มักใช้คาซ้า มากที่สุด รองลงมาคือ คาเลียนเสียงพูด ตามลาดับ
วัจนลีลาด้านการใช้คาในกวีนพิ นธ์เรื่อง “ม้าก้านกล้วย” ของไพวรินทร์ ขาวงาม จานวน 48 ตอน พบลักษณะ
การใช้คา ดังนี้ ประเภทของคา มักใช้คาภาษาต่างประเทศมากที่สุด รองลงมาคือ คามีศักดิ์ คานามธรรม คารูปธรรม
คาที่มคี วามหมายโดยนัย คาแสดงอารมณ์ คาต่าหรือคาหยาบ และคาภาษาถิ่น ตามลาดับ เสียงของคา มักใช้คาเลียน
เสียงพูดมากที่สุด รองลงมาคือ คาซ้า ตามลาดับ
วัจนลี ลาด้า นการใช้ค าในกวีนิพนธ์เรื่อ ง “หัวใจห้องที่ ห้า ” ของอังคาร จัน ทาทิพ ย์ จ านวน 49 ตอน พบ
ลักษณะการใช้คา ดังนี้ ประเภทของคา มักใช้คาภาษาต่างประเทศมากที่สุ ด รองลงมาคือ คานามธรรม คาภาษาถิ่น
คารูปธรรม คามีศักดิ์ คาที่มคี วามหมายโดยนัย คาแสดงอารมณ์ และคาต่าหรือคาหยาบ ตามลาดับ เสียงของคา มัก
ใช้คาซ้ามากที่สุด รองลงมาคือ คาเลียนเสียงพูด ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์วัจนลีลาการใช้คาจากกวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง
อาเซียน ทั้ง 3 เล่ม ได้แก่ เพียงความเคลื่อนไหว ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ม้าก้านกล้วย ของ ไพวรินทร์ ขาวงาม
และ หัวใจห้องที่หา้ ของอังคาร จันทาทิพย์ นั้น ถือได้ว่าเป้นผลงานชิน้ เอกของกวีแต่ละท่าน อันแสดงถึงความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีแนวคิดโดเด่น กวีได้ความเป็นตัวตนผ่านผลงาน ซึ่งภาพการนาเสนอเนื้อหาในกวีนิพนธ์
นัน้ สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม แฝงไปด้วยแนวคิดและปรัชญาที่อยูใ่ นงานกวีนิพนธ์นั้น ๆ
กวีนิพนธ์ทั้งสามเรื่อง เป็นร้อยกรองที่มีการเลือกสรรคามาใช้ส่ือความคิดในแต่ละประเด็นจนเกิดสุนทรียภาพ และ
จินตภาพได้อย่างชัดเจน ทั้งยังสามารถใช้ภาษาที่เร่งเร้าอารมณ์ของผู้อ่านคาที่ใช้มีความไพเราะ งดงาม สละสลวย
แฝงไปด้วยข้อคิดที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของผลงานการประพันธ์จนทาให้กวีนิพนธ์ทั้งสาม
เรื่องได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน และสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านเสมอมา

Proceeding พะเยาวิจยั 8
854

เอกสารอ้างอิง
กีรติกานต์ บุญฤทธิ์. (2551). โลกทัศน์ในรวมบทกวีนิพนธ์ ม้าก้านกล้วย ของไพวรินทร์ ขาวงาม. สงขลา :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธนิกาญจน์ จินาพันธ์. (2546). วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าในกวีนิพนธ์ไทยที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์
ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นฤมล อินทรลักษณ์. (2545). วัจนลีลาในการเสนอภาพลักษณ์สังคมเมืองในกวีนิพนธ์ของไพวรินทร์ ขาวงาม.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัทภณิตา วารีปาน และคณะ. (2558). วัจนลีลาในกวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์ : หนังสือเรื่องไม่มีหญิงสาวในบทกวี
ของซะการีย์ยา อมตยา. สุพรรณบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี.
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. (2529). เพียงความเคลื่อนไหว. (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ ก.ไก่.
ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร. (2539). ร้อยกรองของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : วัจนลีลากับความคิดของกวี.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพรรณ กลั่นแก้ว. (2548). วัจนลีลาในงานเขียนของปราบดา หยุ่น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ไพวรินทร์ ขาวงาม. (2538). ม้าก้านกล้วย. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน).
ภูรินันท์ หิรัญยูปกรณ์. (2557). การแปรของ /r/ ในตาแหน่งพยัญชนะควบกล้าต้นพยางค์ในคาภาษาอังกฤษ
ตามวั จ นลี ล า และประสบการณ์ ท างภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต ส าขาวิ ช าเอกภาษาอั ง กฤษ. กรุ ง เทพฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พ
ริน้ ท์.
สถาบันราชภัฏพระนคร. (2545). ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารและการสืบค้น. กรุงเทพฯ : ห้างหุน้ ส่วนจากัด เรืองแสง
การพิมพ์.
อังคาร จันทาทิพย์. (2556). หัวใจห้องที่ห้า. (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพฯ : ผจญภัยสานักพิมพ์.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
855

ผลของโปรแกรมการให้ทันตสุขศึก ษาที่มีต่อ ประสิทธิ ผลการป้ องกันโรคฟันผุของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตาบลเวียง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
The effect of dental health education program on the effective of Dental
caries prevention among primary school students, Wiang Sub-district,
Chiangkham District, Phayao Province
ภาณุมาศ คาชุม1* และสมชาย จาดศรี1
Panumart Khamchum1* and Somchai Chadsri1
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษา
ที่มีต่อการปฏิบัตติ นในการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตาบลเวียง อาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา กลุ่มตัวอย่าง 59 คน ประกอบด้วยกลุม่ ทดลอง 34 คนและกลุ่มควบคุม 25 คน โดยกลุม่ ทดลองได้รับโปรแกรม
ทันตสุขศึกษาที่พัฒนาตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองของ Bandura ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวม
ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองในทั้งสองกลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามและแบบบันทึกปริมาณแผ่น คราบ
จุลินทรีย์ วิเคราะห์สถิติ คือ Paired sample t-test และ Independent sample t-test โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05)
ผลการศึกษา พบว่า หลังจากได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา กลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้ความสามารถ
ตนเอง ความคาดหวังในผลดี และการปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุ สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และ
มีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์หลังการแปรงฟันน้อยลง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดี และการปฏิบัติตั วในการ
ป้องกันโรคฟันผุสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบและมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันน้อยกว่า กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
คาสาคัญ: โปรแกรมการให้ ทั น ตสุ ข ศึก ษา ประสิ ท ธิ ผ ลการป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ การรั บรู้ ค วามสามารถตนเอง
โรคฟันผุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
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Abstract
This quasi-experimental research was performed to study The Effects of Dental Health Education
Program on Dental Caries Prevention Behavior among Primary School Students, Wiang Subdistrict, Chiangkham
District, Phayao Province. The samples consisted of 59 students; 34 students as experiment group were
educated dental health based on perceived self-efficacy of Bandura and 25 students were assigned as a control
group. Data were collected by questionnaire and dental plaque recording. The statistics used for analyzing data
were Paired samples t-test, and Independent samples t-test.
The results of the study revealed that after getting dental health program among experiment groups, in
experiment group the mean of knowledge, perceived self-efficacy, outcome expectation and dental caries
prevention behavioral were significantly higher than before (p<0.05). Additionally, the mean score of dental
plaque was significantly lower than before (p<0.05). Comparing to the control group, the mean scores of
knowledge, perceived self-efficacy, outcome expectation and dental caries prevention behavioral of the
experimental group were higher and mean score of dental plaque of the experimental group was significantly
lower (p<0.05).
Keywords: Dental Health education program, The effective of Dental caries prevention, Perceived self-efficacy, Dental
caries, Primary school student

บทนา
จากรายงานผลการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2555 พบว่าเด็กวัยเรียนอายุ
12 ปี มีสภาวะการเกิดโรคฟันผุ ร้อยละ 52.3 โดยค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 1.3 ซี่ต่อคน และพบเด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ
6.3 ปวดฟันจนขาดเรียน เฉลี่ย 1.3 วัน และการสารวจพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอนแล้วเข้านอนทันทีของเด็กอายุ
12 ปี พบว่าได้ร้อยละ 38.8 และยังมีพฤติกรรมการดื่มน้าอัดลมและน้าหวานส่วนมากเป็นบางวัน ร้อยละ 48.9 รวมทั้ง
พฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบ พบว่าเด็กอายุ 12 ปี มีการบริโภคบางวัน ร้อยละ 43.5 จาแนกตามภาคพบว่า
ภาคเหนื อ เป็ น ภาคที่ เ ด็ ก อายุ 12 ปี มี อุ บั ติก ารณ์ ก ารเป็ น โรคฟั น ผุ สู ง กว่า ระดั บ ประเทศไทย โดยมี ค วามชุ ก
ร้อยละ 52.8 มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด เฉลี่ย 1.3 ซี่ตอ่ คน และการสารวจพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอนแล้วเข้านอน
ทันทีของเด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 35.0 (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2555) ส่วนในจังหวัด
พะเยาพบว่า กลุ่มเด็กอายุ 12 ปี มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (dmft) เท่ากับ 0.83 ซี่ต่อคน โดยมีความชุกร้อยละ 39.04
และการแปรงฟันก่อนนอนทุกวัน ร้อยละ 67.0 (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2558) และ
ระดับอาเภอเชียงคา ภูซาง พบว่ามีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (dmft) เท่ากับ 0.99 ซี่ต่อคน โดยมีความชุกร้อยละ 44.18
และการแปรงฟันก่อนนอนทุกวัน ร้อยละ 81.12 จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (dmft) และความชุกของโรคใน
ระดับอาเภอสูงกว่าระดับจังหวัด ซึ่งต้องมีการแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้มีปัญหาฟันผุลดลงและมีสุขภาพ
ช่องปากที่ดียิ่งขึ้นไป
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้น หากไม่ไ ด้ รั บการดู แ ล รั ก ษาตั้ง แต่ ใ นวั ย เด็ ก อาจจะท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาในอนาคต เช่ น
การสูญเสียฟัน ต้องถูกถอนก่อนกาหนดจะส่งผลให้เกิดปัญหาการสบฟัน ฟันซ้อนเกได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผล
ของโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
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ตาบลเวียง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา เพื่อดาเนินการวางแผนและ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาโรคฟันผุของเด็กนักเรียนใน
อนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดีและการ
ปฏิบัตติ ัวในการป้องกันฟันผุ ภายในกลุ่มทดลองและระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

โปรแกรมทันตสุขศึกษาที่มีต่อ ประสิทธิผลการป้องกันโรคฟันผุ โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง
1. กิจกรรมการให้ค วามรู้เ กี่ยวกับทั น ตสุข ภาพ โดยให้ ทั นตสุ ข ศึก ษาเกี่ยวกับ
ความรู้เรื่องโรคฟันผุ การป้องกันโรคฟันผุ การดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึง
ความส าคั ญ ของการมี สุ ข ภาพช่ อ งปากที่ ดี โดยการบรรยายด้ ว ยรู ป ภาพ
เคลื่อนไหว วิดีทัศน์ และกิจกรรมการสอนแปรงฟันด้วยโมเดลฟัน โดยวิธีแบบ
ขยับ-ปัด (Modified Bass Technic) การใช้ไหมขัดฟัน การตรวจฟันด้วยตนเอง
และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน
2. ให้นักเรียนจับกลุ่มเล่าถึงปัญหาฟันผุบอกถึงอาการ ผลกระทบ และสาเหตุที่
ทาให้ตนเองเกิดโรคฟันผุ และอภิปรายกลุ่ม ถึงสาเหตุ อาการ และผลกระทบ
ของโรคฟันผุ
3. กิจกรรมฝึก การแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้ไหมขัด ฟัน และการตรวจฟัน ด้วย
ตนเองและเพื่อน โดยการจับคู่บัดดี้
4. กิจกรรมคัดเลือกและแต่งตัง้ ให้มีนกั เรียนแบบอย่างฟันสะอาดดีเด่น

1. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ
2. การรับรูค้ วามสามารถตนเองในการ
ป้องกันฟันผุ
3. ความคาดหวังในผลดีของการป้องกัน
โรคฟันผุ
4. การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคฟันผุ
5. ปริมาณคราบจุลินทรีย์

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
รูปแบบการศึกษา
การศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตาบลเวียง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
จานวน 59 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจานวน 34 คน จากโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน และกลุ่มเปรียบเทียบ 25 คน
จากโรงเรียนบ้านปี้
โปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษา
ครั้งที่ 1 กิจกรรมการให้ทันตสุขศึกษาเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคฟันผุ สาเหตุการเกิดโรคฟันผุการป้องกันและ
รักษาโรคฟันผุ การดูแ ลสุขภาพช่องปาก รวมถึงความสาคัญของการมีสุขภาพช่องปากที่ดี โดยการบรรยายด้วยรูป
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ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน์ และกิจกรรมการสอนแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟันด้วยโมเดลฟัน โดยวิธีแบบขยับ -ปัด (Modified
Bass Technic) การตรวจฟันด้วยตนเอง และให้นักเรียนฝึกปฏิบัตกิ ารแปรงฟัน
ครั้งที่ 2 ทบทวนเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 1 และให้นักเรียนจับกลุ่มเล่าถึงปัญหาฟันผุบอกถึงสาเหตุการเกิด
โรคฟันผุ อาการ ผลกระทบ การรักษาและการป้องกันโรคฟันผุ แล้วเขียนออกมาเป็นแผนผังความคิดและอภิปราย
กลุ่มครั้งที่ 3 กิจกรรมฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธี โดยแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 - 6 คน โดยสอนการตรวจฟันของตนเอง
และเพื่อน สอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตการแปรงฟันและการตรวจฟัน เพื่อฝึกทักษะการ
แปรงที่ถูกวิธี ใช้ไหมขัดฟันให้นักเรียนเคีย้ วเม็ดสียอ้ มฟันแล้วไปแปรงฟัน จากนั้นให้นักเรียนจับคู่บัดดี้ตรวจฟันกับเพื่อน
ภายในกลุ่ม หากกรณีมีสีติดบริเวณคอฟัน แสดงว่านักเรียนยังแปรงฟันไม่ถูกต้อง แนะนาให้แปรงฟันที่ถูกวิธีและ
กลับไปแปรงฟันให้สะอาดอีกรอบ และเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อง ป้องกันฟันผุท่ดี ีข้นึ
ครัง้ ที่ 4 – 7 ประเมินและติดตามผล ทบทวนเนื้อหาความรูท้ ั้งหมด
ครั้งที่ 8 ให้นักเรียนกลุ่มทดลองฝึกแปรงฟันที่ถูกวิธีทดสอบด้วยการเคี้ยวเม็ดสีย้อมฟัน และตรวจฟันตนเอง
และฟันของเพื่อน เพื่อให้แปรงฟันและตรวจฟันได้อย่างถูกต้อง และคัดเลือกและแต่งตั้งให้มีนักเรียนแบบอย่างฟัน
สะอาดดีเด่น แล้วมอบเกียรติบัตร
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ
15 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ 15 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามด้านความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ
15 ข้อ
ตอนที่ 5 แบบสอบถามด้านการปฏิบัตติ นในการป้องกันฟันผุ
15 ข้อ
ชุดที่ 2 แบบตรวจบันทึกการหาปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ โดยใช้แบบ บันทึกการตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์
ของ Quigley-Hein Modified by Turesky 1970 (อรกัญญา บัวพัฒน์, 2551 อ้างอิงจาก ทองทิพย์ สละวงศ์ลักษณ์ ,
2541)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ค่าความตรงตามเนื้อหา (content validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) เท่ากับ 0.86
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Questionnaire) ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า ของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coeff) ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.773
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อประสานกับผู้อานวยการโรงเรียนและครู เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการวิจัย
2. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยให้ให้นักเรียนทาแบบสอบถาม
ด้านความรู้ ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง ด้านความคาดหวังในผลดี และด้านการปฏิบัติในการป้องกันโรคฟันผุ
และตรวจปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ก่อนการทดลอง
3. จัดโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการป้องกันโรคฟันผุให้แก่กลุ่มทดลอง ระยะเวลาที่ดาเนินการในช่วงเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 รวม 8 สัปดาห์
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4. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยให้นักเรียนทาแบบสอบถาม
ด้านความรู้ ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง ด้านความคาดหวังในผลดี และด้านการปฏิบัติในการป้องกันโรคฟันผุ
และตรวจปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์หลังการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่าสุด ใช้อธิบาย
ข้อมูลทั่วไปของประชากร
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ Paired t – test ใช้ทดสอบความแตกต่างทางสถิติ ของข้อมูลก่อนและหลังการ
ให้โปรแกรมทันตสุขศึกษา ภายในกลุ่มเดียวกัน และ Independent t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างทางสถิติของข้อมูล
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ 0.05

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละ จาแนกตามลักษณะทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
9
10
11
12
อาชีพหลักของบิดา
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
เกษตรกรรม
อาชีพหลักของมารดา
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
เกษตรกรรม

กลุ่มทดลอง (N=34)
จานวน
ร้อยละ

กลุ่มเปรียบเทียบ (N=25)
จานวน
ร้อยละ

23
11

67.6
32.4

11
14

44.0
56.0

3
14
8
9

8.8
41.2
23.5
26.5

3
9
7
6

12.0
36.0
28.0
24.0

22
8
3
1

64.7
23.5
8.8
2.9

7
2
3
13

28.0
8.0
12.0
52.0

17
14
3
0

50.0
41.2
8.8
0.0

9
2
3
11

36.0
8.0
12.0
44.0
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ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มทดลอง (N=34)
จานวน
ร้อยละ

ระดับการศึกษาของบิดา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ระดับการศึกษาของมารดา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ
บิดาและมารดา
บิดา
มารดา
ญาติ
อื่นๆ
หากมี ปั ญ หาสุ ข ภาพช่ อ งปากนั ก เรี ย นจะ
ปรึกษาใครมากที่สุด
มารดา
หมอฟัน
บิดา
คุณครู
พี-่ น้อง
ญาติ
เพื่อน

กลุ่มเปรียบเทียบ (N=25)
จานวน
ร้อยละ

4
7
11
5
6
1

11.8
20.6
32.4
14.7
17.6
2.9

9
7
6
0
3
0

36.0
28.0
24.0
0.0
12.0
0.0

1
5
10
8
2
5
3

2.9
14.7
29.4
23.5
5.9
14.7
8.8

0
8
6
8
0
3
0

0.0
32.0
24.0
32.0
0.0
12.0
0.0

20
2
4
5
3

58.8
5.9
11.8
14.7
8.8

20
1
3
1
0

80.0
4.0
12.0
4.0
0.0

17
6
4
3
2
1
1

50.0
17.6
11.8
8.8
5.9
2.9
2.9

4
18
0
3
0
0
0

16.0
72.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
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ข้อมูลทั่วไป
จานวนการแปรงฟันในแต่ละวัน
แปรงฟันวันละ 1-2 ครัง้
แปรงฟันวันละ 3-4 ครัง้

กลุ่มทดลอง (N=34)
จานวน
ร้อยละ
27
7

79.4
20.6

กลุ่มเปรียบเทียบ (N=25)
จานวน
ร้อยละ
20
5

80.0
20.0

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 67.6) ส่วนใหญ่อายุ 10 ปี (ร้อยละ 41.2)
รองลงมาอายุ 12 ปี (ร้อยละ 26.5) และอายุต่าสุด 9 ปี (ร้อยละ 8.8) อาชีพหลักของบิดาส่วนใหญ่ คือ รับจ้างทั่วไป
(ร้อยละ 64.7) รองลงมาค้าขาย (ร้อยละ 23.5) น้อยสุด คืออาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 2.9) อาชีพหลักของมารดา คือ
รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 50.0) รองลงมาค้าขาย (ร้อยละ 41.2) น้อยสุด คืออาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน (ร้อยละ 8.8)
การศึกษาของบิดาส่วนใหญ่ คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 32.4) รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ
20.6) น้อยสุด คือสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 2.9) ส่วนการศึกษาของมารดาส่วนใหญ่ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อย
ละ 29.4) รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 23.5) น้อยสุด คือไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 2.9) การพัก
อาศัยของนักเรียน ส่วนใหญ่นักเรียนพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา (ร้อยละ 58.8) รองลงมาอาศัยอยู่กับญาติ (ร้อยละ
14.7) น้อยสุด คืออาศัยอยู่กับบิดา (ร้อยละ 5.9) เมื่อนักเรียนมีปัญหาสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่จะปรึกษามารดามาก
ที่สุด (ร้อยละ 50.0) รองลงมาปรึกษาหมอฟัน (ร้อยละ 17.6) น้อยสุด คือปรึกษาเพื่อนและญาติเท่ากัน (ร้อยละ 2.9)
ในแต่ละวันนักเรียนแปรงฟันวันละ 1-2 ครัง้ (ร้อยละ 79.4) รองลงมาแปรงวันละ 3-4 ครัง้ (ร้อยละ 20.6)
กลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.0) ส่วนใหญ่อายุ 10 ปี (ร้อยละ 36.0) รองลงมาอายุ 11 ปี
(ร้อยละ 28.0) และอายุต่าสุด 9 ปี (ร้อยละ 12.0) อาชีพหลักของบิดาส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม (ร้อยละ 52.0)
รองลงมารับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 28.0) น้อยสุด คืออาชีพค้าขาย (ร้อ ยละ 8.0) อาชีพหลักของมารดา คือ เกษตรกรรม
(ร้อยละ 44.0) รองลงมารับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 36.0) น้อยสุด คืออาชีพค้าขาย (ร้อยละ 8.0) การศึกษาของบิดาส่วน
ใหญ่ คือ ประถมศึกษา (ร้อยละ 36.0) รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 28.0) น้อยสุด คือปริญญาตรี
(ร้อยละ 12.0) ส่วนการศึกษาของมารดาส่วนใหญ่ คือ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากัน (ร้อยละ 32.0)
รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 24.0) น้อยสุด คือปริญญาตรี (ร้อยละ 12.0) การพักอาศัยของนักเรียน
ส่วนใหญ่นักเรียนพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา (ร้อยละ 80.0) รองลงมาอาศัยอยู่ กับมารดา (ร้อยละ 12.0) น้อยสุด คือ
อาศัยอยู่กับบิดาและญาติเท่ากัน (ร้อยละ 4.0) เมื่อนักเรียนมีปัญหาสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่จะปรึกษาหมอฟันมาก
ที่สุด (ร้อยละ 72.0) รองลงมาปรึกษามารดา (ร้อยละ 16.0) น้อยสุด คือปรึกษาคุณครู (ร้อยละ 12.0) ในแต่ละวัน
นักเรียนแปรงฟันวันละ 1-2 ครัง้ (ร้อยละ 80.0) รองลงมาแปรงวันละ 3-4 ครั้ง (ร้อยละ 20.0)
2. การวิเคราะห์ความแตกต่างด้านความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดีและ
การปฏิบัติตัวในการป้องกันฟันผุ และปริมาณคราบจุลินทรีย์
2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถตนเองใน
การป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ
และปริมาณคราบจุลนิ ทรีย์ ก่อนและหลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มศึกษา
กลุ่มทดลอง

N Mean

ความรู้ก่อน
ความรู้หลัง
กลุ่มเปรียบเทียบ ความรู้ก่อน
ความรู้หลัง
กลุ่มทดลอง การรั บ รู้ ค วามสามารถ
ตนเองก่อน
การรั บ รู้ ค วามสามารถ
ตนเองหลัง
กลุ่มเปรียบเทียบ การรั บ รู้ ค วามสามารถ
ตนเองก่อน
การรั บ รู้ ค วามสามารถ
ตนเองหลัง
กลุ่มทดลอง ความคาดหวังในผลดีก่อน
ความคาดหวังในผลดีหลัง
กลุ่มเปรียบเทียบ ความคาดหวังในผลดีก่อน
ความคาดหวังในผลดีหลัง
กลุ่มทดลอง การปฏิบัตติ ัวก่อน
การปฏิบัตติ ัวหลัง

34
25
34

S.D.

2.88 0.342
3.88 0.405
3.10 0.551
3.17 0.360
2.87 0.342
3.09

0.551

3.88

0.405

3.17

0.360

2.85
3.77
25 2.96
3.01
34 16.76
23.59

0.348
0.564
0.445
0.418
3.447
4.179

25

34

กลุ่มเปรียบเทียบ การปฏิบัตติ ัวก่อน
25 16.36 4.829
การปฏิบัตติ ัวหลัง
16.92 3.252
กลุ่มทดลอง ปริมาณคราบจุลินทรีย์ก่อน 34 2.74 0.179
ปริมาณคราบจุลินทรีย์หลัง
1.75 0.310
กลุ่มเปรียบเทียบ ปริมาณคราบจุลินทรีย์ก่อน 25 2.83 0.539
ปริมาณคราบจุลินทรีย์หลัง
2.94 0.346
หมายเหตุ: *ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
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ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

t

p-value

-1.00

-15.859

< 0.001*

-0.07

-1.660

0.110

-0.22

-1.90

0.062

0.71

6.99

< 0.001*

-0.92

-10.782

< 0.001*

-0.05

-1.480

0.152

-6.83

-12.920

< 0.001*

-0.56

-1.184

0.248

0.99

21.474

< 0.001*

-0.11

1.039

0.309

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้
ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการ
ป้องกันโรคฟันผุของนักเรียน พบว่า กลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปริมาณคราบจุลินทรีย์ พบว่า หลังการทดลองมีปริมาณต่ากว่าก่อนการ
ทดลอง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 เช่นกัน
ส่วนผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้เกี่ย วกับการป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุของ
นักเรียน และปริมาณคราบจุลินทรีย์ของกลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลังการทดลองพบว่าไม่แตกต่างกัน
2.2 การเปรีย บเที ยบค่ าคะแนนเฉลี่ ยก่ อ นและหลัง การทดลอง ระหว่า งกลุ่ ม ทดลองกั บกลุ่ ม
เปรียบเทียบ
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถตนเองใน
การป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติ ตัวในการป้องกันโรคฟันผุ
และปริมาณคราบจุลินทรีย์ ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มศึกษา
ความรู้ก่อน
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
ความรู้หลัง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
การรับรู้ความสามารถ
กลุ่มทดลอง
ตนเองก่อน
กลุ่มเปรียบเทียบ
การรับรู้ความสามารถ
กลุ่มทดลอง
ตนเองหลัง
กลุ่มเปรียบเทียบ
ความคาดหวังในผลดีก่อน กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
ความคาดหวังในผลดีหลัง กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
การปฏิบัตกิ ่อน
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
การปฏิบัตหิ ลัง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
ปริมาณคราบจุลินทรีย์
กลุ่มทดลอง
ก่อน
กลุ่มเปรียบเทียบ
ปริมาณคราบจุลินทรีย์
กลุ่มทดลอง
หลัง
กลุ่มเปรียบเทียบ

N Mean S.D. ผลต่างค่าเฉลี่ย
t
34 9.21 1.493
-0.07
-0.131
25 9.28 2.525
34 11.12 1.591
1.72
3.263
25 9.40 2.449
34 2.87 0.342
-0.22
-1.90
25 3.09 0.551
34 3.88 0.405
0.71
6.99
25 3.17 0.360
34 2.85 0.348
-0.11
-1.036
25 2.96 0.445
34 3.77 0.564
0.76
5.678
25 3.01 0.418
34 16.76 3.447
0.4
0.376
25 16.36 4.829
34 23.59 4.179
6.67
6.632
25 16.92 3.252
34 2.74 0.179
-0.2
-1.967
25 2.94 0.539
34 1.75 0.310
-1.08
-12.331
25 2.83 0.346

หมายเหตุ: *ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
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p-value
0.897
0.002*
0.062
< 0.001*
0.304
< 0.001*
0.708
< 0.001*
0.054
< 0.001*

จากตารางที่ 3 การเปรี ย บเที ย บค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของความรู้ เกี่ ย วกั บการป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ การรั บ รู้
ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการ
ป้องกันโรคฟันผุ และปริมาณคราบจุลินทรีย์ ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ
พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถตนเองในการ
ป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุและและปริมาณ
คราบจุลินทรีย์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบไม่แตกต่างกัน หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของ
การป้องกันโรคฟันผุ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และมีปริมาณคราบจุลินทรีย์น้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

วิจารณ์และสรุปผล
1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของสิริลักษณ์ รสภิรมย์ (2556) ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองที่มี
ต่อพฤติกรรมทัน ตสุข ภาพของนั กเรีย นชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 4 อาเภอเมือง จั งหวั ดนครปฐม พบว่าภายหลัง ได้รับ
โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ
ดีกว่าก่อนได้รับทันตสุขศึกษา และดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ เกรียง
ศักดิ์ สีหมอก (2557) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการ
ได้รับฟลูอ อไรด์ สูง เกิ นมาตรฐานจากน้าบริ โภคของประชาชน ต าบลทุ่ง รวงทอง อ าเภอจุน จัง หวั ดพะเยา พบว่า
ภายหลังที่กลุม่ ทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟลูออไรด์ดี ขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะจากการให้โปรแกรมการให้ทันต
สุขศึกษา โดยวิธีใช้ส่ือวิดีทัศน์และการบรรยายเรื่องโรคฟันผุ สาเหตุการเกิดโรคฟันผุ การป้องกันและรักษาโรคฟันผุ
การดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงความสาคัญของการมีสุขภาพช่องปากที่ดี สอนแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟันและการตรวจ
ฟันด้วยตนเองที่ถูกวิธี โดยใช้โมเดลฟันประกอบการสอนเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ง่ายขึ้น มีการเปิดโอกาสให้ซักถาม
ประเด็นที่สงสัย ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านีม้ ผี ลต่อการเพิ่มระดับความรู้การป้องกันโรคฟันผุของนักเรียน
2. ด้านการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลอง
มีการรับรู้ความสามารถตนเองเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ สอดคล้องกับการศึกษา
ของนัทธมน เวียงคา (2555) ได้ศึกษาผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนประถมศึกษาตาบลบัวน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัด
ศรีสะเกษ พบว่าก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ ภายหลังการทดลองเมื่อเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ความสามารถตนเองระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ พบว่า กลุ่ ม ทดลองมี ผ ลต่ า งค่ า เฉลี่ ย คะแนนการรั บรู้ ค วามสามารถตนเองมากกว่า กลุ่ ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ นภาภรณ์ คาพลงาม (2558) ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ
มากขึ้นกว่าก่อนการทดลองและมากขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (t = 7.31) ทั้งนี้
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เนื่องมาจาก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก
ของตนเอง การฝึกปฏิบัติการตรวจฟันด้วยตนเอง การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันด้วยวิธีที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาความสามารถในตนเอง สามารถนาไปใช้ในการส่งเสริมการป้องกันโรคฟันผุของตนเองได้
3. ด้านความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความ
คาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ สอดคล้องกับ
การศึกษาของนภาภรณ์ คาพลงาม (2558) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเอง
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษา พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุมากขึ้นกว่าก่อนการทดลองและมากขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (t=6.81) และสอดคล้องกับ วงษ์ทิพ อินปั๋น (2558) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุข
ศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พบว่า
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมทันตสุขศึกษา นักเรียนมีความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคฟัน
ผุ เ พิ่ม ขึ้น อย่า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น ผลมาจาก กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นระดมความคิ ด
แล้วเขียนแผนผังความคิดเรื่องโรคฟันผุ ประกอบด้วย สาเหตุ อาการ ผลกระทบ การรักษา และการป้องกันโรคฟันผุ
แล้ วน าเสนอแลกเปลี่ย นความคิด กั น ทาให้นั กเรี ยนมีค วามมั่น ใจในตนเองมากขึ้น จึง ทาให้เกิด ความคาดหวัง ใน
ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคฟันผุท่เี พิ่มขึ้นด้วย
4. ด้านการปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนมีการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค
ฟันผุเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ สอดคล้องกับการศึกษาของขวัญตา บุญวาศ
(2559) ได้ศึกษาผลการใช้ส่ือวีดิทัศน์ต่อพฤติกรรมการป้องกันฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด
ตรัง พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุสูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value<.05) และสอดคล้องกับ ไพบูลย์ กูลพิมาย (2558) ได้ศึกษาโปรแกรม
ส่งเสริมทันตสุขภาพโดยบุคคลต้นแบบต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา พบว่าการปฏิบัตติ นในการป้องกันโรคฟันผุมีคะแนนสูงกว่าก่อนการ
ทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก กิจกรรมการฝึกแปรงฟัน
และการใช้ ไ หมขั ด ฟั น อย่ า งถู ก วิ ธี การตรวจฟั น ด้ ว ยตนเอง การเคี้ ย วเม็ ด สี ย้ อ มฟั น เพื่ อ ตรวจประสิ ท ธิ ภ าพ
การแปรงฟั นของนั กเรี ยน ซึ่ง ได้ฝึ ก ปฏิบัติจ ริง ด้ วยตนเองและได้แ ลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ ระหว่า งเพื่อนนั กเรี ยนด้ วยกั น
ฝึกปฏิบัตซิ ้า ๆ เป็นประจา จนมีการปฏิบัตทิ ี่ดขี นึ้ ถาวร
5. ปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ พบว่า นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาจะมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์
ลดลงมากกว่าก่อนการทดลอง และลดลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ จากกิจกรรมการสาธิตสอนแปรงฟัน การใช้ไหม
ขัดฟันที่ถูกวิธี และการฝึกปฏิบัติแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน ที่ถูกวิธี สอดคล้องกับการศึกษาของนัทธมน เวียงคา
(2555) ได้ศึกษาผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสัง คมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพื่อป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนประถมศึกษาตาบลบัวน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า
ปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ของกลุ่มทดลองลดลงกว่าก่อนการทดลองและลดลงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value<0.001) และสอดคล้องกับ สิริลักษณ์ รสภิรมย์ (2556) ได้ศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมทัน ตสุ ขศึกษาโดยประยุก ต์ใ ช้ทฤษฎีความสามารถตนเองที่มีต่อ พฤติก รรมทั นตสุขภาพของนั กเรีย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าภายหลังได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ความสามารถตนเอง นั กเรียนมีปริม าณคราบจุลิ นทรีย์บนตัวฟั นน้อยกว่าก่ อนได้รับโปรแกรมทันตสุ ขศึกษา และ
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น้อยกว่านักเรียนที่ได้รับทันตสุขศึกษาตามปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ จากการให้
โปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษา โดยการสาธิตการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธี โดยใช้โมเดลฟันเป็นตัวแบบ
นักเรียนจึงเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น จากนั้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกฝนจนปฏิบัติได้ถูกต้อง และ
หลังจากเคีย้ วเม็ดสียอ้ มฟันเพื่อตรวจประสิทธิภาพการแปรงฟันของนักเรียน พบว่าปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ลดลง
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการศึกษาครัง้ นี้สามารถนาข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้วางแผนและพัฒนางานทันตสาธารณสุขในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพช่องปากที่ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการรูปแบบกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มในโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษาเพื่อการป้องกันโรคฟันผุกับกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตพื้นที่อื่น เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประสิทธิภาพของโปรแกรมว่าใช้ได้กับทุกพื้นที่ได้ผลดีจริง
2. ควรน าโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษา ไปปรั บใช้กั บนั กเรีย นกลุ่ม อื่น ๆ หรือกลุ่ม เป้ าหมายอื่น ๆ เช่น
กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยทางาน เพื่อจะได้พัฒนาให้โปรแกรมให้มีคุณภาพและหลากหลายยิ่งขึน้
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อันตรกิริยาของน้ามันกานพลูและยูจีนอลกับแอมพิซิลลินในการต้านแบคทีเรียในวงศ์
เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี ที่สร้างเอ็นซัยม์เบต้าแลคทาเมสชนิดฤทธิ์ขยาย
The interaction of clove oil and eugenol with ampicillin against ExtendedSpectrum β-Lactamase (ESBL) producing Enterobacteriaceae
นวภัสชลักษณ์ พงษ์สนิทกุล1* ศิรินภา จาปาทอง1 สุดารัตน์ มีสา1 ดลฤดี สงวนเสริมศรี1 และ สุภาพร
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Navapuschaluk Pongsanitkul1*, Sirinapa Jampathong1, Sudarat Meesa1, Donruedee Sanguansermsri1 and
Supaporn Lamlertthon1
บทคัดย่อ
เชื้อดื้อยาเป็นปัญหาที่สาคัญระดับโลก โดยในปี 2017 องค์การอนามัยโลกได้จัดแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโร
แบคทีเรียซีอที ี่สร้างเอ็นซัมย์เบต้าแลคทาเมสชนิดฤทธิ์ขยายเป็นเชื้อในกลุ่มเฝ้าระวังขั้นวิกฤติที่ต้องมีการวิจัยพัฒนายา
และการรักษาแนวใหม่ โดยรายงานก่อนหน้านี้พบว่าน้ามันกานพลูและ eugenol มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อกลุ่มนี้ การศึกษา
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอันตรกิ ริยาระหว่างน้ามันกานพลูและ eugenol กับ ampicillin ในการต้านเชื้อกลุ่มนี้
จากการหาค่าความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้ง การเจริญของเชื้อ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่าสุดในการ่่าเชื้อ (MBC)
ด้วยวิธี micro-dilution broth พบว่าเชื้อทดสอบทุกไอโซเลทมีการดื้อต่อยา ampicillin โดยมีค่า MIC90 และ MBC90 >
512 µg/ml และมีค่า MIC90 และ MBC90 ของน้ามันกานพลูและ eugenol เท่ากับ 0.8 และ 1.6 mg/ml ตามลาดับ และ
การประเมินผลอันตรกิริยาระหว่างน้ามันกานพลูและ eugenol กับ ampicillin ด้วยวิธี checkerboard assay พบว่าสาร
ทั้งสองไม่มปี ฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับ ampicillin หรือเป็นไปได้วา่ อาจจะมีการเสริมฤทธิ์กันบางส่วนกับ ampicillin ดังนัน้ ควร
ศึกษาเพิ่มเติมถึงกลไกการออกฤทธิ์ของสารทั้งสองชนิดต่อเชื้อกลุ่มนี้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ในการรักษาผู้ที่ติด
เชื้อกลุ่มนีต้ อ่ ไป
คาสาคัญ: เอ็นซัมย์เบต้าแลคทาเมสชนิดฤทธิ์ขยาย อันตรกิริยา น้ามันกานพลู ยูจีนอล
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Abstract
Antimicrobial resistance is a major global problem. In 2017, the extended-spectrum beta-lactamase
producing Enterobacteriaceae was categorized by the World Health Organization as a group of critical pathogens
for research, development of drug discovery and novel treatment. Clove oil and eugenol were previously reported
of their antibacterial activity against this group of bacteria. Therefore, the aim of this study was to investigate the
interaction of clove oil and eugenol with ampicillin against this group of bacteria. The determination of minimum
inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of ampicillin, clove oil and eugenol
by micro-dilution broth method showed that all isolates were resistant to ampicillin with MIC 90 and MBC90 more
than 512 µg/m. The MIC90 and MBC90 of clove oil and eugenol were 0.8 and 1.6 mg/ml, respectively. Evaluation
of the interaction between clove oil and eugenol with ampicillin by using the checkerboard assay showed that
there was no interaction of these two compounds with ampicillin or it may be partially synergist with ampicillin.
Therefore, further study should be done on the mechanism of action of these two compounds against this group
of bacteria. The data obtained may be further applied for the treatment of patient infected by this group of
bacteria.
Keywords: Extended-spectrum β-lactamase, interaction, clove oil, eugenol

บทนา
ปัญหาการดื้อยาต่อ ยาต้า นจุล ชีพเป็นปั ญหาส าคัญ ของระบบสาธารณสุขทั่ วโลก มีก ารคาดการณ์ ว่า ใน
ปี ค.ศ. 2050 จะมีผู้เสียชีวิตจากแบคทีเรียดื้อยาสูงถึง 10 ล้านคน [1] และหนึ่งในกลุ่มแบคทีเรียดื้อยาที่สาคัญ คือ
แบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีที่สร้างเอ็นไซม์ เบต้าแลคทาเมสชนิดฤทธิ์ขยาย (Extended-Spectrum βLactamase producing Enterobacteriaceae; ESBL-PE) ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกได้จัดเชื้อกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง
ขั้นวิกฤติที่ต้องมีการวิจัยพัฒนายาและการรักษาแนวใหม่ [3] ทั้งนี้ในประเทศไทยพบว่าความชุกของ Escherichia coli
และ Klebsiella pneumoniae ที่สร้างเอ็นซัยม์ ESBLs มีแนวโน้มการดื้อต่อยา cefotaxime และ ceftazidime เพิ่มสูงขึ้นใน
แต่ละปี [2] Teethiasong et al. [4] และ Phitaktim et al. [5] เสนอแนะว่ามีความเป็นไปได้ในการใช้สารจากธรรมชาติ
ร่วมกับยาปฏิชีวนะในการเสริมฤทธิ์ของยาต้านจุลชีพ น้ามันหอมระเหยเป็นหนึ่งในสารจากธรรมชาติที่มีศักยภาพใน
การต้านจุลินทรีย์ โดยมีรายงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่า น้ามันกานพลู (clove oil) และสารที่เป็นองค์ประกอบหลักของ
น้ามันนี้ คือ ยูจีนอล (eugenol) มีฤทธิ์ในการต้านจุลินทรีย์หลายชนิด มีผลยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียในช่องปาก
และมีการเสริมฤทธิ์กับ ampicillin ในการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียดังกล่าวได้ [6] น้ามันกานพลูยังมีการเสริมฤทธิ์
กับ vanillin ในการยับยั้งเชื้อ E. coli สายพันธุ์ O157:H7 [7] นอกจากนี้มีรายงานการเสริมฤทธิ์ของ eugenol กับยา
colistin ในการต้านเชื้อ colistin-resistant E. coli [8] ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าน้ามันกานพลูและ eugenol อาจจะมีการเสริม
กับยาปฏิชีวนะในการต้านเชื้อ ESBL-PE การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอันตรกิริยาของน้ามันกานพลูและ
eugenol กับยา ampicillin ในการต้านเชื้อกลุ่ม ESBL-PE
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
สารทดสอบและสายพันธุ์แบคทีเรีย
สารทดสอบ ได้แก่ clove oil ซื้อจากบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จากัด eugenol (Sigma-Aldrich,
United Kingdom) และ ampicillin (ทีพี ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969), ประเทศไทย) สายพันธุ์แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ
ได้แก่ E. coli และ Klebsiella spp. ที่สร้างเอ็นซัมย์ ESBLs จานวน 36 ไอโซเลท และ E. coli ATCC 25922 ที่เป็นสาย
พันธุ์มาตรฐาน ซึ่ง ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ล้าเลิศธน และ รองศาสตราจารย์
ดร.พรรณนิ ก า ฤตวิ รุ ฬ ห์ อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาและปรสิ ต วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเมินค่าความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimum inhibitory concentration;
MIC) และค่าความเข้มข้นต่าสุดในการฆ่าเชื้อ (Minimum bactericidal concentration; MBC) ของสาร
ทดสอบ โดยวิธี micro-broth dilution method
ประเมินหาค่า MIC ด้วยวิธี micro-broth dilution method ตามคาแนะนาของ Clinical & Laboratory Standards
Institute [9] เตรียมเชื้อทดสอบที่ได้ปรับค่าความขุ่นให้เท่ากับ 0.5 McFarland ไว้แล้ว เจือจางให้ได้ความหนาแน่น
สุดท้ายเท่ากับ 5 x 105 CFU/ml เตรียมสารทดสอบใน Muller-Hinton broth (MHB) ที่มี tween-80 และ DMSO ผสมอยู่
เพื่อ ช่วยในการละลายสารทดสอบ จากนั้น ทาการเจื อจางล าดับขั้นแบบสองเท่า ใน 96-well microtitre plate
โดย ampicillin อยู่ในช่วงความเข้มข้น 1 - 512 µg/ml clove oil และ eugenol อยู่ในช่วงความเข้มข้น 0.025 - 25.6
mg/ml การทดสอบควบคุมบวก ได้แก่ MHB ที่มี tween-80 และ DMSO โดยไม่เติม ampicillin, clove oil หรือ eugenol
การทดสอบควบคุมลบ ได้แก่ MHB ที่มี tween-80 และ DMSO ผสมอยู่โดยไม่เติมทั้งสารทดสอบและเชื้อทดสอบ
นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ชั่วโมง นามาอ่านผลหาค่า MIC ด้วยการวัดค่าความขุ่นที่
ความยาวคลื่น 600 nm ด้วยเครื่อง microplate reader ค่า MIC คือ ค่าความเข้มข้นต่าสุดทีย่ ับยัง้ การเจริญของเชื้อเมื่อ
เทียบความขุ่นกับชุดควบคุมบวก แปลผลความไวต่อยา ampicillin ตามเกณฑ์ของ CLSI [9] คือ ไวต่อยา เมื่อค่า MIC ≤
8 µg/ml ไวปานกลาง เมื่อค่า MIC เท่ากับ 16 µg/ml และ ดือ้ ต่อยา เมื่อค่า MIC ≥ 32 µg/ml
การหาค่า MBC ทาโดยถ่ายเชื้อปริมาณ 10 µl ตั้งแต่ค่า MIC ถึงความเข้มข้นสูงสุดในการยับยั้งเชื้อจาก 96well microtitre plate ลงบนผิวหน้าอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 18 - 24 ชั่วโมง นามาอ่านผล MBC โดยสังเกตการเจริญของเชื้อบนอาหาร MHA ค่า MBC คือค่าความเข้มข้น
ต่าสุดทีไ่ ม่พบการเจริญของเชื้อบนผิวหน้าอาหาร
ประเมินอันตรกิรยิ าของ clove oil และ eugenol กับยา ampicillin
ประเมินผลอันตรกิริยาระหว่าง clove oil หรือ eugenol และ ampicillin โดยการประเมินหาค่า FIC ซึ่ง คือ การค่า
สัดส่วนความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ ด้วยวิธี checkerboard assay ประยุกต์ใช้ตามวิธีของ Teethaisong et
al. [4] และ Phitaktim et al. [5] โดยเตรียมสารผสมของ clove oil หรือ eugenol และ ampicillin ตั้งแต่ความเข้มข้น 0, 0.0625,
0.125, 0.25, 0.5 และ 1 เท่า ของค่า MIC ใน MHB ที่มี tween-80 และ DMSO ผสมอยู่ จากนั้นเตรียมเชื้อทดสอบ ได้แก่
E.coli E6 โดยปรับค่าความขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland และทาการเจือจางก่อนเติมลงในสารผสมที่เตรียมไว้ ให้ได้ความความ
หนาแน่นสุดท้ายเท่ากับ 5 x 105 CFU/ml การทดสอบชุดควบคุมบวกและลบเช่นเดียวกับการหาค่า MIC แล้วจึงนาไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ชั่วโมง อ่านค่า FIC จาก การวัดค่าความขุ่นที่ความยาวคลื่น 600 nm ด้วย
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เครื่อง microplate reader ค่า FIC คือ ค่าสัดส่วนความเข้มข้นต่าสุดที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อเมื่อเทียบความขุ่นกับชุดควบคุม
บวก จากนัน้ หาค่า Fractional Inhibitory Concentration Index (FICI)
การคานวณหาค่า FIC และ FICI จากสูตรด้านล่างนี้
FIC A = MIC A ใน สารผสม A และ EO
FIC EO = MIC EO ใน สารผสม A และ EO
MIC ของ A อย่างเดียว
MIC ของ EO อย่างเดียว
FICI = FIC A + FIC EO
เมื่อ A หมายถึง ยาปฏิชีวนะ และ EO หมายถึง clove oil หรือ eugenol
นาค่า FICI มาแปลผลดังนี้ ค่า FICI ≤ 0.5 หมายถึง การเสริมฤทธิ์กัน (synergism), FICI ระหว่าง 0.5 - 4.0
หมายถึง การไม่มปี ฏิสัมพันธ์กัน (no interaction) และ FICI > 4.0 หมายถึง การต้านฤทธิ์กัน (antagonism) [4 - 5, 10]

ผลการศึกษา
การหาค่าความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimum inhibitory concentration;
MIC determination) และการหาค่าความเข้มข้นต่าสุดในการฆ่าเชื้อ (Minimum bactericidal concentration;
MBC determination) ของสารทดสอบ
การทดสอบหาค่า MIC และ MBC ต่อเชื้อ ESBL-PE ทั้ง 36 ไอโซเลท พบว่าค่า MIC และ MBC ของ ampicillin
อยู่ในช่วง 64 – > 512 µg/ml โดยมีค่า MIC50 MIC90 MBC50 และ MBC90 > 512 µg/ml ส่วน clove oil มีค่า MIC และ
MBC อยู่ในช่วง 0.4 - 1.6 mg/ml และ 0.8 - 3.2 mg/ml ตามลาดับ ค่า MIC50 เท่ากับ MIC90 ที่ 0.8 mg/ml และ
ค่า MBC50 เท่ากับ MBC90 ที่ 1.6 mg/ml ส่วน eugenol มีค่า MIC และ MBC อยู่ในช่วง 0.2 - 0.8 mg/ml และ 0.4 - 6.4
mg/ml ตามลาดับ โดยมีค่า MIC50 และ MIC90 เท่ากับ 0.4 และ 0.8 mg/ml ตามลาดับ และค่า MBC50 และ MBC90
เท่ากับ 0.8 และ 1.6 mg/ml ตามลาดับ และค่า MIC และ MBC ต่อเชื้อ E. coli ATCC 25922 พบว่าค่า MIC และ MBC
ของ ampicillin อยู่ที่ 4 และ 8 µg/ml ส่วน clove oil มีค่า MIC และ MBC อยู่ที่ 1.6 mg/ml และ eugenol มีค่า MIC และ
MBC อยู่ที่ 0.4 mg/ml ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้งการเจริญ ของเชื้อ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่าสุดในการ่่าเชื้อ
(MBC) ของ ampicillin, clove oil และ eugenol ต่อเชื้อทดสอบ
Tested Bacteria
Clove oil (mg/ml) Eugenol (mg/ml) Ampicillin (µg/ml)
ESBL-PE (n = 36)

MIC (range)
MBC (range)
MIC50
MIC90
MBC50
MBC90
E. coli ATCC 25922 MIC
MBC
*หมายเหตุ R = Resistant, S = Sensitive

0.4 - 1.6
0.8 - 3.2
0.8
0.8
1.6
1.6
1.6
1.6
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0.2 - 0.8
0.4 - 6.4
0.4
0.8
0.8
1.6
0.4
0.4

64 - > 512R
64 - > 512
> 512R
> 512R
> 512
> 512
4S
8

อันตรกิรยิ าระหว่าง clove oil หรือ eugenol กับ ampicillin
ผลการศึกษาอันตรกิริยาระหว่าง clove oil กับ ampicillin และ eugenol กับ ampicillin ต่อเชื้อ E. coli E6 พบว่า
มีค่าสัดส่วนความเข้มข้น (FIC) ระหว่าง clove oil กับ ampicillin และระหว่าง eugenol และ ampicillin มีค่าเท่ากัน คือ
0.5 ดังนั้นค่า FICI มีค่า เท่ากั บ 1 ดัง แสดงในตารางที่ 2 ซึ่ง แปลผลได้ ว่าสารที่ นามาทดสอบไม่มีปฏิสัมพั นธ์กั น
(no interaction) คือ เมื่อใช้ร่วมกันฤทธิ์ไม่แตกต่างจากการใช้สารเพียงชนิดเดียว
ตารางที่ 2 ค่าอันตรกิริยาระหว่าง clove oil กับ ampicillin และ eugenol กับ ampicillin ต่อเชื้อ E. coli E6
เชื้อ
ทดสอบ

สารทดสอบ

E. coli E6

MIC*

FIC

FICI

การแปลผล

0.8

0.5

1

No interaction

0.8

0.4

0.5

1

No interaction

512

256

0.5

สารชนิดเดียว

สารผสม

Clove oil

1.6

Eugenol
Ampicillin

*Clove oil และ eugenol = mg/ml ampicillin = µg/ml

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการประเมินค่า MIC และ MBC ของ ampicillin ยืนยันการเป็นเชื้อดื้อยาของตัวอย่างแบคทีเรีย ESBL-PE ที่
นามาทดสอบทั้ง 36 ไอโซเลท ตามเกณฑ์ของ CLSI ที่ระบุว่า เชื้อดื้อต่อยา ampicillin เมื่อค่า MIC ของ ampicillin > 32
µg/ml การทดสอบเชื้อทุกไอโซเลทมีค่า MIC ต่อ ampicillin > 32 µg/ml โดย MIC90 และ MBC90 มีค่า > 512 µg/ml
ขณะที่เชื้อสายพันธ์มาตรฐานมีค่า MIC และ MBC อยู่ที่ 4 และ 8 µg/ml ตามลาดับ
ผลการประเมินอันตรกิริยาระหว่าง clove oil กับ ampicillin และระหว่าง eugenol กับ ampicillin มีค่า FICI
เท่ากับ 1 แสดงให้เห็นถึงการไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เนื่องจากมีค่า FICI อยู่ในช่วงระหว่าง > 0.5 – 4 [4 - 5,10]
อย่างไรก็ตามการแปลผลของอันตรกิริยาด้วยวิธี checkerboard assay นั้น Chin et al. [11] ได้มีการกาหนดการแปลผล
4 ช่วง คือ ≤ 0.5 หมายถึง synergism ช่วงระหว่าง > 0.5 - 1.0 หมายถึง มีการเสริมฤทธิ์กันบางส่วน (additive หรือ
partial synergism) ช่วงระหว่าง > 1.0 - 4.0 หมายถึงไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน หรือฤทธิ์ไม่แตกต่างจากการใช้สารเดียว
(indifferent หรือ no interaction) และช่วง > 4.0 หมายถึง ต้านฤทธิ์กัน (antagonism) แต่จากการที่มาตรฐาน CLSI
กาหนดให้ยอมรับผลทดสอบการหาค่า MIC ที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ ± 1 ระดับความเข้มข้น ต่อ มาจึงได้มีการ
กาหนดการแปลผลในช่วงที่กว้างขึ้น แค่ 3 ช่วง คือ ช่วง ≤ 0.5 หมายถึง synergism, ช่วงระหว่าง > 0.5 - 4.0 หมายถึง
no interaction, และช่วง > 4.0 หมายถึง antagonism [10] ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้ได้ค่า FICI เท่ากับ 1 แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อนาค่าความคลาดเคลื่อนพิจารณาด้วยมีความเป็นไปได้วา่ clove oil และ eugenol น่าที่จะมีผลเสริมฤทธิ์บางส่วน
กับ ampicillin โดยไม่เกิดการต้านฤทธิ์กัน มีแนวโน้มว่าเมื่อนามาใช้ร่วมกันก็มจี ะสามารถลดความเข้มข้นของสารแต่ละ
ชนิดลงที่ระดับน้อยกว่าค่า MIC ได้
การศึกษาครั้งนี้ไม่พบการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง clove oil กับ ampicillin และ eugenol กับ ampicillin
ผลที่ได้นี้แตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้ของ Moon et al. [6] ที่พบว่า clove oil และ eugenol กับ ampicillin มีการ
เสริมฤทธิ์กันในการต้านเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ได้แก่ Streptococcus mutans, S. sobrinus, Porphyromonas gingvalis
และ Actinobacillus actinomycetemcomitans โดยมีค่า FICI เท่ากับ 0.5 เช่นเดียวกับการศึกษาของ Wang et al. [8]
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ที่พบว่า eugenol กับ colistin เสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งการเจริญของ colistin-resistant E. coli มีค่า FICI เท่ากับ 0.5
ความแตกต่างนี้น่าจะเกิดจากชนิดของเชื้อ และกลไกการดื้อต่อยาที่แตกต่างกัน โดย Moon et al. [6] ได้อธิบายการ
เสริมฤทธิ์ของ clove oil และ eugenol กับ ampicillin ว่า clove oil และ eugenol สามารถทาลายเยื่อหุ้มเซลล์ ส่งผลให้
สารที่อยู่ภายในเซลล์ไหลออกมาสู่นอกเซลล์และช่วยให้ ampicillin ผ่านเข้าสู่เซลล์ได้มากขึ้น ดังนั้นเป็นไปได้ว่าถึงแม้
clove oil และ eugenol จะทาให้ยา ampicillin ผ่านเข้าสูเ่ ซลล์ได้มากขึ้น แต่เอ็นซัมย์ ESBLs ที่ไม่ได้ถูกยับยัง้ จึงไม่เห็นผล
ในการเสริมฤทธิ์กันในการศึกษาครัง้ นี้
อย่างไรก็ตาม Wang et al. [8] ได้อธิบายถึงกลไกการเสริมฤทธิ์ของ eugenol กับ colistin ว่าเกิดจาก eugenol
มีผลยับยัง้ การแสดงออกของยีน mcr-1 ซึ่งเป็นยีนทีท่ าให้เกิดการดื้อต่อ colistin และการศึกษาโดยโมเลกุลลาร์ด๊อกกิ้ง
(molecular docking) ยังพบว่าหมู่ phenolic hydroxyl ของ eugenol จับกับอะตอม zinc ของโปรตีน MCR-1 ซึ่งน่าจะทา
ให้โปรตีนนีท้ าหน้าที่ไม่ได้ตอ่ ไป และการศึกษาด้วยวิธี molecular docking โดย Dhara and Tripathi [12] ระบุว่าฤทธิ์ต้าน
เชื้อที่สร้าง ESBLs ของ eugenol เป็นผลจากการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่าง eugenol กับ เอ็นซัมย์ ESBLs นอกจากนี้
Yap et al. [13] ยังได้รายงานว่าน้ามันจากเปลือกอบเชย (cinnamon bark oil) ซึ่งมี eugenol เป็นองค์ประกอบหลัก
เช่นเดียวกับ clove oil มีผลเสริมฤทธิ์กับ piperacillin แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ ampicillin ในการต้านเชื้อ E.coli producing
ESBLs ทั้งนีผ้ ลการเสริมฤทธิ์นอกจะเกิดจากการเพิ่มการซึมผ่านของเยื่อหุม้ เซลล์แล้ว ยังน่าจะเกิดจากการที่ cinnamon
bark oil ไปกาจัด plasmids (plasmid curing) ที่มียีนดื้อต่อยาออกไปได้ [14] ปัจจุบันยังไม่เคยมีการศึกษาความสามรถ
ของ eugenol ในการกาจัด plasmids นอกจากนี้รายงานก่อนหน้านี้ยังพบว่า clove oil และ eugenol มีฤทธิ์ในการยับยั้ง
กระบวนการ efflux pump ของเชื้อ Acinetobacter baumannii ได้ [15] จึงเป็นไปได้วา่ น้ามันกานพลู และ eugenol น่าจะ
เสริมฤทธิ์ในการต้านเชื้อ ESBL-PE ได้ แต่ทั้งนีข้ นึ้ กับชนิดของยาปฏิชวี นะที่นามาศึกษาด้วยเช่นกัน
การศึกษาครั้งนี้พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง clove oil กับ ampicillin และระหว่าง eugenol กับ
ampicillin ในการต้านเชื้อ ESBL-PE แต่อย่างไรก็ตามการนาสารทั้งสองมาใช้ร่วมกันกับยาปฏิชวี นะก็ยังมีความเป็นไปได้
เนื่องจากสารทดสอบไม่มกี ารต้านฤทธิ์กันโดยมีแนวโน้มที่จะเสริมฤทธิ์กันบางส่วน แต่ทั้งนี้อาจจะศึกษาการใช้ร่วมกับ
ยาชนิดอื่น เช่น piperacillin หรือยากลุ่มอื่น เช่น cephalosporins รวมไปถึงการศึกษาในเชิงลึกถึงกลไกในการต้านเชื้อดื้อ
ยา ESBL-PE ของ clove oil และ eugenol ที่นอกเหนือจากการเพิ่มการซึมผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ ข้อมูลที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ในการนาสารทั้งสองมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อจาก ESBL-PE ต่อไปได้
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การปนเปื้อนของแบคทีเรียในอากาศภายในโรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาล
ขนาดกลางในจังหวัดเชียงราย
Bacteria contamination in air in the government Hospital in Chiang rai
วันวิสา แคนสา1 วิมพ์วภิ า สาขามุละ1 กาญจนาพร ทองนนท์1 และสิตางค์ คงกระโทก1*
Wanwisa Kansa1, Wimwipha Sakhamula1, Kanchanaporn Thongnon1 and Sitang Kongkratoke1*
บทคัดย่อ
การปนเปื้อนของแบคทีเรียในบริเวณโรงพยาบาลนั้นมีความสาคัญอย่างมากต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรณีของผู้ป่วย การปนเปื้อนแบคทีเรียในอากาศอาจจะก่อให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจ อาทิ โรคลิเจียนเนลโลซิส,
วัณโรค, โรคปอดบวม และการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย งานวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะศึกษาเกี่ยวกับการปนเปื้อน
ของแบคทีเรียในโรงพยาบาลโดยการใช้วิธีการเก็บตัวอย่างตามวิธีการของ NIOSH 0800 ในแต่ละพื้นที่ของตัวอาคาร
ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารผู้ป่วยนอกอาคารอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน อาคารคลินกิ เฉพาะโรค อาคารห้องคลอด อาคารผู้ป่วยใน
หญิงและอาคารผู้ปว่ ยในชายจากนัน้ นาผลจากการเก็บตัวอย่างไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก
เพื่อสรุปผล
จากการเปรียบเทียบข้อมูลกับค่ามาตรฐานพบว่าจานวนการปนเปื้อนของแบคทีเรียของทั้ง 6 อาคารมีการ
ปนเปื้อนค่อนข้างมากและเกินค่ามาตรฐานซึ่งมีเพียงแค่อาคารห้องคลอดเพียงอาคารเดียวที่การปนเปื้อนไม่เกินค่า
มาตรฐานตามที่องค์กนอนามัยโลกกาหนด ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ทาให้มีการปนเปื้อนที่ค่อนข้างมากของ
แบคทีเรียเกิดจากความหนาแน่นของประชากรที่ไม่เหมาะสมกับขนาดของอาคาร จากผลการศึกษาครัง้ นี้ทาให้ทราบว่า
ควรจะมีข้อเสนอแนะให้โรงพยาบาลมีการปรับปรุงระบบระบายให้กับตัวอาคารหรือมีการจัดการจานวนประชากรให้
เหมาะสมกับขนาดของอาคาร
คาสาคัญ: การปนเปื้อนของแบคทีเรีย โรงพยาบาลรัฐ ภาคเหนือของประเทศไทย ระบบระบายอากาศ โรคติดต่อ
ทางเดินหายใจ
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Abstract
Bacterial contamination in hospital field is very important to people especially in patients. High
contamination of bacteria may cause air borne diseases such as Legionellosis, tuberculosis, pneumonia and
complication in patient. This research aims to study about contamination of bacteria in hospital using NIOSH0800
method as a method for sampling in each area of building including Outer Patient Department Building (OPD),
Emergency room Building(ER), Non-Communicable Disease Building (NCD), Labor Room (LR), Female Inner
Patient Department (IPDF) and Male Inner Patient Department (IPDM). The sampling results were compared with
WHO standard and analyzed for the conclusion.
The comparisons between the sampling results with standard found the bacteria count in 6 building of
government hospital shown that 4 areas of building have bacterial count over the WHO standard, except Labor
Room (LR) which has bacterial count comply with WHO standard. Those of data showed that the bacterial
contamination in this hospital is massively detected. After analysis, are found that one of the main causes of
bacterial contamination is the amount of people are over the room suitability. The result of this study can be used
to provide the suggestions to improve the ventilation system in hospital by administrative control to manage
number of people in poor ventilation room, add more mechanical ventilation to improve air flow and re-arrange
facilities or work station.
Keywords: Bacterial contamination, Government Hospital, Northern Thailand, Ventilation system, Air borne disease.

บทนา
แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชวี ติ เซลล์เดียวซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและสามารถดารงชีวิตได้ทั้งในอากาศ
น้า และดิน แบคทีเรียบางชนิดสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่า
(Immunocompromised host) เช่น ผู้ป่วย หญิงตั้งครรภ์ เด็ก และทารก ซึ่งนามาสู่การศึกษานี้ ในการวิจัยฉบับนี้เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับการปนเปื้อนของแบคทีเรียในอากาศของโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย
การปนเปื้อนของแบคทีเรียในอากาศนั้นเป็นช่องทางที่จะทาให้แบคทีเรียสามารถกระจายตัวในพื้นที่กว้างได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งแบคทีเรียนั้นไม่เพียงแต่จะก่อโรคให้บุคคลที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วนั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทาให้มี
อาการแย่ลงหรือก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นกัน
การศึกษาครั้งนี้ทาการตรวจวัดภายในโรงพยาบาลซึ่งมีระบบระบายอากาศ 2 ประเภท ได้แก่ ระบบระบาย
อากาศแบบธรรมชาติ (Natural Ventilation) ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 5 อาคาร ได้แก่ อาคารผู้ป่วยนอก (OPD), อาคาร
คลินิกเฉพาะโรค (NCD),อาคารห้องคลอด (LR),อาคารผู้ป่วยในชาย (IPDM) และอาคารผู้ป่วยในหญิง (IPDF) และระบบ
ระบายอากาศโดยวิธีทางกล (Mechanical Ventilation) ซึ่งได้แก่ อาคารห้องฉุกเฉิน (ER) การศึกษาครัง้ นี้ถูกจัดทาในช่วง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 26-27.5 องศาเซลเซียส
ในช่วงวันที่มีการตรวจวัด
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ระบบระบายอากาศ
- แบบธรรมชาติ
วิธีการศึกษา
- แบบกลไก

ตัวแปรต้น
- ปริมาณแบคทีเรีย

ตัวแปรตาม
- การปนเปื้อนของแบคทีเรียใน
อากาศ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาแบบตามขวาง (Cross-Sectional Study)
สถานที่ทาการศึกษา: โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย
กลุ่มตัวอย่าง: อาคารผู้ป่วยนอก (OPD), อาคารคลินิกเฉพาะโรค (NCD), อาคารห้องฉุกเฉิน (ER), อาคารห้องคลอด
(LR), อาคารผู้ป่วยในชาย (IPDM) และอาคารผู้ป่วยในหญิง (IPDF)
เครื่องมือในการศึกษา:
1. ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ด้วยเครื่อง TSI7575 Q-Track Multi-function Indoor Air Quality Monitor
2. ประเมินอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ โดยคานวณจาก
Air change rate = (ความเร็วลม (m3/sec) x 3,600)/ปริมาตรห้อง
3. ปริมาณแบคทีเรียในบรรยากาศดาเนินการตาม NIOSH Method 0800 เป็นวิธีในการตรวจวัดและ
ประเมินผล โดยมีการใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชีวภาพในอากาศ SAS Super ISO 100 Bio Sample เพื่อดูดอากาศให้ผ่าน
มายังจานเพาะเชื้อแบคทีเรีย (Trypticase soy agar: TSA) และทาการเพาะเชื้อและปริมาณแบคทีเรียที่เจริญเติบโตบน
จานเพาะเชื้อจะถูกนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ซึ่งกาหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 100 CFU/ m3 (WHO, 1988) โดยมี
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
 เตรียมจานเพาะเชือ้ แบคทีเรีย (Trypticase soy agar: TSA) เพื่อทาการเพาะเชือ้ ที่ได้จากการตรวจวัด
 ตัง้ ค่า Flow rate ของ เครื่องเก็บตัวอย่างชีวภาพในอากาศ SAS Super ISO 100 Bio Sample ที่ 100 ลิตร/นาที
และทาการตรวจวัดเป็นเวลา 5 นาที ในแต่ละจุดการตรวจวัด
 ทาการเพาะเชือ้ เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยเพาะในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

 เปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียที่พบกับมาตรฐาน
 การวิเคราะห์ขอ้ มูล:เปรียบเทียบปริมาณโคโลนีที่พบบนจานเพาะเชือ้ แบคทีเรียกับค่ามาตรฐานซึ่งกาหนดโดย
องค์การอนามัยโลก
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ตารางที่ 1 มาตรฐานแนะนาปริมาณแบคทีเรียในอากาศ
ตัวชี้วัด
อุณหภูมิ (oC)
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ
ปริมาณแบคทีเรียในอากาศ

ค่ามาตรฐาน
20-25
30-60
2
< 100 CFU/m3

แหล่งอ้างอิง
ASHRAE Standard 62-2001
ASHRAE Standard 62-2001
ASHRAE Standard 62-2001
World Health Organization Regional Office
for Europe (WHO)

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ดูลักษณะโคโลนีและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อจุลินทรีย์ โดยศึกษาสี ผิวหน้า และขอบของโคโลนี
2. การคานวณเพื่อเปรียบเทียบค่ากับมาตรฐาน โดยการคานวณตามสูตรดังต่อไปนี้
CFU (CFU/m3) = (จานวนโคโลนี × 1000) ÷ (อัตราการไหล × ระยะเวลา)

ภาพที่ 2 แผนผังอาคารผู้ป่วยนอก
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ภาพที่ 3 แผนผังอาคารคลินกิ เฉพาะโรค (NCD)

ภาพที่ 4 แผนผังอาคารห้องฉุกเฉิน (ER)
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ภาพที่ 5 แผนผังอาคารห้องคลอด (LR)

ภาพที่ 6 แผนผังอาคารผู้ป่วยในชาย (IPDM)

ภาพที่ 7 แผนผังอาคารผู้ป่วยในหญิง (IPDF)

ผลการศึกษา
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นคุ ณ ภาพอากาศและการระบายอากาศในแต่ ล ะห้ อ ง ได้ ผ ลการศึ ก ษาดั ง ที่ แ สดงใน
ตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 อุณหภูม,ิ ความชืน้ สัมพัทธ์ และอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศในแต่ละห้อง
ตัวชี้วัดคุณภาพ มาตรฐาน

OPD

NCD

ER

LR

IPDM

IPDF

อากาศ

(unit)a

อุณหภูมิ

20-25 °C

26.3

26.9

27.2

27.1

27

26.9

ความชื้น

30-60 %

72.1

72.2

71.8

72

72.03

71.4

2
volume/hr.

0.17

0.84

-

-

0.66

0.33

-

-

2.78

0.21

-

-

สัมพัทธ์
อัตราการ
แลกเปลี่ยน
อากาศ

5
volume/hr.

จากตารางที่ 2 พบว่าทุกห้องมีอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียสเพียงเล็กน้อย แต่ความชื้นสัมผัสอยู่ในระดับ
ที่สูงมากและสู งเกิ นค่ามาตรฐานทุกห้ อง และเมื่อพิจารณาการแลกเปลี่ยนอากาศในแต่ละห้อ งพบว่า อัตราการ
แลกเปลี่ยนอากาศต่ากว่าค่ามาตรฐานทุกห้อง
ปริมาณเชือ้ แบคทีเรียในอากาศ การตรวจวัดทั้งหมด 43 จุด ได้ผลการศึกษาดังที่แสดงในตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 ปริมาณแบคทีเรียที่พบในโรงพยาบาล
ตัวชี้วัด
จานวนจุดตรวจวัด
ปริมาณแบคทีเรีย
(CFU/m3)
ผ่านมาตรฐาน(จุด)
ปริมาณแบคทีเรีย
(CFU/m3)
ไม่ผ่านมาตรฐาน(จุด)
ปริมาณแบคทีเรีย
(CFU/m3)

OPD
12
88-212

NCD
4
66-142

ER
6
58-172

LR
5
34-82

IPDM
8
104-254

IPDF
8
34-410

2
88-100

2
66-92

3
58-96

5
34-82

0
-

1
34

10
104-212

2
120-142

3
114-172

0
-

8
104-254

7
124-410

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปผลโดยแบ่งตามอาคารทั้ง 6 อาคาร ได้ดังนี้ 1. อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) :
จากการตรวจวัดทั้งหมด 12 จุด พบว่ามีจุดตรวจวัด 11 จุดที่มปี ริมาณของแบคทีเรียบนจานเพาะเชื้อมากกว่าปริมาณที่
มาตรฐานกาหนด ซึ่ง คิด เป็ น 91.67% ของอาคาร มีเพีย ง 1 จุ ดที่ มีปริม าณแบคที เรี ยบนจานเพาะเชื้อเป็น ไปตาม
มาตรฐานกาหนดซึ่งคิดเป็น 8.33% จากการตรวจวัดยังพบว่าบริเวณอาคาร OPD เป็นบริเวณที่พบแบคทีเรียหลาย
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ลักษณะที่สุดพบมากถึง 16 ประเภท ซึ่งลักษณะของแบคทีเรียที่พบมากที่สุดคือ แบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีสีเหลือง
รูปร่างกลม ขอบเรียบ เป็นมันวาว ซึ่งพบใน 45.44% ของปริมาณทั้งหมด 2. อาคารคลินิกเฉพาะโรค (NCD) : จาก
การตรวจวัดทั้งหมด 4 จุด พบว่า 50% (2 จุด) ของจานวนตรวจวัดที่เป็นไปตามมาตรฐานกาหนด และอีก 50% (2 จุด)
ที่มากกว่ามาตรฐานกาหนด ซึ่งบริเวณที่พบแบคทีเรียมากที่สุดคือ บริเวณจุดบริการหลังการรักษา ทั้งนี้จากการ
ตรวจวัดยังพบอีกว่าในอาคาร NCD มีแบคทีเรียที่พบทั้งหมด 8 ลักษณะ ซึ่งลักษณะที่พบมากที่สุดคือ แบคทีเรียที่มี
ลั ก ษณะโคโลนีสี ข าว รู ปร่ า งกลม ขอบเรี ย บ และผิ ว วาว ซึ่ ง พบว่า มีม ากถึ ง 74% ของแบคที เ รี ย ในพื้น ที่ ทั้ ง หมด
3. อาคารห้องฉุกเฉิน (ER) : จากการตรวจวัดทั้งหมด 6 จุดพบว่า 50% ของการตรวจวัด (3 จุดตรวจวัด) ที่มี
ปริมาณแบคทีเรียเกินกว่ามาตรฐานกาหนด ซึ่งพบว่าบริเวณที่พบปริมาณแบคทีเรียมากที่สุดคือ บริเวณโต๊ะบริการ
ผู้ป่วยกลางห้อง และบริเวณที่พบปริมาณแบคทีเรียน้อยที่สุดคือบริเวณห้อง X-Ray ซึ่งภายในอาคารห้องฉุกเฉินมี
ลักษณะของแบคทีเรียที่พบทั้งหมด 10 ลักษณะ ซึ่งลักษณะแบคทีเรียที่พบมากที่สุดคือมีลักษณะโคโลนีสีขาว รูปร่าง
กลม ขอบเรียบ และผิวมันวาวเช่นเดียวกับที่พบมากในอาคารผู้ป่วยนอก คิดเป็น 39.94% 4. อาคารห้องคลอด (LR) :
จากการตรวจวัดพบภายในอาคารห้องคลอดทั้งหมด 5 จุด พบว่าทั้ง 5 จุดมีปริมาณแบคทีเรียเป็นไปตามที่มาตรฐาน
ก าหนด ซึ่ ง บริ เ วณที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ บริ เ วณด้ า นนอกประตู ห น้ า และลั ก ษณะแบคที เ รี ย ที่ พ บมี ทั้ ง หมด
7 ลักษณะ ซึ่งลักษณะที่พบมากที่สุดเป็นแบคทีเรียที่มีลักษณะเช่นเดียวกับอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารห้องฉุกเฉิน คิด
เป็น 26.29% ของทั้งหมด 5. อาคารผู้ป่วยใน (ชาย) (IPDM) : จากการตรวจวัดพบว่า 100% ของจุดตรวจวัดใน
อาคารผู้ ป่ว ยใน (ชาย) มีปริม าณแบคที เรี ย บนจานเพาะเชื้อ เกิน กว่าที่ ม าตรฐานก าหนด ซึ่ งบริ เวณที่ พ บปริ ม าณ
แบคทีเรียมากที่สุดคือ บริเวณด้านนอกประตูทางเข้า ซึ่งภายในห้องถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นบริเวณ
ของผู้ป่วยเด็ก (ชาย) เป็นบริเวณที่พบปริมาณแบคทีเรียน้อยที่สุดในอาคาร ทั้งนี้จากผลการตรวจวัดพบแบคทีเรีย
ทั้งหมด 14 ลักษณะ ซึ่งลักษณะที่พบมากที่สุดคือมีลักษณะโคโลนีสีขาว รูปร่างกลม ขอบเรียบ และผิวมันวาว ซึ่งคิด
เป็น 46.22% ของปริมาณแบคทีเรียที่พบทั้งหมด 6. อาคารผู้ป่วยใน (หญิง) (IPDF) : จากการตรวจวัดทั้งหมด
8 จุดภายในอาคารผู้ป่วยใน (หญิง) พบว่า 87.75% ของพื้นที่ (7 จุด) มีปริมาณของแบคทีเรียบนจานเพาะเชื้อเกินกว่า
ปริมาณที่มาตรฐานกาหนด ซึ่งพบมากที่สุดบริเวณด้านนอกประตูหลังของส่วนที่ 1 ของห้อง ซึ่งเป็นบริเวณเตียงผู้ป่วยเด็ก
(หญิง) ซึ่งพบแบคทีเรียมากถึง 410 CFU/m3 ซึ่งเป็นปริมาณที่พบมากที่สุดในการตรวจภายในอาคารของโรงพยาบาล
แห่ ง นี้ ด้ ว ย ทั้ ง นี้ จ ากผลการตรวจวั ด พบแบคที เ รี ย ภายในอาคารผู้ ป่ ว ยใน (หญิ ง ) พบแบคที เ รี ย ทั้ ง หมด
11 ลักษณะ ซึ่งลักษณะที่พบมากที่สุ ดคือแบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีสีขาว รูปร่างกลม ขอบเรียบ และผิวมันวาว
ซึ่งคิดเป็น 42.54% ของปริมาณแบคทีเรียที่พบทั้งหมด

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียในบรรยากาศพบว่าจากการตรวจวัดทั้งหมด 6 อาคารในบริเวณ
โรงพยาบาลทั้งหมด 43 จุดตรวจวัด พบว่ามีเพียง 13 จุดที่มปี ริมาณแบคทีเรียในอาคารเป็นไปตามที่มาตรฐานกาหนด
ซึ่งเป็นร้อยละ 30.23 ของพืน้ ที่ทั้งหมด และพบว่ามี 30 จุดตรวจวัดที่พบปริมาณแบคทีเรียปนเปื้อนในอากาศมากเกิน
กว่าที่มาตรฐานกาหนด ซึ่งเป็นร้อยละ 69.77 ของพืน้ ที่ทั้งหมด ทั้งนีบ้ ริเวณที่ตรวจพบปริมาณแบคทีเรียในอากาศมาก
ที่สุดอยู่ที่อาคารผู้ป่วยในหญิงบริเวณด้านนอกของประตูด้านหลังบริเวณเตียงผู้ป่วยเด็ก ซึ่งพบมากถึง 410 CFU/m3
อีกทั้งยังพบว่าบริเวณที่มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียในอาคารน้อยที่สุดคือ บริเวณอาคารห้ องคลอดซึ่งเป็นสถานที่
ปลอดเชือ้ (Verde et al, 2015) ได้ประเมินละอองชีวภาพเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ของโรงพยาบาล
พบว่าห้องฉุกเฉิน เป็นพืน้ ที่ที่พบจุลชีพสูงที่สุด โดยมีแบคทีเรียปนเปื้อนอยูใ่ นช่วง 99-495 CFU/m3 ส่วนผลการศึกษาที่
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ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลพบว่า มีแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่ในช่วง 58-172 CFU/m3 ซึ่งน้อยกว่าการศึกษาของ Verde
และจากการศึกษาของ (Monteiro, 2017) พบว่าฤดูกาล สภาพอากาศ การออกแบบและบารุงรักษาระบบการระบาย
อากาศ จานวนผู้ใช้อาคาร และกิจกรรมในอาคาร ส่งผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพอากาศในอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ละอองชีวภาพที่มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนว่า หากภายนอกอาคารมีมลภาวะทางอากาศ จะส่งผลให้ปริมาณและชนิด
ของแบคทีเรียในอากาศสูงขึน้ จากผลการศึกษาตารางที่ 3 ปริมาณแบคทีเรียที่พบในโรงพยาบาล เมื่อพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลในตารางที่ 2 อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศแล้ว พบว่าอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศในทุกห้องต่ากว่าค่ามาตรฐาน
แสดงให้เห็นถึงการถ่ายเทอากาศที่ไม่ดี อาจมีการสะสมของเชื้อโรค โดยเฉพาะห้องผู้ป่วยในหญิงดังนั้นจึงควรจัดให้มี
การระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่มพัดลมระบายอากาศ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค ซึ่ งอาจเป็นเชื้อก่อ
โรคและทาให้ผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรในโรงพยาบาลเจ็บป่วย รวมทั้งพิจารณาถึงทิศทางการไหลของอากาศ และจานวน
ผู้ใช้อาคาร ทั้งนีใ้ นการศึกษาครัง้ ถัดไป อาจศึกษาโดยเปรียบเทียบคุณภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และอาจศึกษาชนิด
ของจุลชีพที่พบในบรรกาศการทางานด้วย
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกาย และภาวะซึมเศร้ากับภาวะ
กล้ามเนื้อลีบของผู้สูงอายุ
Relationship between nutritional status, physical activity and depression with
sarcopenia among elderly
สุรศักดิ์ ยะปัญญา1 ชมนาด สิงห์หันต์1 นริศรา พันธุรัตน์1 อุรัชชา สัจจาพงศ์2 และวิทวัส สัจจาพงศ์1*
Surasak Yapanya1, Chomnard Singhan1, Narisara Panturat1, Uratcha Sadjapong1 and Wittawas
Sajjapong1*
บทคัดย่อ
ภาวะกล้ามเนื้อลีบในประชากรผู้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุมคี ุณภาพชีวิตลดลง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกล้ามเนื้อลีบกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกาย และภาวะ
ซึมเศร้า รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในเขตตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จานวน 38 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีอายุเฉลี่ย 78.6 ปี มีภาวะกล้ามเนื้อลีบร้อยละ 86.8 และพบว่าดัชนีมวล
กล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสูง (r=0.585, p< 0.01) น้าหนักตัว (r=0.872, p< 0.01) ดัชนีมวลกาย
(r=0.543, p< 0.01) รอบเอว (r= 0.619, p< 0.01) มวลกล้ามเนื้อขา (r= 0.656, p< 0.01) และแรงบีบมือ (r= 0.588,
p< 0.01) ดัชนีมวลกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์ทางลบกับอายุ (r= -0.535, p< 0.01) จากการศึกษาสรุปได้ว่าภาวะ
กล้ามเนื้อลีบมีความสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น ขณะที่หากมีดัชนีมวลกาย มวลกล้ามเนื้อขา และแรงบีบมือน้อย จะเพิ่ม
โอกาสเป็ น ภาวะกล้ า มเนื้ อ ลี บมากขึ้ น ฉะนั้น ควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ รับ ประทานอาหารและโปรตี น ให้ เพี ย งพอ
มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบในอนาคต
คาสาคัญ: ภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกาย ภาวะซึมเศร้า ภาวะกล้ามเนื้อลีบ ผู้สูงอายุ
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Abstract
Sarcopenia is a health problem in older adults population. The quality of life has decreased. This
research aimed to study the relationship between sarcopenia and selected factors including nutritional status,
physical activity and depression including other relevant factors in 38 older adults, at Maeka, Muang Phayao,
Phayao. The results revealed that the average age of the sample was 78.6 year. and there were 86.8% having
sarcopenia. Muscle mass index was positive significantly correlated with height. (r=0.585, p< 0.01), body weight
(r=0.872, p< 0.01), Body mass index (r=0.543, p< 0.01), Waist (r= 0.619, p< 0.01), Leg muscle mass (r=
0.656, p< 0.01) and Hand grip (r= 0.588, p< 0.01). Muscle mass index was negative significantly correlated
with age (r= -0.535, p< 0.01). The results of the study concluded that sarcopenia significantly correlated with
increasing age. If there is less of body mass index, leg muscle mass or strength test, it increase the risk of
sarcopenia. Thus, the elderly should receive appropriate of food and protein. More physical activity may prevent
the occurrence of sarcopenia in the future.
Keywords: Nutrition, Physical activity, Depression, Sarcopenia, Older adults

บทนา
ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีอายุยนื ยาวมากขึ้นแต่กลับมีคุณภาพชีวิตลดลง เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงการทางานใน
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ อายุที่มากขึ้นมี ผลต่อการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ
และการทางานของกล้า มเนื้อลดลง โดยมวลกล้ ามเนื้อ เริ่ม มีการลดลงหลัง อายุ 50 ปี ในอัต ราร้ อยละ 1-2 ต่อ ปี
ในขณะที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะลดลงร้อยละ 1.5 ต่อปี [1] การลดลงของมวลกล้ามเนื้อจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น
เรียกว่า ภาวะกล้ามเนื้อลีบ (Sarcopenia) ในประเทศไทยพบภาวะกล้ามเนื้อลีบ ร้อยละ 34-35 ต่อปี [2] ซึ่งภาวะ
กล้ามเนื้อลีบเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้ม [3] และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ [4] กลไกและสาเหตุการเกิดภาวะ
กล้ามเนื้อลีบเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การฝ่อและตายของเซลล์ประสาทมอเตอร์ การเปลี่ยนแปลงในระบบฮอร์โมน
การเกิดกระบวนการอักเสบของร่างกาย และการเปลี่ยนแบบแผนการดาเนินชีวิต [5] โดยการมีกิจกรรมทางกายต่าทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของโปรตีนและการสูญเสียกรดอะมิโนที่ใช้ในการสังเคราะห์โปรตีน อัตราการ
สลายโปรตีนสูงกว่าอัตราการสร้างใหม่ จึงเกิดการลีบของกล้ามเนื้อ มีการศึกษาพบว่าการทากิจกรรมทางกายอย่าง
น้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะกล้ามเนื้อลีบลงครึ่งหนึ่ง [6] และจากข้อมูลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่าผู้สูงอายุมอี ายุเฉลี่ย 68.5 ปี พบภาวะกล้ามเนื้อลีบร้อยละ 13.6 โดยภาวะกล้ามเนื้อลีบมีความสัมพันธ์
กับภาวะซึมเศร้า (r = 0.280) และดัชนีมวลกาย (r= -0.275) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
รอบเอว และกิจกรรมทางกาย [7]
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การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตามสังคมยุคใหม่ทาให้ผู้สูงอายุไทยมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง มีภาวะอ้วนลงพุง
ความเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง และมีปัญหาด้านสุขภาพจิต ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบเพิ่มมาก
ขึน้ อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อลีบ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะนี้ในผู้สูงอายุ
ยังพบน้อย จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงต้องการการศึกษาความสัมพันธ์ของการมีภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกาย
และภาวะซึมเศร้า กับภาวะกล้ามเนื้อลีบของผู้สูงอายุในชุมชน ในเขตตาบลแม่ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อสามารถ
นาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบใน
ผู้สูงอายุตอ่ ไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุ โดยมีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยทาการทดสอบ
ในกลุ่มตัวอย่าง จานวน 38 ราย เป็นการสารวจข้อมูลเบือ้ งต้น
การดาเนินการ
การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับอายุ เพศ น้าหนัก
ส่วนสูง สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา สภาพการเงินหรือรายได้ โรคประจาตัว ภาวะสุขภาพในปัจจุบัน
การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การตรวจร่างกาย ประกอบด้วย
การประเมินภาวะกล้ามเนื้อลีบตามเกณฑ์ Asian working group for sarcopenia (AWGS) ได้แก่
การวั ดมวลกล้า มเนื้อ วัด โดยใช้อุ ปกรณ์วั ดองค์ประกอบของร่ างกายจากความต้า นทานไฟฟ้า
(Bioelectrical Impedance Analysis) หรือ เครื่อง BIA เพื่อวัดมวลกล้ามเนื้อ ตามสูตร skeletal muscle mass (SM mass)
= [0.401 × (height /muscle mass) + (3.825 × gender) – (0.071 × age) + 5.102] แล้วคานวณ skeletal muscle mass
index (SMI) จากสูตร SMI = SM mass / height2 โดย เพศ (gender) (men = 1, women= 0) {8}
ผลการทดสอบ
ค่าต่ากว่า 7.0 kg/m
ในเพศชาย
แสดงว่ามีค่าดัชนีมวลกล้ามเนื้อต่า
ค่าต่ากว่า 5.7 kg/m
ในเพศหญิง
แสดงว่ามีค่าดัชนีมวลกล้ามเนื้อต่า {9}
การวัดแรงบีบมือ ทาโดยใช้เครื่องวัดแรงบีบมือ (handgrip dynamometer) เพื่อดูความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อมือและแขนส่วนปลาย
ผลการทดสอบ
ค่าต่ากว่า 26 กิโลกรัม ในเพศชาย
แสดงว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่า
ค่าต่ากว่า 18 กิโลกรัม
ในเพศหญิง
แสดงว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่า
การทดสอบอัตราเร็วในการเดิน 6 เมตร (6 meter walk test) เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วย
การเดินปกติของผู้สูงอายุ
ผลการทดสอบ
อัตราเร็วในการเดิน ≤ 0.8 เมตรต่อวินาที ถือว่ามีสมรรถภาพกายต่า {10}
การวัดความดันโลหิต
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การประเมินภาวะโภชนาการ
การชั่งน้้าหนักตัวและวัดส่วนสูง
การวัดเส้นรอบเอว
สอบถามการความถี่ของการบริโภคอาหาร
สอบถามการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
แบบวัดความซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย พัฒนาโดยกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง (Train The Brain
Forum Thailand) ทาการทดสอบโดยการทาการประเมินตนเองหรือทาการสัมภาษณ์ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ตาม
แบบประเมินที่ให้ จานวน 30 ข้อ {11}
การทดสอบ
คิดคะแนนข้อ 1,5,7,9,15,19,21,27,29,30 ถ้าตอบว่า “ ไม่ใช่” ได้ 1 คะแนน ข้อที่เหลือถ้าตอบว่า “ใช่”
ได้ 1 คะแนน
การแปลผล
คนสูงอายุปกติ
0-12 คะแนน
ผู้มีความเศร้าเล็กน้อย (Mild depression)
13-18 คะแนน
ผู้มีความเศร้าปานกลาง (Moderate depression )
19-24 คะแนน
ผู้มีความเศร้ารุนแรง (Severe depression)
25-30 คะแนน
การสอบถามกิจกรรมทางกาย {12}
ใช้แบบสอบถาม Global Physical Activity Questionire (GPAQ) ซึ่งมีข้อคาถามครอบคลุมกิจกรรมทางกาย
3 ลักษณะ
กิจกรรมจากการทางาน (Activity at work) ได้แก่ การทางานโดยปกติ ที่ต้องออกแรงกายอย่างหนักหรือ
ปานกลาง
กิจกรรมการเดินทางในชีวิตประจาวัน (travel to and from places) ได้แก่ การเดิน และการขี่จักรยาน
กิจกรรมยามว่าง (recreational activities) ได้แก่ การออกกาลังกาย เล่นกีฬา มีกิจกรรมยามว่าง
กิจกรรมทั้ง 3 ลักษณะนี้ แต่ละลักษณะมีการถามความหนักเบาของการใช้แรงกาย (intensity) ระยะเวลาที่มี
กิจกรรมเป็นนาทีตอ่ วัน และความถี่ของการมีกิจกรรมเป็นวันต่อสัปดาห์
การคานวณทางสถิติ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกาย ดัชนีมวลกาย รอบเอว และภาวะซึมเศร้า กับการเกิดภาวะ
กล้ามเนื้อลีบ โดยใช้สถิตคิ ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน กาหนดนัยสาคัญที่ 0.01

ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีภาวะโภชนาการและกิจกรรมทางกายกับ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบของผู้สูงอายุ ในเขตตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา โดยได้ทาการเก็บข้อมูลกับผู้สูงอายุ โดยใช้กลุ่ม ตัวอย่าง 38 คน ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอ
ผลการวิจัย และแปลความหมาย ตามลาดับดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของภาวะกล้ามเนื้อลีบ จาแนกตามเพศ (n= 38)
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ภาวะกล้ามเนื้อลีบ
กล้ามเนื้อปกติ
ภาวะกล้ามเนื้อลีบ
-ระยะก่อนกล้ามเนื้อลีบ
-ระยะกล้ามเนื้อลีบ
-ระยะกล้ามเนื้อลีบรุนแรง

จานวน (คน)
ชาย หญิง
1
4
10
23
0
0
3
5
7
18

รวม
5
33
0
8
25

ร้อยละ (%)
หญิง
10.5
60.5
0.0
13.2
47.4

ชาย
2.6
26.3
0.0
7.9
18.4

รวม
13.2
86.8
0.0
21.1
65.8

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า จานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะกล้ามเนื้อลีบ ในเพศชายร้อยละ 18.4 และพบในเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 47.4
ตารางที่ 2 ดัชนีมวลกาย ดัชนีมวลกล้ามเนื้อ จาแนกตามระยะของภาวะกล้ามเนื้อลีบ
ระยะกล้ามเนื้อลีบ
กล้ามเนื้อปกติ*
กล้ามเนื้อลีบ*
กล้ามเนื้อลีบรุนแรง*

ดัชนีมวลกาย (kg/m2)
26.5
22.34
20.80

ดัชนีมวลกล้ามเนื้อ (kg/m2)
5.8
5.3
4.6

* กล้ามเนือ้ ปกติ 5 คน, กล้ามเนือ้ ลีบ 8 คน และ กล้ามเนือ้ ลีบรุนแรง 25 คน

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ระยะกล้ามเนื้อลีบ และระยะกล้ามเนื้อลีบรุนแรง มีค่าดัชนีมวลกล้ามเนื้อเฉลี่ย
เท่ากับ 5.3 และ 4.6 kg/m2 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงกิจกรรมทางกาย จาแนกตามระยะของภาวะกล้ามเนื้อลีบ
ระยะกล้ามเนื้อลีบ
กล้ามเนื้อปกติ*
ระยะกล้ามเนื้อลีบ*
ระยะกล้ามเนื้อลีบรุนแรง*

กิจกรรมทางกาย(MET-minutes/ week)
264.0
402.5
8,724.8

* กล้ามเนือ้ ปกติ 5 คน, กล้ามเนือ้ ลีบ 8 คน และ กล้ามเนือ้ ลีบรุนแรง 25 คน

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าระยะกล้ามเนื้อลีบรุนแรง มีกิจกรรมทางกายรวมเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอาจจะเป็น
เพราะมีจานวนกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด
ตารางที่ 4 แสดงภาวะซึมเศร้า จาแนกตามระยะของภาวะกล้ามเนื้อลีบ
ระยะกล้ามเนื้อลีบ

ภาวะซึมเศร้า (คะแนน)
6
9
10

ปกติ*
ระยะกล้ามเนื้อลีบ*
ระยะกล้ามเนื้อลีบรุนแรง*
* กล้ามเนือ้ ปกติ 5 คน, กล้ามเนือ้ ลีบ 8 คน และ กล้ามเนือ้ ลีบรุนแรง 25 คน

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ภาวะกล้ามเนื้อลีบระยะรุนแรง พบภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยสูงที่สุด
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ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนระหว่างกิจกรรมทางกาย ภาวะโภชนาการ และภาวะซึมเศร้า
กับการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบ (n= 38)
ปัจจัย
1. กิจกรรมทางกาย
2. อายุ
3. ดัชนีมวลกาย
4. รอบเอว
5. ภาวะซึมเศร้า
6. พลังงานที่ได้รับต่อวัน
7. ปริมาณโปรตีน
8. ดัชนีมวลกล้ามเนื้อ

1
1
-.298
.254
.271
-.084
.296
-.122
.107

2

3

4

5

6

7

8

1
-.557**
-.564**
-.055
-.189
.111
-.535**

1
.744**
-.242
.049
.272
.543**

1
-.318
.171
.116
.619**

1
.002
-.153
-.296

1
-.253
.220

1
.082

1

**P < 0.01

ผู้สูงอายุกลุ่มวิจัยนี้ ส่วนใหญ่มกี ิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ร้อยละ 79 มีเพียง 1 ใน 5 หรือร้อยละ 21 เท่านั้น
ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ด้านโภชนาการพบว่า ร้อยละ 16.3 มีดัชนีมวลกายปกติ พบว่าอายุ น้าหนัก และส่วนสูง
เฉลี่ย คือ 77.5±7.5 ปี 48.6±11.1 กิโลกรัม และ 148.5±87 เซนติเมตร ตามลาดับ สาหรับภาวะซึมเศร้า พบว่า ร้อยละ
23.7 มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางถึงรุนแรง การศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะกล้ามเนื้อลีบกับปัจจัยต่าง ๆ พบว่า
ดัชนีมวลกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสูง (r=0.585, p< 0.01) น้าหนักตัว (r=0.872, p< 0.01)
ดัชนีมวลกาย (r=0.543, p< 0.01) รอบเอว (r= 0.619, p< 0.01) มวลกล้ามเนื้อขา (r= 0.656, p< 0.01) และแรงบีบมือ
(r= 0.588, p< 0.01) ดัชนีมวลกล้ามเนื้อ มีความสัมพันธ์ทางลบกับอายุ (r= -0.535, p< 0.01) กิจกรรมทางกาย
พลังงานและปริมาณโปรตีนที่ได้รับต่อวัน ต่างมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับดัชนีมวลกล้ามเนื้อ ในขณะที่ภาวะซึมเศร้า
มีความสัมพันธ์ในทางลบกับดัชนีมวลกล้ามเนื้อ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านีย้ ังไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาครั้งนี้ พบว่าผู้สูงอายุมีภาวะกล้ามเนื้อลีบ ร้อยละ 86.8 อายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุที่มีภาวะกล้ามเนื้อลีบ
คือ 78 ปี และสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา ที่พบว่าความชุกในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบ จะเพิ่มขึ้นตามอายุ [6]
ดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะกล้ามเนื้อลีบ เป็นไปตามทฤษฎีสาเหตุการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบ
คือ nutrition-related sarcopenia และสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา [13]
กิจกรรมทางกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับดัชนีมวลกล้ามเนื้อ กล่าวคือ การมีกิจกรรมทางกาย อาจช่วยทา
ให้ดัชนีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบลดลงได้ แต่ยังไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับ
ภาวะกล้ามเนื้อลีบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักทั่วไปที่ระบุว่าการมีกิจกรรมทางกาย ส่งเสริมให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง
และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบได้ [14] อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายปัจจัย เช่น ผู้สูงอายุมีภาวะ
กล้ามเนื้อลีบในคนอ้วนถึงร้อยละ 10.2 และส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ซึ่งการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ ที่ระบุว่าไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับภาวะกล้ามเนื้อลีบในเพศหญิง (p>0.05) [15] และการออกกาลังกายไม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะกล้ามเนื้อลีบในคนอ้วน ทั้งเพศชายและเพศหญิง (p> 0.05) [16] และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินกิจกรรมทางกายต่างกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการประเมินระดับกิจกรรมทางกายอย่างเที่ยงตรงนั้นทา
ได้ยาก [17] การศึกษานี้ยังพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้เวลาในการทากิจวัตรประจาวันและกิจกรรมยามว่าง เช่น
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การทางานบ้าน การนั่งขายของ การสวดมนต์การอ่านหนังสือฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ออกมานั่งคุยกับเพื่อนบ้าน มากกว่า
7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งขนาดของมวลกล้ามเนื้อนัน้ ไม่สัมพันธ์กับการทางานบ้าน กิจกรรมที่มีการนั่งและการนอน [18]
จากการศึกษา พบว่า รอบเอวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับดัชนีมวลกล้ามเนื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
กล่าวคือ การมีรอบเอวสูงขึ้น จะทาให้มีดัชนีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น และทาให้การเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบลดลง
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาในประเทศไต้หวัน ที่พบว่ารอบเอวสูงมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะกล้ามเนื้อ
ลีบทุกระยะ (p< 0.001) ซึ่งแสดงว่าผู้ที่มีรอบเอวสูงจะมีโอกาสเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบสูง [19]
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ พบว่า ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับดัชนีมวลกล้ามเนื้อ กล่าวคือ การมี
ภาวะซึมเศร้ามาก อาจส่งผลต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบ แต่การศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาใดระบุว่า ภาวะ
ซึมเศร้า มีความสัมพันธ์กับภาวะกล้ามเนื้อลีบ มีเพียงการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พบว่า ภาวะซึมเศร้าระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง ส่งผลให้มวลกล้ามเนื้อลดลง [20] สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ที่พบว่า ผู้ที่มีภาวะ
ซึมเศร้า จะมีมวลกล้ามเนื้อ ต่ากว่ากลุ่ม ที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า โดยผู้สูงอายุที่มีอาการแสดงของภาวะซึมเศร้าจะยิ่งมี
ความเสี่ยงสูงมากขึ้นอีก [4] สอดคล้องกับการศึกษาในผู้สูงอายุจีนพบว่า อัตราความชุกของภาวะกล้ามเนื้อลีบและ
ภาวะซึมเศร้ามีค่าเท่ากับร้อยละ 7.1 และ 8.2 ตามลาดับและภาวะ sarcopenia มีความสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้าอย่าง
มี นั ย ส าคั ญ [21] ขณะที่ มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า ภาวะกล้ า มเนื้ อ ลี บ ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า
แต่อย่างใด [22] คงเกิดจากวิถีชีวิต สุขภาพ และกิจกรรมทางกายในผู้ใหญ่ ลดลงมากกว่า ซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมที่
อาจจะไม่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าโดยตรง ยังมีการศึกษาที่นา่ สนใจพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด ภาวะกล้ามเนื้อ
ลีบกับการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีในประชากรผู้สูงอายุ นอกจากนั้นแล้วผลลัพธ์เหล่านี้ยังต่างกันระหว่างชายและหญิง
โดยผู้สูงอายุชายที่มีภาวะกล้ามเนื้อลีบจะมีรายได้ กิจกรรมทางกาย ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวที่น้อยกว่าเมื่อเทียบ
กับผู้สูงอายุชายที่ไม่มีภาวะกล้ามเนื้อลีบ [23] ดังนั้นการศึกษาในอนาคตอาจจะต้องหาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้อง
กับภาวะกล้ามเนื้อลีบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันภาวะดังกล่าวในผู้สูงอายุตอ่ ไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกลุ่มผู้สูงอายุในเขตตาบลแม่กา

เอกสารอ้างอิง
1. Haehling SV, Morley JE, Anker SD. An overview of sarcopenia: facts and numbers on prevalence and clinical
impact. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2010; 1(2):129–33.
2. Pongchaiyakul C, Limpawattana P, Kotruchin P, Rajatanavin R. Prevalence of sarcopenia and associated
factors among Thai population. J Bone Miner Metab 2013; 31(3):346-50.
3. Tanimoto Y, Watanabe M, Sun W, Sugiura Y, Hayashida I, Kusabiraki T, et al. Sarcopenia and falls in
community-dwelling elderly subjects in Japan: defining sarcopenia according to criteria of the European
Working Group on Sarcopenia in Older People. Arch Gerontol Geriatr 2014; 59(2):295-9.
4. Kim NH, Kim HS, Eun CR, Seo JA, Cho HJ, Kim SG, et al. Depression is associated with sarcopenia, not
central obesity, in elderly Korean men. J Am Geriatr Soc 2011a; 59(11):2062–8.
5. Narici MV, Maffulli N. Sarcopenia: character-istics, mechanisms and functional signifi cance.
Br Med Bull 2010; 95(1):139-59.
Proceeding พะเยาวิจยั 8
892

6. Cherin P, Voronska E, Fraoucen N, Jaeger Cd. prevalence of sarcopenia among healthy ambulatory subjects
the sarcopenia begins from 45 years. Aging Clin Exp Res 2014; 26(2):137-46.
7. สุภาวดี เที่ยงธรรม และคณะ. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีกิจกรรมทางกาย ภาวะโภชนาการและภาวะซึมเศร้า กับ
ภาวะกล้ามเนื้อลีบของผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ; 2558. 38(4), 1-10.
8. Janssen I, Heymsfield SB, Baumgartner RN, Ross R. Estimation of skeletal muscle mass by bioelectrical
impedance analysis. J Appl Physiol 2000; 89(2):465-71.
9. Chang CI, Chen CY, Huang KC, Wu CH, Hsiung CA, Hsu CC, et al. Comparison of three BIA muscle indices
for sarcopenia screening in old adults. Eur Geriatr Med 2013; 4(3):145-9.
10. Chen LK, Liu LK, Woo J, Assantachai P, Auyeung TW, Bahyah KS, et al. Sarcopenia in Asia: Consensus
Report of the Asian Working Group for Sarcopenia. J Am Med Dir Assoc 2014; 15(2):95-101.
11. สารศิริราช. แบบวัดความซึมเศราในผูสูงอายุไทย. (Thai Geriatric Depression Scale: TGDS); 2537. สืบค้นเมื่อ
30 มีนาคม 2561, จาก www.manarom.com/download/ TGDS-30.pdf
12. วิชัย เอกพลากร และคณะ. รายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2.
สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561, จาก file:///C:/Users/Advice2017/Downloads/Documents/270-NationalHealth
Examination_ 2551_2552_PhysicalActivity-20130806115835.pdf
13. Vandewoude MFJ, Alish CJ, Sauer AC, Hegazi RA. Malnutrition-sarcopenia syndrome: is this the future of
nutrition screening and assessment for older adults?. J Aging Res. 2012.
14. Figueiredo CP, Domiciano DS, Lopes JB, Caparbo VF, Scazufca M Bonfá E, et al. Prevalence of sarcopenia
and associated risk factors by two diagnostic criteria in community-dwelling older men: the São Paulo
Ageing & Health Study (SPAH). Osteoporos Int 2014; 25(2):589-96.
15. Ryu M, Jo J, Lee Y, Chung YS, Kim KM, Baek WC. Association of physical activity with sarcopenia and
sarcopenic obesity in community-dwelling older adults: the Fourth Korea National Health and Nutrition
Examination Survey. Age Ageing 2013; 42:734-40.
16. Hwang B, Lim JY, Lee J, Choi NK, Ahn YO, Park BJ. Prevalence rate and associated factors of sarcopenic
obesity in Korean elderly popula-tion. J Korean Med Sci 2012; 27(7):748-55.
17. Laporte RE, Montoye HJ, Caspersen CJ. Assessment of physical activity in epidemio-logic research: problems
and prospects. Public Health Rep 1985; 100(2):131-46.
18. Proctor DN, Melton III LJ, Khosla S, Crowson CS, O’Connor MK, Riggs BL. Relative infl uence of physical
activity, muscle mass and strength on bone density. Osteoporos Int 2000; 11:944-52.
19. Wu CH, Chen KT, Hou MT, Chang YF, Chang CS, Liu PY, et al. Prevalence and associated factors of
sarcopenia and severe sarcopenia in older Taiwanese living in rural community: the Tianliao Old People study
04. Geriatr Gerontol Int 2014; 14 suppl 1:69-75.
20. Li Y, Meng L, Li Y, Sato Y. Depression-relat-ed differences in lean body mass distribution from National
Health and Nutrition Examination Survey 2005–2006. J Affect Disord 2014; 157:1–7.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
893

21. Hui Wang, Shan Hai, Yixin Liu, Li Cao, Ying Liu, Ping Liu et,al. Association between depressive symptoms
and sarcopenia in older Chinese community-dwelling individuals. Clin Interv Aging. 2018; 13: 1605–1611.
22. Chae-Hwa Byeon, Kee-Young Kang, Se-Hun Kang, Han-Kyul Kim, Eun-Jin Bae. Sarcopenia Is Not Associated with
Depression in Korean Adults: Results from the 2010–2011 Korean National Health and Nutrition Examination
Survey. Korean J Fam Med. 2016; 37(1): 37–43.
23. Sun S, Lee H, Yim HW, Won HS, Ko YH. The impact of sarcopenia on health-related quality of life in elderly
people: Korean National Health and Nutrition Examination Survey. Korean J Intern Med. 2017 Nov 27. doi:
10.3904/kjim.2017.182.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
894

การศึกษาผลของ Gynura procumbens ต่อการเจริญ และเคลื่อนที่ของ fibroblasts
และ keratinocytes และการสร้ า ง cytokine
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การหายของแผล
Effect of Gynura procumbens on proliferation and migration of fibroblast and
keratinocyte, and production of cytokine associated with wound healing
นัดดา สุธรรมมิกร1 วรลักษณ์ สัปจาตุระ1* ฟรังซัว นิยนซาบะ2,3 และฮิเดโอกิ โอกาวา2, 3
Nutda Sutthammikorn1, Volaluck Supajatura1* and Francois Niyonsaba2, 3and Hideoki Ogawa2, 3
บทคัดย่อ
การเกิดแผลที่ผิวหนัง ที่เป็นปัญหามากได้แก่ แผลที่หายช้า หรือแผลเรื้อรัง งานวิจัยนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพ
ของ Gynura procumbens (GP) ต่อการเร่งการสมานแผล พบว่า GP มีฤทธิ์เร่งให้แผลเปิดในหนูปิดสนิทเร็วขึ้นเมื่อเทียบ
กับการใช้น้าเกลือ อย่างมีนัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ และพบว่า GP ยั งกระตุ้น ให้ เนื้อ เยื่อ บริเวณบาดแผลในหนู สร้ า ง
angiogennin และ vascular endothelial growth factor mRNA เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีการสร้างหลอดเลือดใหม่บริเวณ
แผลมากขึน้ อย่างชัดเจน ผลการศึกษาในหนูน้ี สอดคล้องกับการพบว่า GP เร่งการแบ่งตัวเพิ่มจานวนและการเคลื่อนที่
ของ fibroblast และ keratinocyte ในแบบจาลองแผลด้วย แสดงให้เห็นว่า GP เป็นพืชสมุนไพรที่สามารถนามาเป็นยา
รักษาแผลในผู้ป่วยที่มีแผลเรือ้ รังได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ:

Gynura procumbens การสมานแผล แผลเบาหวาน

Abstract
The major problem of skin wound is the wound that non-healing prolonged or chronic wounds. This
study investigated the efficacy of Gynura procumbens (GP) on accelerated wound healing. GP showed significant
accelerated wound healing in mice, as compared to saline. The GP also stimulated wound tissue in mice to
produce angiogennin and vascular endothelial growth factor mRNA, as well as significantly improved
angiogenesis. These in vivo results are consistent with the finding that GP accelerates the proliferation, and
migration of fibroblasts and keratinocyte in in vitro wound models. It shows that GP is a valuable herb that can be
used as a medicine for wound healing in patients with chronic wounds.
Keywords:

Gynura procumbens, Fibroblasts, Keratinocytes
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บทนา
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ที่เป็นปัญหาสาคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก ในปี 2040 ได้มีการคาดการณ์
ว่าจะมีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกสูงถึง 642 ล้านคน (Ogurtsova et al, 2017) การเกิดแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน
เป็นอุบัติการณ์ที่พบได้บ่อยถึง 19% - 34% ของผู้ป่วยเบาหวาน และในจานวนนี้มี 25% เป็นแผลเรื้อรังลุกลาม
แผลเบาหวานมักเป็นบริเวณปลายมือ ปลายเท้า เมื่อเป็นมากอาจนาไปสู่การตัดนิ้ว ตัดขา หรือพิการได้ (Armstrong et
al., 2017, Singh et al, 2005) นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยอีกจานวนมากที่ต้องเผชิญปัญหาแผลเรื้อรัง การรักษาทางคลินิก
มียาสาหรับเร่งการสมานแผลหลายชนิด เช่น solcoseryl jelly และ prontosan ที่ถูกนามาใช้ในการเร่งการสมานแผล
และลดโอกาสในการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม ยาที่ใช้ในปัจจุบันยังคงมีราคาสูง ทาให้ประชาชนส่วนใหญ่ และผู้มีรายได้
น้อยยังเข้าไม่ถึงการรักษาด้วยยาเหล่านี้ อีกทัง้ ปัจจุบัน สมุนไพรหลายชนิดได้ถูกนามาใช้ในการรักษาแผล จากเหตุและ
ปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นที่มาของงานวิจัยในครั้งนี้ ที่มุ่งศึกษาผลของสารสกัด G. procumbens ต่อการกระตุ้นการสมาน
แผลบริเวณผิวหนัง
กลไกการสมานแผลเป็นกลไกที่ซับซ้อน ประกอบด้วย 4 ระยะคือ ระยะการหยุดของเลือด (hemostasis phase)
การอักเสบ (inflammatory phase) การเจริญ (proliferation phase) และการปรับรูปร่าง (remodeling phase) การสมาน
แผลเกิดจากการทางานร่วมกันของเซลล์หลายชนิด ประกอบด้วย endothelial cells, keratinocytes fibroblasts, mast
cells, macrophages และ platelets (Monaco and Lawrence, 2003, Singer and Clark, 1999) เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น
เซลล์ตา่ ง ๆ เหล่านีจ้ ะทางานร่วมกัน อีกทั้งมีการสร้าง growth factors ต่างๆที่มีความสาคัญในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่
เสียหาย เช่น angiogenin (ANG), fibroblast growth factor (FGF), transforming growth factor – ß (TGF-ß), IL-8 และ
vascular endothelial growth factor (VEGF) (Barrientos et al., 2008)
Gynura procumbens (Lour.) Merr. เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae ซึ่งพบมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ คนไทยนิยมนามารับประทานเป็นผักเครื่องเคียงกับอาหารต่าง ๆ เช่น ลาบ น้าพริก และยังมีรายงานการศึกษาใน
หนู ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เช่น รักษาภาวะน้าตาลในเลือดสูง (Li L et al., 2009, Akowuah G et
al., 2002) ความดันโลหิตสูง (Kim J et al., 2006) และป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร (Mahmood A et al.,
2010) การศึกษาทางเภสัชศาสตร์ และองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากใบของ G. procumbens พบว่ามี
สารสาคัญ คือ flavonoid, tannin, terpenoid และ sterol glycoside เป็นองค์ประกอบ (Akowuah G et al., 2002)
สาร flavonoid, tannin และ terpenoid นี้มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และต้านการอักเสบ ทาหน้าที่ต้านการ
เกิดปฏิกิริยา oxidation และมีฤทธิ์ช่วยเร่งการหายของแผล และเมื่อให้หนูกลุ่มทดลองกินสารสกัดของ G. procumbens
ขนาด 5g/kg เป็นเวลานานต่อเนื่องถึง 14 วัน ก็ไม่พบการเกิดพิษเฉียบพลันในหนู แสดงว่าสมุนไพร G. procumbens
มีความปลอดภัย (Zahra A et al., 2011) โดยงานวิจัยนี้จะมุ่งศึกษาผลของสารสกัด G. procumbens ต่อ fibroblasts
และ keratinocytes ในการเร่งการสมานแผล และผลของสารสกัดจากใบของ G. procumbens ต่อการสมานแผลเปิดที่
ผิวหนังในหนูปกติ เพื่อที่จะนามาศึกษาต่อยอดเป็นยารักษาแผลในผู้ป่วยที่มีแผลเรือ้ รังต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. Human dermal fibroblasts (Kurabo Industries, Osaka, Japan)
2. Normal primary keratinocytes (Kurabo Industries, Osaka, Japan)
3. FibroLife culture medium(Kurabo Industries, Osaka, Japan)
4. HuMedia-KG2 culture medium (Kurabo Industries, Osaka, Japan)
5. สารสกัดหยาบของ G. procumbens ละลายใน vaseline
6. สารสกัดหยาบของ G. procumbens ละลายใน DMSO
7. 0.22 µm of polyethersulfone membrane (Merck Milipore Ltd.)
8. Solcoseryl jelly 10% (Legacy Pharmaceuticals Switzerland GmbH, Birsfelden, Switzerland )
9. Klean & Kare Normal Saline 0.9 % (A.N.B. Laboratories)
10. 0.5 mm- thick aluminium ring (diameter 10 mm.)
11. 6-0 nylon sutures and adhesive glue
12. หนูสายพันธ์ C57BL/6 อายุ 8 สัปดาห์ (Hamamatsu, Japan)
13. 96-well Wound Maker (Essen BioScience, Ann Arbor, MI)
14. 8-µm pore size polyvinylpyrrolidone-free polycarbonate membrane (neuro Probe)
วิธีการศึกษา
1. การเตรียมสารสกัดหยาบของ G. procumbens
1.1 เตรียมสารสกัดจากใบของ G. procumbens โดยนามาสกัดด้วยแอลกอฮอล ตามวิธีของ Zahra A.
(Zahra A et al., 2011) จากนั้นนาสารสกัดหยาบมาผสมกับ vaseline ให้มีความเข้มข้นเป็น 0.5% w/w เก็บในภาชนะที่
มีฝาปิดมิดชิด ที่อุณหภูมิต่ากว่า 30oC สาหรับใช้ในการศึกษาด้านการสมานแผลในหนูปกติ สาหรับการทดสอบกับ
เซลล์เพาะเลี้ยง นั้นจะใช้สารสกัดหยาบของ G. procumbens ที่ละลายอยู่ในแอลกอฮอล สารละลายดังกล่าวจะถูกทา
ให้เข้มข้นด้วยกระบวนการ rotary evaporation จากนั้นทาการ lyophilized ผ่านการ freeze-dried ที่อุณหภูมิ 40oC และ
-40oC จากนั้นจะทาการละลายสารดังกล่าวด้วย DMSO (GP stock concentration 50 mg/ml) ที่ผ่านการกรองด้วย
0.22 µm of polyethersulfone membrane (Merck Milipore Ltd.) ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ าร โดยจะปฏิบัตติ ามแนวทางที่ใช้ภายในห้องปฏิบัตกิ ารแบบ universal precaution
1.2 นาสารสกัดมาทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดที่ต้องการออกซิเจน และไม่ต้องการ
ออกซิเจน รวมทั้งเชื้อรา พบว่าสารสกัดหยาบที่เตรียมได้ ปราศจากเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดที่ต้องการออกซิเจน และ
ไม่ตอ้ งการออกซิเจน รวมทั้งเชื้อรา (data not shown)
2. การทาให้เกิดแผลเปิดบริเวณหลังของหนูแบบ Full thickness excisional wound
2.1 ทาการกักกัน และพักหนู เพื่อปรับสภาพร่างกายหนูเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนทาวิจัย (Guide for The
Care and Use of Laboratory Animals, 8th edition, The National Academies Press Washington, D.C. )
2.2 ทาการสลบหนูด้วย 2.5% isoflurane (Inhalation) จากนั้นโกนขนบริเวณหลังของหนู เช็ดทาความ
สะอาดผิวหนังด้วย 70% แอลกอฮอล จากนั้นใช้ circular biopsy punch ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ทาให้
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เกิดแผล Full thickness excisional wound บริเวณหลังของหนู 2 แผล แล้วทาการ splint บริเวณแผลโดยใช้ aluminium
ring (diameter 10 mm.) (Ethicon, Inc., Somerville, NJ), (Robert D et al., 2004)
3. ศึกษาประสิทธิภาพการสมานแผลของสารสกัดจากใบของ G. procumbens ในหนูปกติ
3.1 ทาการเปรียบเทียบการหายของแผลในหนูปกติ เมื่อทาบริเวณแผลด้วย normal saline (NSS),
vaseline (Vas), 0.5% G. procumbens gel (GPl) หรือ solcoseryl jelly 10% (SJ/ positive control) อย่างใดอย่างหนึ่งที่
บริเวณแผล ทาแผลทาใหม่ทุกๆ 2 วัน
3.2 ติดตามความก้าวหน้าการหายของแผลทุก 2 วัน โดยวัดขนาดของแผลด้าน กว้าง ยาว ลึก ด้วย
เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ ที่ผ่านการ่่าเชื้อด้วยวิธีการ autoclave และคานวณเปอร์เซ็นต์การสมานแผล
3.3 คานวณหาเปอร์เซ็นต์การหายของแผล จากสูตร (Cragg G et al., 2002, Zhang M et al., 2011)
% wound closure rate (WCR) = (initial wound size - specific day wound size)/ initial wound size x 100
4. ศึกษาผลของสารสกัดจากใบของ G. procumbens ต่อการแสดงออกของ angiogenin และ
vascular endothelial growth factor ของผิวหนังบริเวณบาดแผล
ทา skin biopsy บริเวณบาดแผลของหนู ภายหลังการรักษานาน 6 วัน ด้วย NSS, Vas, GP หรือ SJ
จากนั้นทาการสกัด RNA และตรวจวัดระดับ mRNA ของ angiogenin (ANG) และ vascular endothelial growth factor
(VEGF) ด้วยวิธี RT-PCR และศึกษาขนาดและจานวนหลอดเลือดใต้ชั้นผิวหนังบริเวณบาดแผลด้วย macroscopic
examination
5. ศึกษาผลของสารสกัดจากใบของ G. procumbens ต่อการเคลื่ อนที่ของ fibroblasts และ
keratinocytes แบบ In vitro wound healing scratch assay
5.1 ทาการ seed human dermal fibroblasts หรือ normal primary keratinocytes ที่ความหนาแน่นของ
เซลล์ 0.5 x 105 cells/well ลงใน collagen I coated 96-well plates นา plate ไปไว้ในตู้อบอุณหภูมิ 37oC, 5% CO2 เป็น
เวลานาน 3 ชั่วโมงเพื่อให้เซลล์เกาะติดบริเวณก้น plate (Niyonsaba F et al., 2007)
5.2 ทาการ scratched cell monolayer เพื่อจาลองให้เป็นบริเวณบาดแผลที่มีขนาดความกว้าง 700 µm
โดยใช้ 96-well Wound Maker (Essen BioScience, Ann Arbor, MI) จากนั้นทาการล้างเพื่อกาจัดเศษเซลล์สว่ นเกินด้วย
sterile cool phosphate buffer saline, pH. 7.4
5.3 กระตุ้นเซลล์ด้วย G. procumbens ที่ความเข้มข้น 12.5, 25 และ 50 µg/ml ที่ละลายอยู่ใน 0.1%
DMSO in medium หรือ 10 ng/ml ของ TGF-ɑ
5.4 ถ่ายภาพเพื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ wound area ทุกๆ 3 ชั่วโมงต่อเนื่อง จนถึง 72 ชั่วโมง
6. การทดสอบทางสถิตใิ ช้ One way ANOVA และ Student’s t – test

ผลการศึกษา
1. สารสกัดจากใบของ G. procumbens เร่งการสมานแผลเปิดที่ผิวหนังในหนูปกติ
การศึกษาประสิทธิภาพการสมานแผลของ G. procumbens โดยเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การสมานแผลในหนู
กลุ่มที่ทาแผลด้วย vaseline (Vas), normal saline (NSS), solcoseryl jelly 10% (SJ, ยามาตรฐาน) และ G. procumbens
(GP) ผลการศึกษาในหนูปกติ พบว่าระหว่างหนูกลุ่มที่ทาแผลด้วย Vas และ NSS มีเปอร์เซ็นต์การสมานแผล
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่หนูกลุ่มที่ทาแผลด้วย GP พบว่าแผลปิดเร็วกว่ากลุ่มที่ไม่มียาอย่าง
เห็นได้ชัด โดยเริ่มเห็นความแตกต่างทางนัยสาคัญทางสถิติตั้งแต่ วันที่ 2 หลังการรักษา และแผลปิดสนิทในวันที่ 16
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ซึ่งการรักษาด้วย GP ช่วยลดระยะเวลาการปิดของแผล โดยทาให้แผลปิดเร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มไม่มียาถึง
38.46 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างหนูกลุ่มที่รักษาด้วย GP กับ SJ แล้วพบว่า GP ทาให้แผลปิดเร็วกว่า SJ
ในช่วงวันที่ 6 - 10 อย่างมีนัยสาคัญ (P < 0.05) (ภาพที่ 1A และ 1B)
A.

B
.

ภาพที่ 1 : ภาพแผลวันที่ 0, 8, 10 และ 16 (A) และกราฟค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การสมานแผล (B) ก่อน และหลังได้รับ
การรักษาด้วย Normal saline (NSS), Vaseline (Vehicle control/ Vas), G. procumbens (GP) หรือ Solcoseryl jelly (SJ)
(ค่าเฉลี่ย; n= 5 mice/ groups) (** P < 0.01, *** P < 0.001, **** P < 0.0001 เปรียบเทียบระหว่างการรักษาด้วย
GP กับ Vas), (# P < 0.05 และ ## P < 0.01 เปรียบเทียบระหว่างการรักษาด้วย GP กับ SJ)
2. G. procumbens กระตุ้นการแสดงออกของ angiogennin และ vascular endothelial growth
factor ในผิวหนังบริเวณแผล
ผลการศึกษาพบว่าระดับ mRNA ของ ANG และ VEGF ในผิวหนังบริเวณบาดแผลของหนูที่ได้รับการรักษา
ด้วย GP เปรียบเทียบกับกลุม่ ที่ไม่มยี า (NSS, Vas) พบว่ากลุ่มที่ทาแผลด้วย GP มีระดับ ANG และ VEGF เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ภาพที่ 2A และ 2B) เป็นที่ทราบกันดีว่า ANG และ VEGF มีบทบาทสาคัญ ในการกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างหลอดเลือดใหม่ ทาให้เซลล์บริเวณบาดแผลได้รับออกซิเจน และสารอาหารต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากผล
Macroscopic examination ของหลอดเลือดใต้ชั้นผิวหนังบริเวณบาดแผล พบว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย GP
และ SJ มีจานวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่มียา (Vas และ NSS),
(ภาพที่ 2C)
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n.s.
n.s.

ภาพที่ 2 : กราฟเปรียบเทียบระดับ mRNA expression ของ (A) ANG และ (B) VEGF บริเวณบาดแผลที่ได้รับการรักษา
นาน 6 วัน ด้วย Normal saline (NSS), Vaseline (Vehicle control/ Vas), G. procumbens (GP) หรือ Solcoseryl jelly (SJ)
และ (C) ผล macroscopic examination แสดงขนาด และจานวนของหลอดเลือดบริเวณบาดแผล ภายหลังการรักษา
นาน 10 วัน, (*** P < 0.001 การรักษาด้วย Vas, GP, SJ เปรียบเทียบกับ NSS)
3. G. procumbens ช่วยเร่งการเคลื่อนที่ของ Human dermal fibroblasts และ Normal primary
keratinocytes ใน wound healing scratch assay
ใน wound healing assay ที่ได้จาลองการเกิดแผลกว้าง 700 ไมครอน พบว่า G. procumbens ที่ความเข้มข้น
12.5, 25, 50 µg/ml หรือ TGF-ɑ 10 ng/ml (positive control) นาน 12 ชั่วโมง พบว่า G.procumbens ช่วยเร่งการเพิ่ม
จานวน และการเคลื่อนที่ของ Fibroblasts (ภาพ3A) และ Keratinocytes (ภาพที่ 3B) ทาให้ขนาดของแผลจาลอง
มีขนาดเล็ กกว่า เมื่อถูก treat ด้ วย media เพียงอย่างเดี ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Fibroblasts ที่ถู ก treat ด้ วย
G. procumbens ที่ความเข้มข้น 25 และ 50 µg/ml สามารถเร่งการสมานแผลได้ดีเทียบเท่ากับ TGF-ɑ (positive controls)
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ภาพที่ 3 : ภาพเปรียบเทียบขนาดของแผลจาลองใน Wound scratch assay (A) Normal primary keratinocytes และ
(B) Human dermal fibroblasts ภายหลังการ treat เซลล์นาน 12 ชั่วโมง ด้วย G. procumbens ที่ความเข้มข้น 12.5, 25,
50 µg/ml หรือ TGF-ɑ 10 ng/ml

วิจารณ์ และสรุปผล
G. procumbens จัดเป็นพืชในวงศ์ Asteraceae ซึ่งพบมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
ไทย มาเลเซี ย อิ น โดนี เ ซี ย และประเทศจี น ซึ่ ง จากงานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมามี ก ารรายงานว่ า สารสกั ด จากใบของ
G. procumbens มีฤทธิ์ต้านการอักเสบทั้งการศึกษาในหลอดทดลอง และการทดสอบในหนู ลดการเป็นผื่นคัน รักษา
ไมเกรน ลดความดันโลหิต (Tan et al., 2016) ลดระดับน้าตาลในเลือด ในหนูเบาหวาน (Akowuah et al., 2001,
Algariri et al., 2013) และลดไขมันในเลือด (Ng et al., 2013) ยิ่งไปกว่านั้น ได้มีการรายงานว่าสารสกัดหยาบของ
G. procumbens ประกอบด้วยสาร ฟลาโวนอยด์ แทนนิน ซาโปนิน ทอร์พีนอยด์ และ สตอรอลไกโคไซด์ ซึ่งสารเหล่านี้
มีฤทธิ์ช่วยเร่งการสมานแผล (Chirumbolo, 2012, Kim et al., 2011, Lodhi and Singhai, 2013, Razika et al., 2017,
Su et al., 2017).
จากผลการศึกษานี้ จะเห็นได้วา่ G. procumbens มีคุณสมบัตใิ นการเร่งการสมานแผลเปิดในหนูได้ดีเทียบเท่า
กับยาควบคุม solcoseryl jelly (ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในทางคลินิก เพื่อเร่งการสมานแผลในผู้ป่วย) อย่างเห็นได้ชัด และทาให้
แผลปิดได้เร็วกว่าการใช้เพียงน้าเกลือล้างแผล หรือ การทาแผลด้วย vaseline เพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยสาคัญ
โดยเร่งการเกิด re-epithelialization และ granulation tissue ทาให้ช่วยลดระยะเวลาทาให้แผลหายเร็วขึ้นถึง 38.46
เปอร์เซ็นต์ รวมทั้ง G. procumbens สามารถกระตุ้นการทางานของเซลล์ต่าง ๆ ที่ผิวหนังที่แผล ทาให้มีระดับการ
แสดงออกของ ANG และ VEGF mRNA บริเวณเนื้อเยื่อรอบ ๆ บาดแผลเพิ่มมากขึ้นแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติด้วย อย่างที่ทราบกันดี angiogenic growth factors ทั้งสองชนิดนี้ มีบทบาทสาคัญอย่างมากในการเร่งการสร้าง
หลอดเลือดใหม่บริเวณบาดแผล สอดคล้องกับ macroscopic examination ของการสร้างหลอดเลือดใหม่ให้ชั้นผิวหนังที่
พบว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย G. procumbens มีจานวนหลอดเลือดใหม่มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย
normal saline หรือ vaseline อย่างเห็นได้ชัด การศึกษาพบว่า G. procumbens ช่วยเร่งการสมานแผลเปิดจาลอง
(in vitro wound scratch assays) โดยผ่านการกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มจานวน และการเคลื่อนที่ ของ human dermal
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fibroblasts และ normal primary keratinocytes มายังบริเวณบาดแผลจาลองมากขึ้น ซึ่งผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับ
รายงานการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าสารสกัดหยาบของ G. procumbens ประกอบด้วยสาร ที่มีฤทธิ์ช่วยเร่งการ
สมานแผล ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ แทนนิน ซาโปนิน และทอร์พีนอยด์ (Chirumbolo, 2012, Kim et al., 2011, Lodhi and
Singhai, 2013, Razika et al., 2017, Su et al., 2017) ดังนัน้ สมุนไพรชนิดนีน้ า่ จะมีประโยชน์ในการนามาพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ เพื่อนามาใช้เป็นยารักษาแผลในผู้ป่วยต่อไป เนื่องจากในปัจจุบัน ยาเร่งการสมานแผลในประเทศไทยเกือบ
ทั้งหมดเป็นยานาเข้าจากต่า งประเทศ และมีราคาแพง ทาให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ มีโอกาสได้ใช้ยาเหล่านี้ การนาพืช
สมุ น ไพรชนิด นี้ม าทาเป็น ยาเร่ ง การสมานแผล จะทาให้ย ากลุ่ ม นี้มีราคาถู ก ลง และสามารถน าไปใช้กั บผู้ ป่ว ยได้
กว้างขวางยิ่งขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับของสมุนไพรไทย
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การพั ฒ นาคู่ มื อ การส่ง เสริ ม โภชนาการหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ พ ะเยาเพื่ อ ป้ อ งกั น การเป็ น
เบาหวาน
The development of a nutrition care manual for pregnant women in Phayao to
prevent diabetes
พรธรรมรส โพธิ1* ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร1 สมพร สถาน2 และณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ1
Porntummarot Phothi1*, Chanita Praditsathaporn1, Somporn Sathan2 and Natnaree Anukunwathaka1
บทคัดย่อ
ด้วยชุดความรู้ด้านโภชนาการของหน่วยงานรัฐที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นพะเยา งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ในพะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน ขั้นตอนการ
พัฒนาคู่มือตามวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2. การพัฒนาโครงร่างคู่มือและนาไป
ทดลองใช้ 3. การประเมินผล และ 4. การปรับปรุงแก้ไขกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ประกอบด้วย 1. หัวหน้าแผนกและพยาบาลประจาแผนกฝากครรภ์ 3 คน 2. นักโภชนาการโรงพยาบาล 1 คน
3. ผู้เฒ่าผู้แก่คนไทลื้อ 4 คน ไม่ใช่คนไทลื้อ 3 คน 4. หญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงเบาหวาน 30 คน
เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1. คู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน
2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความเชื่อด้านโภชนาการจากหญิ งตั้งครรภ์
ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งที่เป็นคนไทลื้อและไม่ใช่คนไทลื้อ 3. การสนทนากลุ่มระหว่างพยาบาล นักโภชนาการ เรื่องปัญหา
โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันเบาหวานในหญิงตัง้ ครรภ์ 4. แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลพบว่า คู่มือที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดีมาก (xˉ =4.28, SD= 0.29) หญิงตั้งครรภ์มีความพึงพอใจต่อคู่มือการ
ส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการเป็นเบาหวานระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90 ข้อเสนอแนะควรนา
เมนูอาหารในคู่มือการส่งเสริมโภชนาการเป็นแนวทางในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อเบาหวานเพื่อป้องกั น
การเป็นเบาหวาน
คาสาคัญ:

คู่มอื การส่งเสริมโภชนาการ หญิงตั้งครรภ์ การป้องกันเบาหวาน
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Abstract
The existing knowledge of diabetes education is not consistent with Phayao cultural. This research aimed to
develop a nutrition care manual for pregnant women to prevent diabetes. The processes of development the manual
included: 1. analyzing basic data 2. Creating prototype of a manual 3. Conducting a pilot study and 4. Evaluating
and revising. Purposive sampling was carried out by employing the following inclusion criteria: 1. Nurse Leader and
nurses who work at Antenatal care unit (3 samples) 2. Nutritionist (1 sample) 3. Elderly Tai-Lue (4 samples) and
non Tai-Lue (3 samples) 4. pregnant women at risk for gestational diabetes mellitus (30 samples)
The instruments were 1.the nutrition care manual for pregnant women to prevent diabetes,
2. semi-structured interview for analyzing problems, needs, beliefs on nutrition of pregnant women and elderly
Tai-Lue and non Tai-Lue, 3. focused group discussion between nurses and nutritionists on the problems of
pregnant women’s nutrition and preventing diabetes for pregnant women, and 4. satisfaction form.
The results revealed that the quality of the nutrition care manual for pregnant women was at a high level.
(xˉ =4.28, SD = 0.29). The satisfactions of pregnant women toward the nutrition care manual were at a high level.
(90%) There were some suggestions for the manual as follows. The menus of local food should be should be used as
the guidelines of care for at risk for gestational diabetes mellitus in order to prevent diabetes mellitus.
Keywords:

Nutrition care manual, Pregnant women, Diabetes prevention

บทนา
รูปแบบการเจ็บป่วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากโรคติดต่อไปสูโ่ รคไม่ติดต่อ ร้อยละ 90 ของการเกิดโรคไม่
ติดต่อล้วนเป็นผลจากพฤติกรรม ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกาลังกาย การมีกิจกรรม
ทางกายและรูปแบบการทางานที่มกี ารเคลื่อนไหวร่างกายลดลง ความเครียดจากการดารงชีวิต เป็นต้น (อารีย์ เสนีย์,
2557). โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ตดิ ต่อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จาก ค.ศ. 2010 มีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 285
ล้านคน มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเป็น 438 ล้านคนใน ค.ศ. 2030 (Ramachandran, A., Snehalatha, C., Shetty, A. S., &
Nanditha, A., 2012). สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติคาดการณ์ว่าหญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 16.2 ที่มีภาวะระดับน้าตาลใน
เลือดสูงจะได้รับการวินิจฉัยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์( gestational diabetes mellitus: GDM) สูงถึงร้อยละ 85.1 และ
เป็นเบาหวานก่อนการตั้งครรภ์ร้อยละ 7.4 (International Diabetes Federation, 2017). ประเทศไทยพบความชุกของ
เบาหวานขณะตั้งครรภ์มีถึงร้อยละ 23.0 (สมเกียรติ โพธิสัตย์, 2558). ส่งผลกระทบต่อการเป็นเบาหวานของหญิง
ตั้งครรภ์ ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ภาวะน้าคร่ามาก
คลอดยาก มารดาตกเลือดหลังคลอด เป็นต้น ส่งผลต่อสุขภาพของทารกด้วย เช่น ภาวะทารกตัวโต ภาวะระดับน้าตาล
ต่าในระยะแรกเกิด (Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., Dashe, J. S., Hoffman, B. L, et
al., 2014). ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลภาวะแทรกซ้อน 15,358 บาทต่อรายและค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นตามอายุ
ระยะเวลาการเป็นเบาหวาน ระดับน้าตาลและโรคร่วม (Fowler, M. J., 2008). การป้องกันเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์
จึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ
การรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนในหญิงตั้งครรภ์ถือเป็นการป้องกันเบาหวานได้ (Poomalar, G. K., 2015)
หญิงตั้งครรภ์ที่รับประทานอาหารเกินเกณฑ์มาตรฐานมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มากกว่าหญิง
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ตัง้ ครรภ์ที่รับประทานอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานสูงถึง 3.30 เท่า (95%CI= 1.71- 6.35, p< .05) (Limruangrong, P.,
Borriboonhirunsan, D., Puangsricharern, A., Pinitlertsakun, O., 2016). หน่วยงานรัฐได้ผลิตคู่มอื แนวทางการส่งเสริม
โภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ (เล่มชมพูเก่า) เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ทั่วประเทศไทย
ชุดความรู้ดังกล่าวจึงไม่ได้เน้นสัดส่วนอาหารที่เข้าใจง่ายได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างวัตถุดิบที่นามาประกอบอาหารไม่
สามารถหาได้ในท้องถิ่นและไม่สอดคล้องกับวิถีบริโภคของคนพะเยา (สารวจหญิงตั้งครรภ์, 20 คน) อาหารพื้นบ้าน
พะเยา ซึ่งประกอบด้วยอาหารคนเมือง อาหารไทลื้อ อาหารไทยวน ถือเป็นอาหารสุขภาพ (ชณิตา ประดิษฐ์สถาพรและ
คณะ, 2559). ที่สามารถลดระดับน้าตาลในเลือดได้สาหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร และคณะ,
2556).
การใช้เมนูอาหารพื้นบ้านพะเยาเป็นเมนูหลักภายใต้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
มาจั ดทาให้ ง่า ยต่อ ความเข้า ใจ ภายใต้การรั บรู้แ ละการดูแ ลตนเองของหญิง ตั้งครรภ์ภ ายใต้วิถีวัฒ นธรรมพะเยา
เพื่อนาไปสู่การป้องกันเบาหวานขณะตั้งครรภ์ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย นี้เพื่อการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมโภชนาการ
หญิงตั้งครรภ์พะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริการ
ด้านการส่งเสริม ป้องกันเบาหวาน อย่างต่อเนื่องระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน งบ 1 คณะ 1 โมเดล ปี 2560 เท่านัน้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดเฉพาะหลังการทดลอง (One- group posttest only design)
มุ่งพัฒนาคู่มือตามกระบวนการพัฒนาตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) คือ 1) การวางแผน (Plan) ได้แก่ การศึกษา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การปฏิบัติตามแผน (Do) ได้แก่ พัฒนาร่างคู่มือและนาไป
ทดลองใช้ 3) ประเมินผล (Check) ระดับความพึงพอใจ และ 4) ปรับปรุงแก้ไข (Act)
ประชากรในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ 1) บุคลากรด้านสุขภาพ ได้แก่ พยาบาลแผนกฝากครรภ์
นักโภชนาการ 2) ผู้เฒ่าผู้แก่ และ 3) หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรด้านสุขภาพ คัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานฝากครรภ์และงานโภชนาการ
คือ หัวหน้าแผนกและพยาบาลประจาแผนกฝากครรภ์ 3 คน รวมผู้บริหารงานโภชนาการโรงพยาบาล 1 คน
ส่วนผู้เฒ่าผู้แก่ คัดเลือกแบบ (Snowball) จากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหลังการคลอด จานวน 5 คน แบ่งเป็น
อาเภอเมือง 2 คน อาเภอเชียงคา 2 คนและอาเภอดอกคาใต้ 1 คน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ ใช้วิธีเปิดตารางอานาจการทดสอบของโคเฮน (Cohen, 1988)
โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่น (α) ที่ 0.05 อานาจการทดสอบ (Power) เท่ากับ 0.80 ต้องการขนาดตัวอย่างจานวน
25 คน ทั้งนี้เพิ่มขนาดตัวอย่างอีก 20% ต้องเก็บเพิ่มอีก 5 คน แต่เก็บตัวอย่างได้จริงรวมทั้งสิ้น 30 คน โดยคัดเลือก
หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน ที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลเชียงคา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559
ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 27 คน และหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน ในพื้นที่ตาบลแม่ใส อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 3 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง (inclusion criteria) ดังนี้
1. อายุครรภ์ตงั้ แต่ครัง้ แรกที่มาฝากครรภ์ – อายุครรภ์ 40 สัปดาห์
2. เป็นหญิงตัง้ ครรภ์ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ได้แก่
- อายุ ≥ 30 ปี
- มีภาวะอ้วน (ระดับดัชนีมวลกายก่อนการตั้งครรภ์ ≥ 27 kg/m2)
Proceeding พะเยาวิจยั 8
906

- มีประวัตกิ ารเป็นเบาหวานในการตั้งครรภ์ครัง้ ก่อน
- มีประวัตกิ ารคลอดทารกที่มีน้าหนักมากกว่า 4,000 กรัม
- การมีประวัตญ
ิ าติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน
- การมีประวัตทิ ารกเสียชีวติ ในครรภ์โดยไม่ทราบสาเหตุ
3. ไม่เป็นโรคเบาหวานที่ได้รับการวินจิ ฉัยก่อนการตั้งครรภ์ (overt DM)
4. ไม่มีโรคประจาตัวหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นก่อนการดาเนินการทดลอง เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง
ขณะตั้งครรภ์ ต่อมไทรอยด์ทางานผิดปกติ เป็นต้น
5. สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้
6. ยินดีและสมัครใจที่จะเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1. คู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์พะเยาเพื่อป้องกันการเป็น
เบาหวาน ผู้วิจัยเป็นผู้พัฒนาขึ้นจากการทบทวนจากเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา ความเชื่อด้านโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของหญิงตั้งครรภ์ ผู้วิจัยเป็น
ผู้พัฒนาขึ้นจากสมบูรณ์ บุญยเกียรติและผกากรอง จันทร์แย้ม (2560) 3. แบบประเมินความพึงพอใจก่อนและหลัง
พัฒนามาจากร่างทอง พันธ์ชัย (2557) 4. การสัมภาษณ์เชิงลึกประเด็น ความเชื่อด้านโภชนาการตามวิถีวัฒนธรรม
พะเยา และ 5. การสนทนากลุ่มระหว่างพยาบาล นักโภชนาการ เรื่องปัญหาโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และ
การป้องกันเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ คุณภาพเครื่องมือ ตรวจความตรงตามเนื้อหาผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และ
ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมื อประเมินความพึงพอใจกับหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลชุมชนอื่น จานวน 30 คน
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73
การวิ เคราะห์ข้ อมูล สถิติเชิง บรรยาย (descriptive statistics) ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ ย ( X ) และส่ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์
พะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน

ผลการศึกษา
ผลของการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์พะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน นาเสนอ
ประกอบด้วย 1. ขั้นตอนการพัฒนาคู่มือโดยใช้กระบวนการ PDCA และ 2. ความพึงพอใจต่อคู่มือของหญิงตั้งครรภ์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นตอนการพัฒนาคู่มอื โดยใช้กระบวนการ PDCA
การพั ฒ นาคู่ มือ การส่ ง เสริ ม โภชนาการหญิ ง ตั้ง ครรภ์พ ะเยาเพื่อ ป้ อ งกั น การเป็ น เบาหวานนี้ใ ช้
เมนูอาหารพื้นบ้านพะเยาเป็นเมนูหลักในการป้องกันเบาหวานเนื่องจากเมนูอาหารพื้นบ้านพะเยาได้เคยถูกใช้ในการลด
ระดับน้าตาลในเลือดกลุม่ เสี่ยงเบาหวานมาแล้ว โดยมีขนั้ ตอนการพัฒนาคู่มอื ใช้กระบวนการ PDCA ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) ผลพบว่า หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีอายุ 16-40 ปี ร้อยละ 80
มีอายุมากกว่า 18 ปี เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 47.1) สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ
52) ตั้งครรภ์ครั้งแรก หญิงตั้งครรภ์เหล่านี้ไม่เคยรับรู้ประโยชน์ของอาหารพื้นบ้านพะเยา เคยรับรู้หากตั้งครรภ์จะมี
โอกาสเกิ ด ครรภ์เป็ นพิษได้ โดยไม่เคยทราบมาก่อ นว่า ครรภ์เป็น พิษคื ออะไร ไม่ทราบมาก่อ นว่า สัด ส่ ว นอาหารที่
ไม่เหมาะสมมีผลต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และไม่ทราบว่า หากเป็นเบาหวานสามารถส่งผลต่อการตกเลือด
เสียชีวติ ของตนและบุตรในครรภ์ได้ ขณะที่พยาบาลและนักโภชนาการ ต่างยอมรับว่า คู่มือจากหน่วยงานรัฐที่มีอยู่เดิม
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ใช้อธิบายหญิงตั้งครรภ์ได้ยาก เนื่องจากเมนูอาหาร การคานวณแคลอรี่และตัวอย่างอาหารไม่สัมพันธ์กับวิถีการ
บริโภคอาหารของคนพะเยา
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติ (Do) การพัฒนาโครงร่างและการนาไปใช้ ผู้วิจัยได้พัฒนาร่างคู่มือครั้งที่ 1
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ เมนูอาหารพื้นบ้านพะเยาและทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพ พัฒนาร่างคู่มอื ครั้งที่ 2 นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เฒ่าผู้แก่ มาปรับปรุงเนื้อหาคู่มือเกี่ยวกับ
เมนูอาหารพื้นบ้าน ความเชื่อและพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติก่อน-ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด พัฒนาร่างคู่ มือครั้งที่ 3
นาร่างที่ได้ไปสนทนากลุ่มกับพยาบาลและนักโภชนาการ เพื่อพิจารณาเนื้อหาร่วมกันก่อนส่งผู้เชี่ยวชาญ ผลการ
ประเมินคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้เชี่ยวชาญ จาแนกตามความคิดเห็นต่อการประเมินคุณภาพคู่มือ
ความคิดเห็น (N=5)
รายการ

ดี

ด้านรูปแบบ
- ขนาดของคู่มอื
- ความเหมาะสมของตัวอักษร
- ความถูกต้องของการพิมพ์
- ความสวยงามของหน้าปก
ด้านเนื้อหา
- เนื้อหากระฉับ เข้าใจง่าย
- มีการลาดับเนื้อหาทุกขัน้ ตอน
- เนื้อหาตรงกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
- เนื้อหาโภชนาการสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมพะเยา
- เนื้อหาสามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้จริง
- สานวนภาษาที่ใช้เป็นภาษาถิ่น อ่านเข้าใจง่าย
- ภาพประกอบถูกต้อง ชัดเจน
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
- ความรู้จากคู่มือ นาไปปฏิบัตแิ ละแก้ปัญหาได้
- สามารถนาไปแนะนากับผู้อ่นื ได้

ไม่ดี

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

5
5
5
5

100.0
100.0
100.0
100.0

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

5
5
5
5
5
5
5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

5
5

100.0
100.0

0
0

0.0
0.0

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความเห็นต่อคู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิง
ตัง้ ครรภ์พะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน ในด้านเนื้อหา รูปแบบและการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับดี
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลระดับความพึงพอใจต่อคู่มือ (Check) พบว่า หญิงตั้งครรภ์มีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบ เนือ้ หาและการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2

ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ จ าแนกตามความพึง พอใจต่อ คู่ มือ ของ
หญิงตั้งครรภ์

คู่มอื การส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์พะเยาเพื่อ
ป้องกันการเป็นเบาหวาน
- ด้านรูปแบบ: กระทัดรัด น่าสนใจ การเรียงลาดับเนื้อหา
ความสอดคล้องเชื่อมโยง ขนาดและรูปแบบตัวอักษร
- ด้านเนื้อหา: ความเข้าใจ ความชัดเจนและความต้องการ
- ด้านประโยชน์: การนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
รวม



ความพึงพอใจ (N=30 คน)
แปลผล
SD.

4.03

.42

มาก

4.45
4.39
4.28

.10
.04
.29

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อคู่มือของหญิงตั้งครรภ์ พบว่า ความ
พึงพอใจของคู่มือในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 (SD.= .29) เมื่อประเมินความพึงพอใจของคู่มือ
รายด้านพบว่า ความพึงพอใจด้านรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (SD.= .42) ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (SD.=
.10) และด้านประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (SD.= .04) ซึ่งความพึงพอใจในรายด้านที่กล่าวมาอยู่ในระดับมาก
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) จากข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดลองใช้ จะนาไปสู่การ
ปรับปรุงก่อนใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยการพัฒนาระบบบริการด้านการส่งเสริ ม ป้องกันเบาหวาน อย่างต่อเนื่อง
ระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนต่อไป

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการศึกษา การพัฒนาคู่มอื การส่งเสริมโภชนาการหญิงตัง้ ครรภ์พะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวานโดยใช้
เมนูอาหารพื้นบ้านพะเยาเป็นเมนูหลักในการป้องกันเบาหวานเนื่องจากเมนูอาหารพื้นบ้านพะเยาโดยใช้กระบวนการ
PDCA ร่วมกันระหว่างหญิงตัง้ ครรภ์ ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งที่เป็นคนไทลือ้ และไม่ใช่คนไทลื้อ พยาบาลและนักโภชนากร จึงแสดง
ให้เห็นว่า คู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์พะเยาอยู่ในระดับดี ทั้งในด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหาและด้านการ
นาไปใช้ประโยชน์ จึงส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์มคี วามพึงพอใจทัง้ ในด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหาและด้านการนาไปใช้ประโยชน์
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปราณี อินทร์ศรี ปิยะนุช จิตตนูนท์ และศิริวรรณ พิริยคุณธร (2558)
พบว่า คู่ มือ ที่มีเนื้อหาถู ก ต้อ ง มีล าดั บขั้ น ตอนต่อ เนื่อ งและเข้ าใจง่ า ย ขนาดรู ปเล่ ม และรู ปแบบมีค วามเหมาะสม
ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินได้ เนื่องจากการพัฒนาคู่มือดังกล่าวมีขั้นตอน
การศึกษาตั้งแต่ก ารศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ ง และการสัมภาษณ์จากเด็กวัย เรียน ครูอนามั ย
โรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากนั้นจึงพัฒนาคู่มือฉบับร่าง และประเมินความเหมาะสมของคู่มือเมื่อนาไปใช้
จากนั้นจึงสรุปผลการประเมินและการปรับปรุงแก้ไขคู่มือ ตามลาดับ ทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของราตรี พลเยี่ยม
และสมพร วัฒนนุกูลเกียรติ (2556) ที่พบว่า การจัดทาคู่มือการปฏิบัติตนร่วมกับการดูแลตามปกติ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเบาหวานในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< .001) และหญิงตั้งครรภ์กลุ่มทดลองมีระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ ปกติ
มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< .001) เช่นกันกับการศึกษาของจีระภา มหาวงค์ (2551) ที่พบว่า
โปรแกรมการให้ความรู้ในด้านโภชนาการร่วมผ่านคู่มอื ภายใต้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ใน
กลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์ที่เป็นเบาหวาน จานวน 30 คน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า หญิงตั้งครรภ์กลุ่มทดลองมีคะแนนการ
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รับรู้ประโยชน์ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p< .001) ทั้งนี้หญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มทดลองมีคะแนนการรับรู้อุปสรรคต่ากว่ากลุ่มควบคุ มอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p< .01) และระดับน้าตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหารเช้าของหญิงตั้งครรภ์กลุ่มทดลองต่ากว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< .05)

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคู่มอื การส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์พ ะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน
มีความเหมาะสมในการนาไปใช้กับหญิงตัง้ ครรภ์ในจังหวัดพะเยา ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องควรนาคู่มือดังกล่าวไปใช้จริงและ
ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การศึกษาตัว แปรตามอื่น ๆ เช่น ระดับน้าตาลในเลือด อัตราการเกิ ด
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น
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ท่ า ทางการนั่ ง ท างานกั บ ความผิ ด ปกติ โ ครงร่ า งกระดู ก กล้ า มเนื้ อ บุ ค ลากรงาน
คอมพิวเตอร์สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Computer sitting postures with Musculoskeletal disorders among computer
support officers in Huachiew Chalermprakiet University
ทัศนียา คงทอง1 ปรัธนา แพน้อย1 กนกวรรณ จรูญพงษ์1 จีรวรรณ กานล1 พัฒน์ศิริ ทองหวาน1
ลัลธริมา พุ่มอิ่ม1 และชัญญา เจียมใจ1*
Thadsaniya kongthong1, Prattana Phaenoy1, Kanokwan jaroonpong1, Jeerawan kamnon1, Patsiri
Tonghwan1, Lantrimar Pumim1 and Chanya Jiemjai1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
(เพศ อายุ โรคประจาตัว ชั่วโมงในการนั่งทางานคอมพิวเตอร์ต่อวัน ลักษณะโต๊ะและเก้าอี้) กับความผิดปกติของ
โครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อของบุคลากรงานคอมพิวเตอร์สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางการนั่งทางานคอมพิวเตอร์กับความผิดปกติโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อ ของ
บุคลากรงานคอมพิวเตอร์สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรงานคอมพิวเตอร์สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจานวน 125 คน
มีผู้ตอบกลับแบบสอบถามจานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 เพศชายจานวน 16 คน เพศหญิงจานวน 73 คนมีอายุ
ระหว่าง 20-60 ปี (อายุเฉลี่ย 38 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.46) ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่นั่งทางานคอมพิวเตอร์
มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 64 เป็นงานค้นหาข้อมูล พิมพ์เอกสารและติดต่อสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ตโดยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมามีอาการปวดจานวน 72 คนคิดเป็นร้อยละ 80.9 มีอาการปวดในช่วงเวลาทางาน
พักแล้วไม่หายและไม่สามารถทางานได้ที่ คอ ไหล่ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง ข้อศอก แขนส่วนล่าง สะโพก/ต้นขา
หัวเข่า น่อง และเท้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวา โดยชนิดของเก้าอี้ที่สามารถปรับระดับความสูงได้มีความสัมพันธ์กับ
ความผิดปกติที่ไหล่ด้านซ้ายและหลังส่วนบนด้านขวา (p < 0.05) ความสูงของพนักพิงเก้าอี้มีความสัมพันธ์กับความ
ผิดปกติที่มือ/ข้อมือซ้าย (p < 0.05)
จากผลการประเมินท่าทางการนั่งทางานคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุนจานวน 41 คน ด้วยแบบ
ประเมิน Rapid Office Strain Assessment (ROSA) ส่วนใหญ่มีคะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป จานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.5 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อและควรมีการปรับปรุงสถานี
งานเพื่อปรับเปลี่ยนท่าทางในการทางาน โดยพบว่าท่าทางการนั่งทางานคอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติที่
ข้อศอกซ้าย (p < 0.05)
1

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สมุทรปราการ 10540
1
Occupational health and safety, Faculty of public and environmental health, Huachiew Chalerm Prakiet University, Samut Prakarn
Province 10540
*
Corresponding author e-mail: chanya.maij@gmail.com
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จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางานคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเก้าอี้และท่าทางการนั่ง
ทางานเป็นปัจจัยสาคัญในการเกิดความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ จึงควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ผู้ใช้และควรมีการปรับเปลี่ยนท่านั่งทางานให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อ
คาสาคัญ: การยศาสตร์ ท่าทางการนั่งทางาน งานคอมพิวเตอร์

Abstract
The purpose of this descriptive research study was to study the personal factors (sex , age, congenital
disease, hours to work with computers per day, types of tables and chairs) associated with musculoskeletal disorders
among computer support officers in Huachiew Chalermprakiet University and study computer sitting postures
associated with musculoskeletal disorders among computer support officers in Huachiew Chalermprakiet University.
The computer support officers in Huachiew Chalermprakiet University sample consisted of 125, there were 89
respondents accounted for 71.2%. Eighty nine healthy subjects were 16 men and 73 women aged 20-60 years old
(average 38 years old and SD 9.46). Fifty seven subjects (64%) worked in computer sitting postures more than 4
hours per day for searching, typing and internet communication. In the one year past, there were 72 subjects (80.9%)
suffering from pain during work time not recovered after rest and cannot work both left and right in neck, shoulder,
upper back, lower back, elbows, lower arms, hips/thighs, knees, calves and toes. The adjustable height chair was
associated with musculoskeletal disorders in left shoulder and right upper back (p < 0.05). The level of chair backrest
was associated with musculoskeletal disorders in left wrist/hand (p < 0.05).
Twenty four subjects (58.5%) from forty one were assessed sitting postures with Rapid Office Strain
Assessment (ROSA) had more than 5 scores to be high risk to be musculoskeletal disorders should be improve
working station. The sitting postures were associated with musculoskeletal disorders in left elbow (p < 0.05).
The results of computer working postures showed that equipment of computer worked, especially chairs
and sitting postures were an important factor in the case of musculoskeletal disorders. It was recommended that
considered appropriate for the user and be adjusted to work properly to prevent the musculoskeletal disorders.
Keywords: Ergonomics, The sitting posture, Computer work

บทนา
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อชีวิตประจาวัน โดยประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปมีประมาณ
63.3ล้านคน มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 22.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ซึ่งไม่เพียงแต่การใช้งานในชีวิตประจาวันเท่านั้น
ในการทางานก็เป็นที่นิยมทาให้หลายองค์กรนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานกันอย่างแพร่หลาย ทาให้ปริมาณ
การใช้คอมพิวเตอร์ ในสานักงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จานวนผู้ป่วยและอัตราผู้ป่วยจาก
กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อในปี พ.ศ. 2559 มีจานวน 81,226 คนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ที่มีจานวน 72,486 คน
(สานักโรคจากการประกอบอาชีพ, กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข , 2559). ส่งผลต่อสภาพร่างกายและ
ประสิทธิภาพในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน เกิดความผิ ดปกติโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อ มีอาการชาบริเวณ
กล้ามเนื้อ ปวดคอ กระดูกสันหลังเคลื่อนและอาจทวีความรุนแรงจนนาไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ในที่สุด ซึ่งสาเหตุหลักเกิด
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จากโต๊ะและเก้าอีท้ ี่ใช้ในการนั่งทางานไม่เหมาะสม ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสม เช่น นั่งหลังงอ
โดยไม่พิงพนักเก้าอี้ นั่งทางานอยู่ท่าเดิมนาน ๆ (นงค์นุช กลิ่นพิกุล, 2559) ส่วนของร่างกายที่มีอาการปวดเมื่อยมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คอ (52.2%) หลังส่วนล่าง (39.9%) และไหล่ (32.6%) โดยคิดร้อยละแยกตามอวัยวะของ
ร่างกาย (กลางเดือน โพชนา และคณะ, 2558).
นอกจากปัญหาความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจะมีสาเหตุมาจากโต๊ะเก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมกับ
รูปร่างผู้ใช้ ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสมแล้วพฤติกรรมการนั่งทางานคอมพิ วเตอร์เป็นเวลา
ยาวนานติดต่อกันมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน ก็มีความเสี่ยงต่อการความผิดปกติโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อได้เช่นกัน
(เมธินี ครุสันธิ์และคณะ, 2557) ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีงานหลักคือ
การนั่งทางานคอมพิวเตอร์ และมีการทางานกับคอมพิวเตอร์มากกว่า 4 ชั่วโมงด้วยเช่นกัน คณะผู้วิจัยจึงมีสนใจที่จะ
ศึกษาถึงความผิดปกติโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อที่เกิดจากการนั่งทางานคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อทราบถึงความผิดปกติโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อที่ เกิดขึ้นต่อร่างกายจาก
การนั่งทางานคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง โดยการปรับปรุงสถานีงาน และ
ท่าทางการทางานให้เหมาะสมตามหลักทางการยศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติโครงร่างกระดูก
กล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการงานคอมพิวเตอร์ ของบุคลากรให้มีภาวะสุขภาพที่ดีและปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพนาพา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

ระเบียบวิธีวจิ ัย
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจานวน 383 คน มีจานวนกลุ่มตัวอย่าง 125 คน
โดยได้รับการตอบกลับจานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่มกี ารบาดเจ็บและโรคประจาตัว
ที่มีผลต่อความผิดปกติโครงการกระดูกและกล้ามเนื้อ และอาสาสมัครเซ็นเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัยที่ผ่านการ
อนุมัตกิ ารขอจริยธรรมวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาสาสมัครทั้ง 89 คนตอบแบบสอบเกี่ยวกับความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ (Body discomfort
ของกรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่ งเป็น การสอบถามระดับอาการความผิ ดปกติโ ครงร่ างกระดูกและ
กล้ามเนื้อ 4 ระดับ 0 คือ ปกติ, 1 คือ มีอาการในช่วงเวลาทางาน พั กแล้วหาย, 2 คือ มีอาการในช่วงเวลาทางาน
พักแล้วไม่หาย ยังสามารถทางานได้ และ 3 คือ มีอาการในช่วงเวลาทางาน พักแล้วไม่หายและไม่สามารถทางานได้
ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ด้านซ้าย และขวา 12 ส่วน คือ คอ ไหล่ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง แขนส่วนบน ข้อศอก
แขนส่วนล่าง มือ/ข้อมือ สะโพก/ต้นขา หัวเข่า น่องและเท้า
อาสาสมัครที่มีเวลาในการนั่งทางานคอมพิวเตอร์มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมีจานวน 41 คน จะถูกคัดเลือก
เพื่อนามาวิเคราะห์ท่าทางในการทางานคอมพิวเตอร์ด้วยแบบประเมิน ROSA (Rapid Office Strain Assessment) ซึ่งมี
หัวข้อการประเมินเกี่ยวกับ ความสูงเก้าอี้ ความลึกเก้าอี้ ที่พักแขน พนักพิง จอมอนิเตอร์ การใช้โทรศัพท์ เมาส์ และ
แป้นพิมพ์ โดยผู้วิจัยถ่ายภาพสถานีงานของอาสาสมัครจานวน 4 ภาพ คือภาพด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้ายและ
ด้านขวา จากแบบประเมิน ROSA จะได้คะแนนประเมินท่าทางการนั่งทางานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 1-10 คะแนน หากมี
คะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไปแสดงว่าท่าทางนัน้ มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ
ควรมีการวิเคราะห์สถานีงานเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงสถานีงานต่อไป
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สถิติที่ใช้ในการวิจัยเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะของเก้าอี้ทั้งระดับความสูง
พนั กพิงที่ วางแขน และท่ าทางในการนั่ งทางานคอมพิว เตอร์ กับความผิ ดปกติของโครงร่ า งกระดูก และกล้า มเนื้อ
ด้วย Chi-square test

ผลการศึกษา
อาสาสมัครจานวน 89 คน เพศชายจานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18 เพศหญิงจานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ
82 มีอายุระหว่าง 23-60 ปี อายุเฉลี่ย 38 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.46 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
ไปจานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบเกี่ยวกับเก้าอี้ ได้แก่ ประเภทของเก้าอี้ที่
สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อที่ไหล่ด้านซ้าย
และหลังส่วนบนด้านขวา (p < 0.05) ระดับความสูงของพนักพิง (ระดับเอวและระดับคอ) มีความสัมพันธ์กับความ
ผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อที่มือ /ข้อมือด้านซ้าย (p < 0.05) สาหรับท่าทางการนั่งทางานคอมพิวเตอร์มี
ความสัมพันธ์กับความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อที่ขอ้ ศอกซ้าย (p < 0.05)

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าประเภทเก้าอี้ที่ปรับระดับความสูงได้มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติโครงร่าง
กระดูก และกล้า มเนื้อ ที่ไ หล่ ด้านซ้า ยและหลั งส่ วนบนด้า นขวา ในข้อ เสนอแนะและผลงานวิจั ยที่ ผ่า นมาส่ วนใหญ่
สนับสนุนให้ งานนั่งทางานคอมพิวเตอร์ควรเลือกใช้เก้าอี้ที่สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้ เพื่อให้เหมาะกับ
ความสูงขาของแต่ละบุคคล รวมทั้งช่วยลดอาการปวดเมื่อยส่ว นต่าง ๆ ของร่างกายได้ (ธยา ภิรมย์และคณะ, 2555)
แต่จากผลการวิจัยในครัง้ นี้พบว่าบุคลากรที่นั่งทางานคอมพิวเตอร์ดว้ ยเก้าอี้ที่สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้มี
อาการผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ อาจเนื่องมาจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความ
สูงที่เหมาะสมในการนั่งทางาน หรือไม่มคี วามรู้เกี่ยวกับการปรับระดับความสูงของเก้าอี้ ทาให้เก้าอี้มีระดับที่สูงเกินไป
ทาให้นั่งในท่าก้ม หรืองอหลัง หรือการปรับระดับเก้าอี้ที่ต่าเกินไปทาให้มีท่าทางยกหัวไหล่ จึงส่งผลให้เกิดความผิดปกติ
โครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อที่หัวไหล่และหลังส่วนบน สาหรับผลการศึกษาระดับความสูงของพนักพิง (ระดับเอวและ
ระดับคอ) มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อที่มือ/ข้อมือด้านซ้ายนั้น อาจเป็นผลมาจาก
เก้าอี้ที่มีพนักพิงสูงถึงระดับคอ เมื่อผู้ปฏิบัติงานนั่งพิงพนักพิงต้องใช้มือในการยันตัวให้ติดกับพนักพิงจึงเกิดความ
ผิดปกติขนึ้ แต่ถ้าหากพนักพิงอยูใ่ นระดับเอวเมื่อนั่งพิงก็สามารถนั่งโดยไม่ต้องใช้มือช่วยในการยันตัวให้ติดกับพนักพิง
ซึ่งต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป สาหรับท่าทางการนั่งทางานคอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติโครงร่าง
กระดูกและกล้ามเนื้อที่ข้อศอกซ้าย เนื่องจากเก้ าอี้ที่ใช้งานจะมีที่วางแขนที่เป็นพลาสติกแข็ง เมื่อนั่งทางานต้องมีการ
วางแขนเกิดการกดน้าหนักลงไปที่ขอ้ ศอกซ้า ๆ จึงเกิดความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อที่ข้อศอกได้ (พาวิณี
ใจบานและคณะ, 2557)
การนั่งทางานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานมีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อได้
โดยปัจ จัย ที่มีผลคื อ ลัก ษณะของเก้า อี้ และท่า ทางในการทางาน นอกจากนี้ก ารอบรมให้ค วามรู้ก็ มีค วามส าคั ญ
ทั้งความรู้ในการปรับเก้าอี้ให้เหมาะสมกับสัดส่วนร่างกาย ความรู้ในการใช้เก้าอี้ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับท่าทางที่ดีใน
การทางาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
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ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของนิสิตที่เป็นโรคอ้วน
Nutritional Status and Dietary Intake among Obese Undergraduate Students
ชมนาด สิงห์หันต1* นริศรา พันธุรัตน์1 ยุพา ชาญวิกรัย1 วิทวัส สัจจาพงค์1 ณัฐพล ทัศนสุวรรณ1 และ
สุรศักดิ์ ใจเขียนดี1
Chomnard Singhan1*, Naritsara Phanthurat1, Yupa Chanwigrai1, Wittawas Sajjapong1, Natthaphon
Thassanasuwan1 and Surasak Jaikeandee1
บทคัดย่อ
โรคอ้วน เกิดจากการได้รับพลังงานที่ไม่สมดุลระหว่างพลังงานจากการบริโภคและพลังงานที่ใช้ในกิจกรรม
จึงทาให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายจนทาให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ดังนั้นควรป้องกันและรักษาน้าหนักให้อยู่ใน
ระดับปกติอย่างสม่าเสมอ งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะโภชนาการด้านร่างกายและการบริโภคอาหารใน
นิสิตหลักสูตรโภชนาการที่เป็นโรคอ้วน อายุ 19-21 ปี จานวน 50 คน การศึกษาภาคตัดขวางเก็บข้อมู ลในเดือน
มีนาคม 2561 โดยมีการวัดสัดส่วนร่างกายด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกายและสอบถามอาหารบริโภคย้อนหลัง
24 ชั่วโมง 2 วัน ข้อมูลการบริโภคอาหารได้รับการวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการด้วยโปรแกรม INMUCAL ผลการศึกษา
พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยมีค่าเฉลี่ยไขมัน 34.26±3.93% โดยจัดอยูใ่ นระดับสูงและสูงมาก 49 คน (98.0%) ขณะที่ไขมันใน
ช่องท้องมีค่าเฉลี่ย 9.28±4.17 จัดอยู่ในระดับปกติ 38 คน (76.0%) ระดับสูงและสูงมาก 11 คน (24.0%) สาหรับการ
บริโภคอาหารพบว่า พลังงานเฉลี่ยต่อวัน 1318.214±836.38 กิโลแคลอรี่ เป็นพลังงานจากคาร์โบโฮเดรต โปรตีน และ
ไขมัน ร้อยละ 45.62±9.86 22.12±5.6 และ 32.2±9.74 ตามลาดับ ขณะที่การบริโภคแคลเซียมและเส้นใยอาหารน้อย
กว่าปริมาณที่แนะนาต่อวัน สรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมวิจัยมีไขมันในร่างกายสูงเป็นผลมาจากการได้รับพลังงานจากโปรตีน
และไขมันเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ได้รับวิตามินและแร่ธาตุนอ้ ย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นแนวทางการจัดการน้าหนักให้อยู่
ในระดับปกติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีในนิสิตที่เป็นโรคอ้วนต่อไป
คาสาคัญ: ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหาร นิสิตที่เป็นโรคอ้วน

Abstract
The fundamental cause of obesity and overweight is an energy imbalance between calories consumed
and calories expended which lead to excessive fat accumulation that may risk to impair health. Therefore
individual should prevent and maintain healthy body weight regularly. The objectives of study are to assess the
anthropometry and dietary intake among 50 obesity undergraduates of nutrition program, University of Phayao
aged 18-21 years. The cross-sectional study was collected data during March 2018. Anthropometric data was
measured by body impedance analysis (BIA) and dietary intake was recorded by 2 days-24 hours recall, then
analyzed by used INMUCAL program. The results showed average of total body fat as 34.26±3.93% which
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categorized in high and very high level of total body fat as 49 participants (98.0%). Meanwhile visceral fat was
9.28±4.17 (normal range) which categorized in high and very high level as 11 participants (24.0%). For dietary
intake, daily energy intake was 1318.214±836.38 kcal, energy distribution from carbohydrate, protein, and fat
as 45.62 ±9.86%, 22.12±5.6%, and 32.2±9.74%, of total energy intake respectively. Whereas consumption of
calcium and dietary fiber were lower Thai RDI. Conclusion, participants had high total body fat which resulted
from high energy intake of protein and fat, but low dietary vitamins and minerals. These results are guideline of
weight management to normal range for promoted healthy weight in obese undergraduate students.
Keywords: Nutrition status, Dietary intake, Obese undergraduate students
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บทนา
การเกิดโรคเรื้อรังมีสาเหตุมาจากได้รับพลังงานมากจากการบริโภคอาหารและไม่มีการใช้พลังงานในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ทาให้มีการสะสมไขมันในร่างกายปริมาณมาก ทาให้เกิดภาวะน้าหนักตัวเกินและโรคอ้วน นามาซึ่ง
การเกิดโรคเมตาบอลิกซินโดรม (ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด) ได้แก่ ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ระดับ
ไตรกลีเซอไรในเลือดสูง แอชดีแอลคอเลสเตอรอลต่า และความดันโลหิตสูง Poirier P., Giles T. D., Bray G.A., Hong
Y., Stern J.S., Pi-Sunyer F. X., Eckel R.H., 2006) ซึ่งภาวะดังกล่าวทาให้เกิดการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอด
เลือดของประชากรจานวนมาก องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) (2017) ได้รายงานว่า มีการ
เสียชีวติ ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากอันดับหนึ่ง ถึงร้อยละ 31 ของการเสียชีวิตทั้งหมด สาหรับประเทศไทยได้มี
อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากอันดับหนึ่งเช่นเดียวกับสถิติทั่วโลก (สานักโรคไม่ติดต่อ กรม
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ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2559) ที่พบว่า อัตราการเสียชีวิตของคนไทยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปี 2557 มีการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในประชากรทุกกลุ่มอายุ
จานวน 58,681 คน ซึ่งหากจะป้องกันหรือลดจานวนผู้เสียชีวิตดังกล่าว ควรเริ่มต้นด้วยการดูแลและป้องกันการเกิด
ภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วนในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะภาวะอ้วนลงพุงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง
เป็นอย่างสูง
ภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วน เป็นภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันที่ผิดปกติหรือมากเกินไปจนทาให้เกิด
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านร่างกาย สภาพจิตใจและนาไปสู่การเกิดปัจจัยเสี่ยงที่นาไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด ได้แก่ ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ระดับไตรกลีเซอไรในเลือดสูง แอชดีแอลคอเลสเตอรอลต่า และความดันโลหิตสูง
จากรายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (สานั กนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ และสถาบั น วิจั ย ระบบ
สาธารณสุข, 2559) พบว่า ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥25 kg/m2) ในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า
เพศชาย ร้อยละ 32.9 และเพศหญิงร้อยละ 41.8 โดยความชุกสูงสุดในกลุ่มอายุ 45-59 ปี ความชุกลดลงในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังพบภาวะอ้วนลงพุงร้อยละ 18.6 ในชายไทยและร้อยละ 45 ในหญิงไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไป
โดยทั่วไปทั้งชายและหญิงมีขนาดเส้นรอบเอวเล็กสุดในกลุ่มอายุ 15-29 ปี และเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงถึง
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเป็นอย่างสูงหลังจากช่วงอายุดังกล่าว ภาวะอ้วนลงพุงมีความสัมพันธ์กับภาวะต้าน
อินซูลิน ภาวะเบาหวานและโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งทาให้เกิดการมีสุขภาวะลดลงจากการเกิดโรคเรื้อรัง
มีผลต่อคุณภาพชีวติ และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเพิ่มค่าใช้จ่ายทางสุขภาพและการสูญเสียสุขภาวะจาก
ความพิการ เสียชีวิตก่อนวัยอันควรในที่สุด ดังนั้น ประชากรกลุ่มอายุ 18-21 ปีซึ่งเป็นประชากรที่อยู่ในกลุ่มของวัยที่
ก าลั ง ศึ ก ษาเล่ า เรี ย น นิ สิ ต ที่ เรี ย นในหลั ก สู ต รโภชนาการและโภชนบาบั ด (โภชนาการและการก าหนดอาหาร)
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลั ยพะเยา ซึ่ง เป็นหลักสูตรที่ ผลิตบัณฑิตอาชีพนักกาหนดอาหารและนั ก
โภชนาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ในการให้คาปรึกษาและคาแนะนาด้านโภชนการและการ
บริโภคอาหาร เพื่อป้องกันและบาบัดโรค หากนิสิตมีภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วนอาจกระทบต่อการเป็นโมเดลด้าน
สุขภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิชาชีพ และสุขภาพของนิสิตที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ได้ ดังนั้นจึง
เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการลดน้าหนักให้อยู่ในระดับปกติ โดยใช้กระบวนการให้คาปรึกษาด้านโภชนาการ (Nutrition
Care Process, NCP) ซึ่งเริ่มต้นด้วยกระบวนการประเมินทางโภชนาการ (Nutrition assessment) เพื่อให้ทราบข้อมูล
เบือ้ งต้นด้านองค์ประกอบร่างกายและการบริโภคอาหารที่จะนามาซึ่งแนวทางการให้คาปรึกษาและจัดรูปแบบอาหาร
บริโภคให้เหมาะสมกับนิสิตที่มีโรคอ้วนได้อย่างเหมาะสมการศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะโภชนาการด้าน
ร่างกายและการบริโภคอาหารในนิสติ หลักสูตรโภชนาการและโภชนบาบัด (โภชนาการและการกาหนดอาหาร) ที่เป็น
โรคอ้วน

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาเป็นกลุ่มนิสิ ต ที่กาลังศึก ษาในหลัก สูตรโภชนาการและโภชนบาบัด และหลักสูต ร
โภชนาการและการกาหนดอาหาร ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 1-4
อายุ 18-21 ปีจานวน 210 คน กลุ่มประชากรเหล่านี้ได้รับการคัด เลือกให้ได้กลุ่ม ตัวอย่างที่เป็นโรคอ้วนตาม
กระบวนการสรรหาผู้เข้าร่วมวิจัย (Recruitment)
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 กระบวนการสรรหากลุ่มตัวอย่าง (Recruitment)
ผู้วิจัยมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ เชิญชวน
ให้นิสติ เข้าร่วมประเมินโภชนาการด้วยการชั่งน้าหนัก วัดและ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นสิ ิตเข้ารับ
ส่ ว นสู ง เพื่อ คั ด กรองค่ า ดั ชนีม วลกายที่ มีค่ า มากกว่า หรื อ
การวัดสัดส่วนร่างกาย ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
เท่ากับ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์โรค
เพื่อคัดกรองโรคอ้วน (ผู้เข้าร่วมจานวน 210 คน)
อ้วน และเชิญชวนนิสติ ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย
 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย
เกณฑ์การคัดเข้างานวิจัย (inclusion criteria) ได้แก่
คัดกรองนิสิตที่เป็นโรคอ้วน
นิสิ ต ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รโภชนาการและโภชนบาบั ด
(≥ 25.0 kg/m2)
(โภชนาการและการกาหนดอาหาร) ชั้นปีที่ 1-4 ที่มีดัชนีมวล
(ผู้เข้าร่วมจานวน 50 คน)
กายมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 25 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตารางเมตร
ที่ยินยอมลงลายมือชื่อเข้าร่วมงานวิจัยและหากผู้เข้าร่วมวิจัย
ให้ข้อมูลไม่ครบขั้น ตอนการศึกษาและมีความประสงค์ที่จะ
คัดเลือกนิสิตที่เป็นโรคอ้วนตาม
ออกจากงานวิจั ย จะได้ รับการคั ด ออกจากการศึก ษาทั น ที
ตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย
(Exclusion criteria) จากเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมี
ภาพที่ 1 กระบวนการสรรหากลุ่มตัวอย่าง
นิสิตที่เป็นโรคอ้วนยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยจานวน 50 คน
และงานวิจัยมีการดาเนินการตามข้อกาหนดคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วิธีการเก็บข้อมูล
งานวิจัยมีรูปแบบการศึกษาภาคตัดขวาง (cross-sectional study) ที่มีการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม 2561
โดยเป็นการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกการวัดสัดส่วนร่างกายและองค์ประกอบร่างกาย และแบบบันทึกอาหารบริโภค
(Food record) ซึ่งแบบบันทึกดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและให้คะแนนความสอดคล้องของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน วิเคราะห์และหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence, IOC) เท่ากับ
1.0 จากนั้นนาแบบบันทึกที่ได้รับการตรวจสอบแล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูลดังนี้
 การวัดสัดส่วน (Anthropometric Assessment)
การวัดองค์ประกอบร่างกาย - ประเมินองค์ประกอบร่างกาย โดยใช้เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่างกาย (Body Impedance Analysis, BIA) เพื่อหาปริมาณไขมันและกล้ามเนื้อในร่างกาย ค่าที่วิเคราะห์ได้แก่ ค่าดัชนี
มวลกาย (Body Mass Index, BMI) ไขมันในช่องท้อง (visceral fat) ปริมาณไขมัน (body fat) และกล้ามเนื้อในร่างกาย
โดยมีวิธีการวัดตามคูม่ อื ข้อแนะนาการใช้เครื่อง BIA ตามหลักการและวิธีการวัดองค์ประกอบของร่างกายของเครื่อง
คือ ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องถอดรองเท้า ถอดถุงเท้า ถอดโลหะที่เราใส่ เช่นนาฬิกา สร้อยคอ เข็มขัด จากนั้นก็ขึ้นเหยียบ
เครื่องชั่งยื่นแขนไป 90 องศา รอประมาณ 15 วินาที บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการวัดสัดส่วนและองค์ประกอบ
ร่างกาย แล้วนาข้อมูลมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในคู่มอื ข้อแนะนาการใช้เครื่อง BIA รุ่น (HBF-375)
การวัดเส้นรอบพุง - การวัดเส้นรอบพุงโดยใช้สายวัดจะวัดผ่านสะดือของผู้เข้าร่วมวิจัย ซ้าประมาณ
2 ครัง้ แล้วจึงบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการวัดสัดส่วนและองค์ประกอบร่างกาย โดยเส้นรอบพุงปกติในเพศชายและ
เพศหญิงต้องน้อยกว่า 90 และ 80 เซนติเมตร ตามลาดับ หากสูงกว่าค่าเหล่านีจ้ ัดว่ามีภาวะอ้วนลงพุง
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การวั ด เส้ น รอบสะโพก – การวั ด เส้ น รอบสะโพกจะใช้ ส ายวั ด วั ด ผ่ า นส่ ว นที่ ก ว้ า งและผายที่ สุ ด
ซ้าประมาณ 2 ครั้ง แล้วจึงบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการวัดสัดส่วนและองค์ประกอบร่างกาย แล้วนามาหาค่าเส้น
รอบพุงต่อเส้นรอบสะโพก (waist hip ratio, W/H ratio) เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง สาหรับในเพศ
ชายและเพศหญิงต้องน้อยกว่า 1.0 และ 0.8 เซนติเมตร ตามลาดับ
 การวัดความดันโลหิต (Blood pressure)
ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการวัดความดันโลหิต 2 ครั้ง จากเครื่องวัดความดันโลหิต (Omron HEM-7130)
แล้วบันทึกข้อมูล โดยมีวิธีการวัดคือ ผู้เข้าร่วมวิจัยพัก 10-15 นาที แล้วนั่ง อยู่ในท่าที่สบายและผ่อนคลาย และวาง
แขนที่ใช้งานน้อยข้างหนึ่งออกไปในระดับเดียวกับหัวใจ แล้วใช้ปลอกแขนวัดความดันโลหิตพันรอบต้นแขนเหนือข้อพับ
แขน 2-3 เซนติเมตร จากนั้นกดปุ่มที่เครื่องเพื่อเริ่มวัด และรอให้แรงดันที่เครื่องคลายตัวลงจนเป็นปกติ เมื่อเครื่อง
ทางานเสร็จสิ้นก็จะได้ค่าความดันโลหิตตัวบนซึ่งหมายถึงความดันสูงสุดในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจบีบตัว (SBP)
และค่าความดันโลหิตตัวล่าง ซึ่งเป็นความดันต่าสุดในหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจคลายตัว (DBP)
 การประเมินอาหารบริโภค (Dietary assessment)
การประเมินอาหารบริโภคจะใช้วิธีการให้ผู้เข้าร่วมวิจัย บันทึกรายการอาหารที่รับประทาน (food record)
2 วัน ประกอบด้วย วันธรรมดา 1 วัน (จันทร์ถึงศุกร์) และวันหยุด 1 วัน (เสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์) โดยผู้วิจัย จะอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลอาหารบริโภค บอกวิธีการบันทึกข้อมูลอาหารบริโภค และฝึกให้ผู้เข้าร่วมงานวิจัย
บันทึกข้อมูล โดยใช้อาหารแลกเปลี่ยน (Food exchange lists) และช้อนกินข้าว (ช้อนโต๊ะ) ในการกะปริมาณอาหารที่
รับประทานในแต่ละวัน จากนั้นข้อมูลอาหารบริโ ภคที่ได้มาทั้งวันหยุดและวันธรรมดาของผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้นามา
วิเคราะห์คุณค่าโภชนาการ โดยใช้โปรแกรมอินมูแคล รุ่นที่ 3.0 (INMUCAL version 3.0) ปริมาณสารอาหารที่ได้รับ
จากการบริโภคแต่ละวันจะนามาหาค่าเฉลี่ยเป็นปริมาณสารอาหารที่บุคคลได้รับในหนึ่งวัน จากนั้นข้อมู ลที่ได้นามา
เปรี ย บเที ย บกั บ ปริ ม าณสารอาหารที่ แ นะน าให้ บ ริ โ ภคประจ าวั น ส าหรั บ คนไทยอายุ ตั้ ง แต่ 6 ปี ขึ้ น ไป (Thai
Recommended Daily Intakes: Thai RDI)
 การวิเคราะห์ทางสถิติ
ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประเภทร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยใช้โปรแกรม SPSS Version 15.0 (Statistics Package for the Social Sciences) และ Microsoft Office Excel 2018
ในการประมวลผล

ผลการศึกษา
ผลการวัดสัดส่วนร่างกายนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบาบัดและหลักสูตรโภชนาการและการกาหนด
อาหาร จานวน 210 คน โดยการชั่งน้าหนักและส่วนสูง เพื่อหาดัชนีมวลกายของนิสิต พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีค่าดัชนี
มวลกายอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ 109 คน (ร้อยละ 51.9) และมีนสิ ิตที่มีภาวะทุพโภชนาการ น้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
จานวน 41 คน (ร้อยละ 19.5) น้าหนักเกินกว่ามาตรฐาน จานวน 10 คน (ร้อยละ 4.7) และมีนิสิตที่เป็นโรคอ้วนจานวน
50 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของนิสิตโภชนาการทั้งหมด ประกอบด้วย นิสิตอยู่ในเกณฑ์โรคอ้วนระดับที่ 1 จานวน 36 คน
(ร้อยละ 17.1) โรคอ้วนระดับที่ 2 จานวน 11 คน (ร้อยละ 5.2) และโรคอ้วนระดับที่ 3 จานวน 3 คน (ร้อยละ 1.4)
ซึ่งนิสิตที่เป็นโรคอ้วนได้เข้าร่วมในการศึกษาทั้งหมด
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ตอนที่ 1 ผลการประเมินภาวะโภชนาการด้านร่างกายและองค์ประกอบไขมันและกล้ามเนื้อของนิสิต
ที่เป็นโรคอ้วน
1.1 ผลการประเมินภาวะโภชนาการด้านร่างกายด้วยการวัด
จากการประเมินภาวะโภชนาการด้วยการวัดเส้นรอบเอวและเส้นรอบสะโพก และการวัดระดับความดันโลหิต
ในนิสิตที่เป็นโรคอ้วนจานวน 50 คน สามารถแสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ดังตารางที่ 1 โดยนิสิตที่
เป็นโรคอ้วนมีค่าเฉลี่ยเส้นรอบพุง เท่ากับ 85.5 เซนติเมตร เพศชายมีเส้นรอบพุงมากกว่าปกติ จานวน 2 คน (ร้อยละ
50) และนิสิตหญิงที่เป็นโรคอ้วนมีเส้นรอบพุงมากกว่าปกติ จานวน 31 คน (ร้อยละ 67.4) เช่นเดียวกับอัตราส่วนเส้น
รอบเอวต่อเส้นรอบสะโพกที่วัดได้พบว่า นิสิตชายที่เป็นโรคอ้วนมีอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพกอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ขณะที่นิสิตหญิงที่เป็นโรคอ้วนที่มีค่า อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพก สูงกว่าค่าปกติ จานวน 23 คน
(ร้อยละ 50) ซึ่งค่าเส้นรอบพุงและอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นสะโพกแสดงถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ใน
นิสิตโภชนาการที่เป็นโรคอ้วนได้ สาหรับค่าความดันโลหิต ตัวบนและค่าความดันโลหิตตัวล่างในกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ยังมีกลุม่ ผู้เข้าร่วมวิจัยจานวน 23 คน (ร้อยละ 46.0) ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบน
สูงกว่า 120 มม.ปรอท (mmHg)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) การประเมินด้านร่างกายในนิสิตโรคอ้วน จานวน 50 คน
การประเมินด้านร่างกาย

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD*)

(Nutritional Status)

ชาย

เส้นรอบพุง (Waist Circumference)
92.0 ± 7.1 cm
อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพก (Waist/hip ration)
0.9 ± 0.05
ค่าความดันโลหิตตัวบน (Systolic Blood Pressure, SBP)
120.75 ± 21.18 mmHg
ค่าความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic Blood Pressure, DBP)
76..0±7.74 mmHg
*ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD)
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หญิง
85.1 ± 8.8 cm
0.8 ± 0.06
119.02 ± 11.62 mmHg
75.11±11.01 mmHg

จานวน (คน)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ค่าปกติ

31 คน
(67.4%)

ชาย

(73.9%)
12 คน
(26.1%)
4 คน
(100.0%)
0.00

2 คน 2 คน
(50%) (50%)

หญิง

เส้นรอบพุง

34 คน
(73.9%)

12 คน
34 คน (26.1%)

23 คน 23 คน
(50.0%) (50.0%)

15 คน
(32.6%
)

ค่าสูงกว่าปกติ

ชาย

3 คน
1 คน
(75.0%)
(25.0%)

2 คน 2 คน
(50.0%) (50.0%)

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อ ค่าความดันโลหิตตัวบน ค่าความดันโลหิตตัวล่าง
เส้นรอบสะโพก

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบผลการประเมินภาวะโภชนาการด้านร่างกาย ตามเพศ
หมายเหตุ: 1) เกณฑ์การประเมินเส้นรอบพุง เพศชายมีค่าปกติ ≤90 ซม. และค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ 90 ซม.; เพศหญิงมีค่าปกติ ≤80
ซม.และค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ 80 ซม. 2) เกณฑ์การประเมินอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพก เพศชายมีค่าปกติ ≤1.0 และค่าสูง
กว่าเกณฑ์ปกติ 1.0; เพศหญิงมีคา่ ปกติ ≤0.8 และค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ 0.8 3) เกณฑ์การประเมินค่าความดันโลหิตตัวบนและค่า
ความดันโลหิตตัวล่างปกติ ทั้งเพศชายและหญิง ≤ 1 2 0 / 8 0 มิลลิเมตรปรอท และค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ  1 2 0 / 8 0 มิลลิเมตรปรอท

1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบไขมันและกล้ามเนื้อของนิสิตที่เป็นโรคอ้วน
เมื่อวิเคราะห์ปริมาณไขมันและกล้ามเนื้อในร่างกายของนิสิตที่เป็นโรคอ้วน พบว่า นิสิตที่เป็นโรคอ้วนทั้ง
ผู้หญิง 45 คน (98%) และผู้ชาย 4 คน (100%) มีปริมาณร้อยละเนื้อเยื่อไขมันสูงมาก รวมทั้งหมด 49 คน (98%)
โดยชายมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.15±3.11 และหญิงมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.96±3.13 และเมื่อพิจารณาค่าไขมันในช่องท้อง
จากการประเมินด้วยเครื่องวิเคราะห์ไขมันและกล้ามเนื้อ (Body Impedance Analysis) พบว่า นิสิตที่อ้วนส่วนใหญ่มีค่า
ไขมันอยูใ่ นระดับปกติจานวน 38 คน (ร้อยละ 76) และมีนิสติ ที่มีไขมันในช่องท้องสูงและสูงมาก 12 คน คิดเป็นร้อยละ
24 ของนิสิตที่เป็นโรคอ้วนทั้งหมด สาหรับปริมาณกล้ามเนื้อ พบว่านิสิตที่เป็นโรคอ้วนส่วนใหญ่มีกล้ามเนื้ออยู่ใน
เกณฑ์ปกติ แต่เมื่อแยกเพศหญิงและชายพบว่า ทั้งเพศหญิงและชายมีนิสิตอ้วนที่มีกล้ามเนื้ออยู่ในปริมาณน้อย 4 คน
(ร้อยละ 100) และ 19 คน (ร้อยละ 41) ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินไขมันและกล้ามเนื้อด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายในนิสติ โรคอ้วน
รายการ (ค่าปกติ)

ปริมาณเนื้อเยื่อไขมัน (%) Mean±SD
เนื้อเยื่อไขมันต่า
เนื้อเยื่อไขมันปกติ (M 10-20%, F 20-30%)
เนื้อเยื่อไขมันสูง (M 20-25%, F 30-35%)
เนื้อเยื่อไขมันสูงมาก (M≥25%, F≥35%)
ปริมาณมวลกล้ามเนื้อ (%) Mean±SD
ปริมาณมวลกล้ามเนื้อต่า (F24.3%, M33.3%)
ปริมาณมวลกล้ามเนื้อปกติ (F24.3 - 30.3%, M 33.3-39.3%)
ปริมาณมวลกล้ามเนื้อสูง (F39.4-44.0%, M 39.4-44.0%)
ปริมาณมวลกล้ามเนื้อสูงมาก (F24.3 - 30.3%, M ≥44.1%)
ไขมันในช่องท้อง Visceral fat level (%) Mean±SD
ค่าปกติ (0.5-9.5)
ไขมันในช่องท้องสูง (10.0-14.5)
ไขมันในช่องท้องสูงมาก ( 15.0-30.3)

ชาย(n=4)
จานวน
(ร้อยละ)
26.15±3.11
0(0)
0(0)
1(25)
3 (75)
31.8±1.22
4(100)
0(0)
0(0)
0(0)
10.62±1.88
2(50)
2(50)
0(0)

หญิง(n=46)
จานวน
(ร้อยละ)
39.96±3.13
0(0)
1(2)
25(54)
20(44)
24.65±2.71
19(41)
26(57)
1(2)
0(0)
9.16±4.30
36(78.3)
7(15.2)
3(6.5)

ตอนที่ 2 ผลการเมินอาหารบริโภคของนิสิตโรคอ้วน
การประเมินอาหารบริโภคโดยการสอบถามอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จานวน 2 วัน (วันหยุดและวันปกติ)
พบว่า นิสิตที่เป็นโรคอ้วนมีการบริโภคพลังงานเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 1318.214±836.38 กิโลแคลอรี่ โดยพลังงาน
ดังกล่าวได้รับจากคาร์โบโฮเดรต โปรตีน และไขมัน ร้อยละ 45.62±9.86 22.12±5.6 และ 32.2±9.74 ของพลังงาน
ทั้งหมด ตามลาดับ นิสิตอ้วนที่ได้รับพลังงานจากโปรตีนมากกว่าร้อยละ 20 มีจานวนร้อยละ 60 และได้รับพลังงาน
จากไขมันมากกว่าร้อยละ 35 เท่ากับร้อยละ 40 นอกจากนี้พบว่า นิสิตทั้งหมดได้รับแคลเซียม และเส้นใยอาหารน้อย
กว่าปริมาณที่แนะนาทั้งหมด สาหรับโซเดียมนั้น นิสิตส่วนใหญ่ได้รับน้อยกว่า 2400 มิลลิกรัมต่อวัน และร้อยละ 60
ของนิสติ อ้วนได้รับน้าตาลในปริมาณมากกว่าคาแนะนา คือ 24 มิลลิกรัมต่อวัน ดังภาพที่ 2
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โปรตีน

คาร์โบไฮเดรต
6 คน
(12%)
4 คน (8%)

ไขมัน
20 คน
(40%)

20 คน (40%)

20 คน
(40%)

40 คน (80%)

30 คน (60%)

10 คน (20%)

ภาพที่ 2 การได้รับสารอาหารที่ให้พลังงานของนิสติ ที่เป็นโรคอ้วน

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) ของสารอาหารที่ได้รับจากอาหารบริโภคของนิสติ โรคอ้วน
สารอาหาร

Mean±SD*

พลังงานที่ได้รับจากอาหาร (kcal/day)
คาร์โบไฮเดรต (%total energy/day)
โปรตีน (%total energy/day)
ไขมัน (%total energy/day)
แคลเซียม (mg/day)
ธาตุเหล็ก (mg/day)
โซเดียม Na (mg/day)
เส้นใยอาหาร (g/day)
น้าตาล (g/day)

1318.214±836.38
45.62±9.86
22.12±5.6
32.2±9.74
46.9±56.6
4.60±4.75
1381.67±909.88
9.19±8.99
27.48±32.8

*ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD)
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จานวน (คน)

50 คน
(100.0%)

50 คน
(100.0%)

50 คน
(100.0%)

30 คน
(60.0%)

30 คน
(60.0%)

0.00

20 คน
(40.0%)

0.00

0.00

20 คน
(40.0%)

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบจานวนคน (ร้อยละ) ที่ได้รับสารอาหารบริโภคตามค่าปกติ
หมายเหตุ: สารอาหารให้พลังงาน 1) เกณฑ์การบริโภคไขมันต่ากว่าปกติ ระดับปกติ และสูงกว่าปกติเท่ากับร้อยละ <15 15-20 และ
>20% ของพลังงานทั้งหมดต่อวัน ตามลาดับ 2) เกณฑ์การบริโภคคาร์โบไฮเดรตต่ากว่าปกติ ระดับปกติ และสูงกว่าปกติเท่ากับร้อยละ
<50 50-60 และ >60% ของพลังงานทั้งหมดต่อวัน ตามลาดับ 3) เกณฑ์การบริโภคไขมันต่ากว่าปกติ ระดับปกติ และสูงกว่าปกติเท่ากับ
ร้อยละ <30 30-35 และ >35% ของพลังงานทั้งหมดต่อวัน ตามลาดับ วิตามินและแร่ธาตุ 1) เกณฑ์การได้รับแคลเซียมต่ากว่าปกติและ
ระดับปกติ เท่ากับ <800 และ ≥800 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลาดับ 2) เกณฑ์การได้รับธาตุเหล็กต่ากว่าปกติและระดับปกติ เท่ากับ ชาย<10.4,
หญิง<24.7 และ ชาย≥10.4, หญิง≥24.7 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลาดับ 3) เกณฑ์การได้รับโซเดียมระดับปกติและสูงกว่าปกติ เท่ากับ ≤2400
และ >2400 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลาดับ 4) เกณฑ์การได้รับเส้นใยอาหารต่ากว่าปกติและระดับปกติ เท่ากับ <25 และ ≥25 กรัมต่อวัน
ตามลาดับ 5) เกณฑ์การบริโภคน้าตาลระดับปกติและสูงกว่าปกติ เท่ากับ ≤24 และ >24 กรัมต่อวัน ตามลาดับ

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาภาวะโภชนาการของนิสิต หลักสูตรโภชนาการทั้งสองหลักสูตร ชั้นปีที่ 1-4 อายุ 18-21 ปี
พบนิสิตที่เป็นโรคอ้วนร้อยละ 60 (50 คน) จึงนามาประเมินภาวะโภชนาการด้วยการวัดสัดส่วนร่างกายและ
การวิเคราะห์ปริมาณไขมันกล้ามเนื้อ ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า นิสิตที่เป็นโรคอ้วนมีปริมาณเนื้อเยื่อไขมันอยู่ใน
ระดับสูงและสูงมากในเพศชายทั้งหมด (4 คน) และเพศหญิงร้อยละ 98 (45 คน) ซึ่งปริมาณไขมันส่วนใหญ่พบการ
สะสมมากบริเวณรอบเอว โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเส้นรอบพุงในเพศหญิง ที่สูงกว่าค่าปกติมากถึงร้อยละ 67.4 (31 คน)
ขณะที่เพศชาย ร้อยละ 50 (2 คน) แต่เมื่อวิเคราะห์ปริมาณไขมันในช่องท้อง (visceral fat) กลับพบว่าทั้งเพศหญิงและ
เพศชายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 78.3 (36 คน) และร้อยละ 50 (2 คน) ตามลาดับ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยจัดอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เมื่อมีภาวะโรคอ้วนเกิดขึ้นจะมีการสะสมไขมัน
บริเวณใต้ผิวหนัง (somatic fat) ทั่วร่างกายจานวนมาก แต่ยังพบไขมันกระจายอยู่ในช่องท้องระดับปกติ เมื่ออายุ
เพิ่มขึ้นไขมันดังกล่าวจะมีการกระจายสู่อวัยวะภายในช่องท้องทาให้มีการสะสมไขมันในช่องท้องมาก ทาให้มีความ
เสี่ยงต่อโรคเรือ้ รังมากยิ่งขึ้น ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวสามารถทานายได้จากอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพกที่
พลในเพศหญิงที่สูงถึงร้อยละ 50 ของเพศหญิงทั้งหมด (23 คน) หากไม่มกี ารลดน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอาจทาให้
เกิดโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงได้ในอนาคต (ตวงพร กตัญญุตานนท์, 2554).
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การศึกษาภาคตัดขวางของเกิดโรคอ้วนในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี 398 คน จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด
7 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ (วรรณภา เล็กอุทัย, ลี่ลี อิงศรีสว่าง, เนติ สุขสมบูรณ์, ยศ ตีระวัฒนานนท์, 2011) พบนิสิต
ที่มีภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วนร้อยละ 29 (115 คน) ของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาที่
พบภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วนมากถึงร้อยละ 64.7 (60 คน) ของนิสิตทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับ กลุ่มนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่อยู่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นเดียวกันในการศึกษาภาวะโภชนาการในนิสิตพยาบาล ภาควิชา
พยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (นพวรรณ เปียซื่อ, ดุษณี ทัศนาจันทธานี, สุมาลี กิตติภูมิ,
และพรรณวดี พุธวัฒนะ, 2009) ที่พบนักศึกษามีภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วน ร้อยละ 6.1 และ 4.3 ตามลาดับ และ
ส่วนใหญ่มีสัดส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพกอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ร้อยละ 99.6) สาหรับปริมาณไขมันในร่างกายของนิสิต
พยาบาลที่วัดด้วยเครื่องวัดไขมันสะสมในร่างกายพบไขมันสะสมเฉลี่ย 23.4±5.3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ขณะที่ใน
การศึกษาภาวะโภชนาการของนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบาบัด และหลักสูตรโภชนาการและการกาหนด
อาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา กลับพบ ภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วน (ร้อยละ 64.7)
สัดส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพกสูง (ร้อยละ 50.0) และปริมาณไขมันในร่างกายในระดับสูง (ร้อยละ 98.0) มากกว่า
การศึกษาก่อนหน้านีท้ ั้งหมด
ส าหรั บการได้ รั บ พลั ง งานจากการบริ โ ภคอาหารในกลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิจั ย มีร้ อ ยละการกระจายพลั ง งาน
คาร์โบโฮเดรต โปรตีน และไขมัน ร้อยละ 45.62±9.86 22.12±5.6 และ 32.2±9.74 ของพลังงานทั้งหมด โดยได้รับ
พลังงานจากโปรตีน มากกว่าร้อยละ 20 ของพลังงานทั้งหมด จานวน 30 คน (ร้อยละ 60.0) และพลังงานจากไขมัน
มากกว่าร้อยละ 35 ของพลังงานทั้งหมด จานวน 20 คน (ร้อยละ 40.0) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าอาหารที่นิสิตบริโภค
ส่วนใหญ่อาจเป็นแหล่งอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ ซึ่งมีไขมันเป็นส่วนประกอบ หรือบริโภคอาหารที่ผ่านกระบวนการ
ทอดที่มีการใช้นามั
้ นอยูเ่ ป็นประจาจึงทาให้ปริมาณการบริโภคโปรตีนและไขมันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ยังพบว่า
ปริมาณแคลเซียม ธาตุเหล็ก และเส้นใยอาหารที่มาจากการบริโภคอาหารมีปริมาณต่ากว่าปริมาณที่แนะนาบริโภค
ต่อวันเป็นจานวน 50 คน (ร้อยละ 100.0) 20 คน (ร้อยละ 40) และ 50 คน (ร้อยละ 100.0) ตามลาดับ ขณะที่งานวิจัย
ก่อนหน้าที่ได้ทาการศึกษาภาวะโภชนาการและการได้รับพลังงานสารอาหารจากการบริโภคในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุ รี (วิ ร ดา อรรถเมธากุ ล , และพิ ศ มั ย
อานัญจวณิชย์, 2558) พบว่า สัดส่วนร้อยละของพลังงานที่ได้รับจากสารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
เท่ากับ 52 16 และ 31 ตามลาดับ และมีปริมาณการได้รับสารอาหารจากการบริโภคไม่เพียงพอตามคาแนะนาต่อวัน
ได้แก่ โปรตีน ร้อยละ 36.3 เหล็ก ร้อยละ 93.1 และแคลเซียม ร้อยละ 83.3 นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาร้อยละ 80
ได้ รับคอเลสเตอรอลสูง จากการรับประทานอาหารประเภทกรุบกรอบ และของทอดสัปดาห์ล ะ 2 ครั้ งขึ้น ไป
ซึ่งงานวิจัยนี้ยังไม่มีการสารวจความถี่การบริโภคอาหารแต่ละประเภท จากข้อมูลผลการศึกษาในงานวิจัยครั้ง นี้
สามารถใช้เป็นแนวทางการให้คาปรึกษาการจัดการน้าหนักและการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการให้แก่นิสิตหลักสูตร
โภชนาการและโภชนบาบัดและนิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกาหนดอาหาร เพื่อให้นิสิตมีร่างกายที่แข็งแรงและ
เป็นตัวอย่างการมีสุขภาพดีให้แก่ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปได้ยดึ ถือปฏิบัตติ ามบุคลากรทางการแพทย์
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ข้อเสนอแนะ
1. การสอบถามอาหารบริโภค ควรมีการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามความถี่ในการบริโภคอาหารร่วมด้วย
เพราะจะสามารถทาให้ชนิดอาหารและความถี่ของการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน
2. ควรเพิ่ ม การสอบถามปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคและกิ จ กรรมการออกก าลั ง กาย หรื อ
การเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อจะได้ทราบการใช้พลังงานในแต่ละวันของผู้เข้าร่วมวิจัย
3. ควรเพิ่มการสอบถามประวัติย้อนหลังของนิสิตที่เป็นโรคอ้วน การเปลี่ยนแปลงน้าหนักตั้งแต่อายุ 5 ขวบ
จนถึงปัจจุบัน และประวัตโิ รคอ้วนในครอบครัว

แนวทางการทาวิจัยต่อไป
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะนามาใช้ในการจัดการน้าหนักของนิสิตที่เป็นโรคอ้วน โดยมีการจัดรูปแบบการ
บริโภคอาหารและดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมในการลดน้าหนักให้นิสติ โรคอ้วนได้
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ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ต่อ อาการแสดงของโรคเกี่ ย วกั บ ระบบทางเดิ น หายใจใน
แรงงานนอกระบบ : กรณี ศึก ษาในผู้ ป ระกอบการแผงลอย บริ เ วณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
The factors related to signs and symptoms of the respiratory tract disease of
informal work: the case study about the vendors around Huachiew
Chalermprakiet University, Bang Phli District, Samut Prakan Province.
ธนิษฐา ผดุงศักดิ์1 กัณณิกาญจน รัฐเมิน1 สุพัสตรา สีเฒ่า1 อุไรวรรณ น้อยจินดา1 พัชรินทร์
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย ในครั้ ง นี้เป็น การวิจั ย เชิง พรรณนา แบบภาคตั ด ขวางมีวั ต ถุ ประสงค์เพื่อ ศึก ษาปัจ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ ต่อ อาการแสดงของโรคเกี่ ย วกั บ ระบบทางเดิ น หายใจในแรงงานนอกระบบ : กรณี ศึ ก ษาใน
ผู้ประกอบการแผงลอยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาเภอบางพลี จั งหวัดสมุทรปราการ
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 101 คน เครื่องมือที่ใช้คือ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงและสะสม
ในถุงลมปอดได้ (Respirable dust) และแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการทางาน
และอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ โดยผลการทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีของครอนบาค ได้ค่าความ
เชื่อมั่น 𝜇 = 0.903 สถิติที่ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด รวมถึงสถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ ไคว์ - สแควร์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ โรคประจาตัวประวัติการเป็นโรคภูมิแพ้ และ
ภาวะเครียดมีความสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
0.05 โดย p-value = 0.006, p-value = 0.009 และ p-value = 0.039 ตามลาดับ ส่วนปัจจัยด้านการทางานได้แก่
อายุงาน และประวัตกิ ารทางานในอดีต มีความสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 โดย p-value = 0.013 และ p-value = 0.004 ตามลาดับ และการศึกษาปริมาณ
ฝุ่นจากการตรวจวัดฝุ่น Respirable dust จานวน 4 จุด พบว่าปริมาณฝุ่น Respirable dust อยู่ในช่วง 0.10 – 2.50
mg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(สารเคมี) พ.ศ. 2520 คือ (5 mg/m3)
คาสาคัญ:

Respirable dust อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ แผงลอย

1

สาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Public health and environment, Huachiew Chalermprakiet University, Samut Prakarn Province 10540
* Corresponding author e-mail: thanyaporn.che@gmail.com
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Abstract
This study is the cross-section descriptive study which objective to study the factors related to signs
and symptoms of the respiratory tract disease of informal workers: the case studied about the vendors around
Huachiew Chalermprakiet University, Bang Phli District, Samut Prakan Province. The sample included 101
people. The methods which is used for this study is Respirable dust and the questionnaire which consists of 3
parts: personal factors, work factors, and the signs and symptoms of the respiratory tract disease factors. The
test result of the reliability using Cronbach’s alpha shows that the reliability is 𝜇=0.903. The descriptive
statistics are: frequency, percentage, mean, maximum, minimum, and also inferential statistics: Chi-square test.
The result of this study showed personal factors which are the underlying disease, the allergy, and the stressed
statistically significant relationship to the signs and symptoms of the respiratory tract disease at the reliability
level as the 0.05, p-value = 0.006, p-value = 0.009, and p-value = 0.039 in that order. Work factors period
of work and the work experiences statistically significant related to the signs and symptoms of the respiratory
tract disease at the level of the reliability level as the 0.05, p-value = 0.013 and p-value = 0.004 in that order.
The study of 4 points of the Respirable dust found in the ranged of 0.10 – 2.50 mg/m3 is less than the standard
of the announce of the Ministry of Interior under the topic of the safety in work about the environment
(Chemical), 2520 B.E., which is 5 mg/m3.
Keywords:

Respirable dust, sing and symptoms of the respiratory tract disease, vendors

บทนา
ปัญหาการจราจรหนาแน่นเป็นผลทาให้เกิดไอเสียจากรถยนต์ เขม่า ควันดา และฝุ่นละอองขนาดเล็กปล่อยสู่
อากาศ จากการจัดลาดับ 10 พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีปัญหาฝุ่นละอองในบรรยากาศ พบว่า
จังหวัดสมุทรปราการมีคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานสูงสุดเป็นอันดับ หนึ่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) ฝุ่นละลองจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ ฝุ่นละอองที่ เป็นอันตรายต่อร่างกาย คื อ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ (Respirable Dust) เป็นฝุ่นที่อันตรายต่อระบบทางเดิน
หายใจส่วนปลาย เนื่องจากมีขนาดเล็กและมองไม่ เห็นจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของผู้ที่หายใจเอาฝุ่น
ละอองขนาดเล็กเหล่านี้เข้าไป (วีรนุช ปุยภิรมย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556) โดยจังหวัดสมุทรปราการ ตาบลบาง
เสาธง มีปริมาณฝุ่นอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 60 พื้นที่ทั่วประเทศที่เป็นโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด
ในผู้สูงอายุ และเด็ก (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด , 2558) กลุ่มแรงงานนอกระบบประสบปัญหาในเรื่อง
ฝุ่น ควัน กลิ่น ถึงร้อยละ 23.8 (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2559) จากสถิติพบว่ามีจานวนแรงงานนอกระบบในประเทศไทย
ถึง 21.3 ล้านคน หรือร้อยละ 55.7 และประกอบอาชีพอยู่ในภาคกลางร้อยละ 41.4 แรงงานนอกระบบได้ทางานใน
ภาคการค้าและการบริการมากกว่าร้อยละ 34.0 และหนึ่งในนี้คอื อาชีพหาบเร่ – แผงลอยที่มีจานวนมากถึง 48,368 แห่ง
(กรมอนามัย กระทรงสาธารณะสุข, 2557) ผู้ประกอบอาชีพหาบเร่ - แผงลอย โดยจะปลูกสร้างเป็นร้านหรือแผงลอยเล็ก ๆ
ขึน้ บนทางเท้าหรือไหล่ทางริมถนนเพราะใช้เงินลงทุนน้อยไม่ต้องเสียค่าเช่าร้านไม่ตอ้ งเสียภาษีให้รัฐและประชาชนเองก็
นิยมมาซื้อของเพราะมีความสะดวกในการซื้อขายและสินค้าก็มีราคาถูกทาให้มีลูกค้าอุดหนุนมากขึ้นและเหตุผลทาง
เศรษฐกิจที่คา่ ครองชีพเพิ่มสูงขึ้นทาให้มีจานวนผู้คา้ เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว (หาบเร่-แผงลอยในกรุงเทพมหานคร, 2555)
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ซึ่งในพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ ซอยวัดศรีวารีน้อยและซอยมัณฑนาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและมี
ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจหลายกิจการ และหนึ่งในนั้นก็มีผู้ประกอบกิจการแผงลอยเป็นจานวนมากรวมถึงตาแหน่ง
ที่ตั้ง หรือดาเนินกิจการเป็นพืน้ ที่ติดกับถนนที่มีการสัญจรของรถชนิดต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาและมีการจราจรหนาแน่น
ในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งเป็นบ่อเกิดของฝุ่นละอองที่ทาให้ผู้ประกอบการแผงลอยมีโอกาสสัมผัสกับปั จจัยเสี่ยงโดยตรง
มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ จากการสารวจวันที่ 7 กันยายน 2560 มีผู้ประกอบการ
แผงลอยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซอยวัดศรีวารีน้อย ซอยมัณฑนาและถนนบางนา–ตราด
ประมาณ 150 คน ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้มีโอกาสที่จะสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้
ทราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ มีค วามสั ม พั น ธ์ ต่อ อาการแสดงของโรคระบบทางเดิ น หายใจในแรงงานนอกระบบกรณี ศึก ษา
ผู้ประกอบกิจการแผงลอย
จากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังทางอาชีว อนามัย และเฝ้าระวังโรคจาก
การประกอบอาชีพต่อไป รวมถึงสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและอีกทั้งยังกระตุ้นให้ภาครัฐสนใจ
ในกลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยในด้านสุขภาพให้มากขึ้น

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
2. โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3. โปรแกรม Microsoft Office
4. เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable dust)
5. เครื่องมือที่ใช้ในการปรับเทียบความถูกต้องด้วยวิธี Soap Bubble Meter กระดาษกระกรอง ตู้ดูดความชื้น
เครื่องชั่งแบบดิจิตัล

วิธีการศึกษา
1. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ทราบความหมายของฝุ่นละอองแหล่งที่มาของฝุ่นละออง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การกระจายตัวของฝุ่นละอองผลกระทบของฝุ่นละออง วิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองและวิธีการวิเคราะห์ กฎหมาย
เกี่ยวกับฝุ่นละออง อันตรายของฝุ่นละอองต่อร่างกาย และระบบทางเดินหายใจ อาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจที่บ่งชี้ว่าระบบทางเดินหายใจผิดปกติ ลักษณะการทางานของผู้ประกอบการแผงลอย ทฤษฎีการป้องกันโรค
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สารวจผู้ประกอบการแผงลอยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซอยวัดศรีวารีน้ อย
ซอยมัณฑนาและถนนบางนา–ตราด วันที่ 7 กันยายน 2560 ประมาณ 150 คน
3. กาหนดตาแหน่งตรวจวัดฝุ่นละออง ปรับเทียบความถูกต้องอัตราการไหลของอากาศ และชั่งกระดาษกระ
กรอง ดูดความชื้น
4. สร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านปัจจัยด้านบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
ด้านปัจจัยด้านการทางาน ส่วนที่ 3 แบบสอบถามอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ จากนั้นนาแบบสอบถามที่
สร้างขึน้ ไปทาการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) จากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน และความ
เชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ มาและปรับปรุงแก้ไข แล้วไปขอจริยธรรมในการวิจัยและพิทักษ์
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สิทธิกลุ่มวิจัย เมื่อได้รับหนังสือรับรอง จึงทาการทดสอบ (Try-out) จานวน 30 ชุดกับกลุ่มประชากรซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง
5. ขอหนังสือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล ยื่นหนังสือ
ขออนุญาตเก็บตัวอย่างต่อทุกผู้ประกอบการก่อนทาการสอบถามข้อมูลและตั้งเครื่องตรวจวัด ชี้แจงวัตถุประสงค์ใน
การวิจัย รายละเอียด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
7. กระดาษกรองเข้าโถดูดความชื้นอย่างน้อย 24 ชั่วโมงและนาไปชั่งน้าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง
คานวณหาปริมาณความเข้มข้น
8. รวบรวมผลตรวจและแบบสอบถาม ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ปทางสถิ ติ
มาวิเคราะห์ข้ อมูล สถิติเชิงพรรณนาอธิบายลักษณะทั่ว ไปของประชากรและค่าคะแนนจากแบบสอบถาม ได้แ ก่
จานวน (Number) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) และ ค่าต่าสุด (Minimum) สถิติเชิงอนุมาน
ไคว์ – สแควร์ (Chi-Square) ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการทางานรวมถึง
ปัจจัยในการตรวจวัดฝุ่นที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในการเกิดอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในกลุ่มตัวอย่าง
แรงงานนอกระบบ

ผลการศึกษา
ผลตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ (Respirable dust) จานวน 4 จุด
พบว่าจุดที่ 1 มีปริมาณฝุ่น เท่ากับ 2.50 mg/m3 จุดที่ 2 มีปริมาณฝุ่น เท่ากับ 0.26 mg/m3 จุดที่ 3 มีปริมาณฝุ่น
เท่ากับ 0.10 mg/m3 จุดที่ 4 มีปริมาณฝุ่น เท่ากับ 0.13 mg/m3 มาตรฐานปริมาณฝุ่น (Respirable dust) คือ 5.00
mg/m3 ผลการประเมินผ่านทุกจุด ังแสดงในภาพที
ดั
่1
mg/m

3

ภาพที่ 1 แสดงผลการตรวจฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable dust)
ผู้ประกอบการแผงลอยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยครอบคลุมระยะทาง
1 กิโลเมตร จานวน 101 คน เป็นเพศหญิง 71 คน (ร้อยละ 70.30) และเพศชาย จานวน 30 คน (ร้อยละ 29.70)
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 - 59 ปี จานวน 33 คน (ร้อยละ 32.70) มีน้าหนักระหว่าง 60 – 69 กิโลกรัม จานวน 30 คน
(ร้อยละ 29.70) ส่วนสูง 155 – 159 เซนติเมตร จานวน 32 คน (ร้อยละ 31.70) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จานวน 41 คน (ร้อยละ 40.60) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จานวน 53 คน (ร้อยละ
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52.50) รวมถึงไม่มีโรคประจาตัว จานวน 73 คน (ร้อยละ 72.30) โรคประจาตัว จานวน 28 คน (ร้อยละ 27.7) โดยมี
โรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด จานวน 12 คน (ร้อยละ 11.9) รองลงมาคือโรคหอบหืด จานวน 6 คน (ร้อยละ 5.8)
ไม่มปี ระวัตเิ คยเป็นโรคภูมแิ พ้ จานวน 85 คน (ร้อยละ 84.20) และประวัติการเจ็บป่วยโรคระบบทางเดินหายใจคนใน
ครอบครัว ส่วนมากไม่มีการเจ็บป่วย จานวน 72 คน (ร้อยละ 71.30) และกลุ่มตัวอย่างเป็นหวัดครั้งสุดท้าย มากกว่า
6 เดือน มีจานวน 41 คน (ร้อยละ 40.60) ในปัจจุบันมีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สูบบุหรี่จานวน 90 คน (ร้อยละ 89.10) แต่ใน
ส่ว นกลุ่ ม ที่ มีก ารสู บบุ ห รี่ จ ะสู บใน จ านวน 6 – 10 มวนต่อ วั น (ร้ อ ยละ 5.90) ส่ ว นคนในครอบครั ว ที่
ไม่สูบบุหรี่ มีจานวน 67 คน (ร้อยละ 66.30) และที่ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ จานวน 69 คน (ร้อยละ 68.30) กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากไม่ออกกาลังกายจานวน 48 คน (ร้อยละ 47.50) ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนและภาวะเครียด
จานวน 67 คน,73 คน ตามลาดับ (ร้อยละ 66.30 และ 72.30 ตามลาดับ แต่มีกลุ่มตัวอย่างที่เลี้ยงสัตว์ไว้ที่บ้าน
จานวน 42 คน (ร้อยละ 41.60) เลีย้ งสุนัข จานวน 27 คน (ร้อยละ 26.70) และแมว จานวน 13 คน (ร้อยละ 12.90)
ผู้ประกอบแผงลอยส่วนมากประกอบอาชีพมาแล้ว น้อยกว่า 5 ปี จานวน 35 คน (ร้อยละ 34.70) รองลงมา
เป็นระยะเวลา 5 – 10 ปี จานวน 33 คน (ร้อยละ 32.70) ประเภทการขายอาหารปรุงสาเร็จ จานวน 46 คน (ร้อยละ
45.50) ขายเป็นเวลา 10 – 12 ชั่วโมงต่อวัน จานวน 43 คน (ร้อยละ 42.60) และขายเป็นประจาทุกวันต่อสัปดาห์
จานวน 72 คน (ร้อยละ 71.30) ในแต่ละวันมีเวลาพักขณะขายของเป็นเวลา 10 – 30 นาทีต่อวัน จานวน 42 คน
(ร้อยละ 41.60) ขณะขายของไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากฝุ่น จานวน 63 คน (ร้อยละ
62.40) แต่ถ้ามีการสวมใส่จะมีการใส่หน้ากากอนามัยมากที่สุด จานวน 32 คน (ร้อยละ 31.60) และลักษณะร้านไม่มี
ระบบระบายอากาศ มากที่สุด จานวน 60 ร้าน (ร้อยละ 59.40) ส่วนในร้านที่มีระบบระบายอากาศจะพบใช้พัดลมมาก
ที่สุด จานวน 35 ร้าน (ร้อยละ 34.70) และระยะห่างส่วนใหญ่ระหว่างร้านจากถนนห่างน้อยกว่า 1 เมตร จานวน 55 คน
(ร้อยละ 54.50) ท่าทางที่ทาขณะขายของมากที่สุดคือ ท่ายืน จานวน 58 คน (ร้อยละ 57.40) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ทางานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเอกชนก่อนมาทาอาชีพค้าขายมากถึง จานวน 46 คน (ร้อยละ 45.50)
ผู้ประกอบแผงลอยมีอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่ระดับอาการเล็กน้อยจานวน 86 คน
(ร้อยละ 85.15) รองลงมาระดับอาการปานกลาง จานวน 12 คน (ร้อยละ 11.88) และระดับอาการรุนแรง จานวน
3 คน (ร้อยละ 2.97) ดังแสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ
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มีอาการคัดจมูกทุกวันตลอดทั้งเดือน จานวน 10 คน (ร้อยละ 9.90) มีอาการนอนราบแล้วหายใจไม่ได้
มากกว่า 1 สัปดาห์ จานวน 3 คน (ร้อยละ 3.00) มีอาการคัดจมูกและเสมหะมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ จานวน 17 คน
เท่ากัน (ร้อยละ 16.80) มีเสมหะ ไอแห้งและไอมีเสมหะ น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ จานวน 40 คน (ร้อยละ 39.60 )
และจานวน 32 คนเท่ากัน (ร้อยละ 31.70) ตามลาดับ

วิจารณ์และสรุปผล
การตรวจวัดปริมาณฝุ่น Respirable dust จานวน 4 จุด พบว่าปริมาณฝุ่น Respirable dust อยู่ในช่วง 0.10 –
2.50 mg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับแวดล้อม
(สารเคมี) พ.ศ. 2520 (5.00 mg/m3) ทั้งนีเ้ นื่องจากบริเวณที่ผู้ประกอบการแผงลอยขายของเป็นบริเวณเปิดโล่ง จึงมี
โอกาสที่ ก ระแสลมจะพั ด ฝุ่ น ฟุ้ ง กระจายออกจากบริ เ วณที่ ข ายของได้ สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ พลวั ฒ น์
เกื้อธรรมคุณ และ วรางคณา วิเศษมณี ลี (2557) ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10
ไมครอน (PM10) 5 โรงพักสินค้า มีค่าไม่เกินมาตรฐาน (5.00 mg/m3) กระทรวงมหาดไทยฯ เนื่องจากมีการทาความ
สะอาดเป็นประจาทุกวัน และประตูโรงพักสินค้าเปิดไว้ตลอดเวลาการทางานอากาศถ่ายเทสะดวก รวมทั้งประกอบกับ
ช่วงที่ทาการศึกษาเป็นช่วงฤดูฝน การฟุง้ กระจายจะน้อยกว่าฤดูอ่ืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตระวรรณ หาญกิจรุ่ง
(2556) อิทธิพลของปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและการจราจรต่อปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของพื้นที่ริม
ถนนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปริมาณน้าฝนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยน้าฝนช่วยลด
การฟุง้ กระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากผิวถนนทาให้ปริมาณฝุ่นละอองในช่วงฤดูฝนมีคา่ ลดลง
เพศไม่มคี วามสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้เพราะเพศหญิงและเพศชายมีโอกาสที่
จะเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเท่ากันและในกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษามีอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจใน
ระดับที่เล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตพิ ร สงเคราะห์ (2558) ศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
อาการระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติของสมรรถภาพปอดใน คนงานผลิตกระเป๋าใน อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอ ยุ ธยา ผลการศึก ษาพบว่า เพศไม่มีค วามสัม พั น ธ์ กั บอาการระบบทางเดิ น หายใจและผลการตรวจ
สมรรถภาพปอด เนือ่ งจากในเพศหญิงเมื่ออายุ 60 ปีจะมีความจุปอดทั้งหมดขณะหายใจเข้าลดลง ส่วนในเพศชายจะ
ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง
โรคประจาตั วมีความสัม พันธ์ต่อ อาการแสดงของโรคระบบทางเดิน หายใจ เป็น ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
(P-value < 0.05) กลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจาตัว 28 คน (ร้อยละ 27.70) อาทิ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 11.90)
และโรคหอบหืด (ร้อยละ 5.80) ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจและเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรม
ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ พวงทอง ไกลพิบูล (2555) เรื่องโรคของปอด โดยได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิด
โรคความดันเลือดในปอดสูงและโรคภูมแิ พ้ ได้แก่ พันธุกรรม โดยพบว่าคนในครอบครัวที่เป็นโรคนี้จะมีโอกาสเกิดโรค
นี้ได้มากกว่าคนทั่วไป
ความเครี ยดมีค วามสัมพั นธ์ต่อ อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ เป็น ไปตามสมมติฐ านที่ ตั้งไว้
(P-value < 0.05) ทั้งนี้เพราะความเครียดส่งผลต่อสุ ขภาพร่างกาย ทาให้เกิดความดันโลหิตสูงและหืดหอบ
ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (2548) เรื่องสุขภาพหน้ารู้ ได้กล่าวไว้ว่าการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเซาเปาโล แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างความเครียดและวิตกกังวลกับโรคหอบหืด และผู้ที่
เป็ น โรคหอบหื ด ก็ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะพบกั บ อาการหวาดผวาได้ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ในการศึ ก ษาพบว่ า ความเชื่ อ มโยงของ
ความเครียดที่เรือ้ รังและโรคหอบหืดมีผลกระทบอยู่ในอัตราส่วนที่สมดุลกัน นอกจากนี้ ยังทาให้การทางานของระบบ
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ทางเดินหายใจอ่อนแอลงด้วย และสอดคล้องกับบทความของ นันทิดา ทวิชาชาติ (2540) เรื่องความเครียด ได้กล่าว
ไว้วา่ ความเครียดมีผลทาให้ การหลั่งฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติไป ระบบภูมิคมุ้ กันลดประสิทธิภาพลง เช่น ติดเชื้อได้
ง่ายขึน้ โอกาสเป็นมะเร็งสูงขึ้นกระตุน้ โรคทางกาย เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคกระเพาะอาหาร โรคหอบหืด
ประวัตกิ ารเป็นโรคภูมแิ พ้มคี วามสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ (P-value > 0.05) ทั้งนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างที่เคยเป็นโรคภูมิแพ้มักจะมีอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติพร สงเคราะห์ (2558) ศึกษาความชุกและปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับอาการ
ระบบทางเดิ น หายใจและความผิ ด ปกติ ข องสมรรถภาพปอดใน คนงานผลิ ต กระเป๋ า ใน อ าเภอเสนา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่าประวัตโิ รคระบบทางเดินหายใจมีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งการเจ็บป่วยของ ทางเดินหายใจในอดีตที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบ
ทางเดินหายใจในปัจจุบันคือโรคภูมแิ พ้
อายุงานมีความสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (P-value <
0.05) ทั้งนีจ้ ากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของอายุงานอยูท่ ี่ 8 ปี จึงได้รับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดอาการ
แสดงโรคระบบทางเดิ น หายใจมาเป็ น เวลานานและมีโ อกาสที่ จ ะเกิ ด อาการแสดงของโรคระบบทางเดิ นหายใจ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตธีรา เครื่องนันตา (2548) ศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายจากฝุ่นผ้าของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า ผลการศึกษาพบว่าคนงานโรงงานเย็บผ้าที่มีอายุ
งานมากกว่า 2 ปีมคี วามผิดปกติของสมรรถภาพปอดมากกว่าคนงานที่มีอายุงานน้อย และสอดคล้องกับบทความของ
พวงทอง ไกลพิบูล (2555) เรื่องโรคทางเดินหายใจได้กล่าวไว้ว่า โรคทางเดินหายใจมีระยะการสะสมในการเกิดโรค
พิชัย ศิริสุโขดม (2557) ประเมินความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน พบว่ามีผู้ปฏิบัติงานบางรายมีอาการเกี่ยวระบทางเดิน
หายใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัตงิ านที่ทางานมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในร่างกาย
การใส่อุปกรณ์ป้องกันไม่มคี วามสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ (P-value > 0.05) ทั้งนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างที่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฝุ่นส่วนใหญ่ ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้
มาตรฐานและไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ศรีสมร กมลเพ็ชร (2529)
ศึกษาปัจจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงการเกิดโรคหืดจากการทางานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้านวม อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่าไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและการเกิดโรคหืดจากการทางาน
ประวัตกิ ารทางานในอดีตมีความสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ (P-value < 0.05) ทั้งนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างที่ในอดีตทางานรับจ้างทั่วไป อาทิ เกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว และ
พ่อบ้านแม่บ้าน มีลักษณะงานที่สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงสะสมมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร อย่างเช่น เกษตรกรที่ได้รับ
การสัมผัสฝุ่นและไอระเหยจากสารเคมีทาให้เกิดอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสอดคล้องกับบทความ
ของ สมเกียรติ วงษ์ทิม (2542) เรื่องตาราโรคปอด 1 โรคปอดจากสิ่งแวดล้อมได้กล่าวไว้ว่า โรคหรือพยาธิสภาพของ
ระบบการหายใจซึ่งเป็นผลจากสภาพอากาศแวดล้อมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ หรือจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมที่ต้องมีการใช้สารเคมี และสารต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทาให้เกิด
อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ประกอบการแผงลอยควรจะมีการตรวจสุขภาพและออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอเพื่อเสริมสร้างภูมิคมุ้ กัน และควรมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฝุ่นอยู่ตลอดเวลา ติดตามตรวจ
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ปริมาณฝุ่น Respirable dust และผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการควบคุมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจากฝุ่น Respirable dust รวมถึงการนาไปใช้กาหนดแนวทางในการวางมาตรการป้องกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผู้ประกอบการแผงลอยในแต่ละพื้นที่เพื่อดูความแตกต่างของอาการแสดงการเกิด
โรคระบบทางเดินหายใจ
2. ควรทาการเก็บตัวอย่างในทุกช่วงของฤดูตา่ ง ๆ เพื่อให้ได้ปริมาณฝุ่นตามสภาพความเป็นจริง และนาผลที่
ได้ไปทาการเปรียบเทียบกันในแต่ละฤดู

กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ประกอบการแผงลอยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ที่ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่เก็บข้อมูล ทั้งยังให้
ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล ให้คาแนะนาตลอดจนอานวยความสะดวกต่าง ๆ
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ผลของการใช้การพยาบาลระบบพี่เลี้ยงต่อสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ในหอผู้ป่วยวิกฤติโรคหลอดเลือดสมอง
Effects of Mentor Nursing System on Nursing Competencies for Taking Care
of Stroke Patients Receiving Thrombolytic Agent at Stroke unit
สว่างจิตต์ จันทร1* สายพิน กัลชาญพิเศษ1 และกาญจนา เครือราช1
Sawangjit Jantorn1*, Saipin kulachanpises1 and Kanchana Kruearach1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้การพยาบาลระบบพี่เลี้ยง
ต่อ สมรรถนะการพยาบาลผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลือ ดสมองที่ ไ ด้ รับยาละลายลิ่ ม เลือ ด ในหอผู้ ป่ว ยวิก ฤตโรคหลอด
เลือดสมอง กลุ่มประชากร เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 28 คน
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรูเ้ รื่องการให้ยาละลายลิ่มเลือด และแบบประเมิน
ทักษะการปฏิบัตกิ ารให้ยาละลายลิ่มเลือด เก็บข้อมูลตัง้ แต่มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ความถี่ ร้อยละ และ t - test ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลี้ยง พยาบาลวิชาชีพมีค่าเฉลี่ย
สมรรถนะด้านความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดสูงกว่าก่อนได้รับการ
พยาบาลระบบพี่เลีย้ งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ p < .001
คาสาคัญ:

การพยาบาลระบบพี่เลีย้ ง สมรรถนะการพยาบาล โรคหลอดเลือดสมอง

Abstract
This quasi - experimental research was designed to study effects of mentor nursing system on nursing
competencies for taking care of stroke patients receiving thrombolytic agent at stroke unit. The population was
28 nurses working in the stroke unit. Research tools were personal record Knowledge of taking thrombolytic
agent questionnaire and practical skills for taking care of stroke patients receiving thrombolytic agent
questionnaire. Data were collected from January to December 2016. Data analyzed using descriptive statistic
and t - test. The research found that after receiving mentor nursing system, the mean score of knowledge and
practical skill was significantly better than before, at p < .001 level
Keywords:

Mentor Nursing System, Nursing Competencies, Stroke
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บทนา
หลอดเลือดสมองเป็นโรคที่มีอัตราตายสูงอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น
เรื่อย ๆ [1] นอกจากนี้โรคหลอดเลือดสมองยังเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะ (disability adjusted lift
year) ที่สาคัญ โดยผู้ป่วยที่รอดชีวิตมักจะมีความพิการหลงเหลืออยู่ [2] นับเป็นปัญหาระดับประเทศและเป็นภาวะ
เร่งด่วนที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การดูแลโรคหลอดเลือดสมองอย่างครบวงจรในปัจจุบัน จาเป็นต้องมีการ
พัฒนามาตรฐานการดูแลรักษา โดยเฉพาะในระยะเฉียบพลัน เพื่อลดอัตราตาย ลดค่าใช้จ่ายลดภาวะแทรกซ้อนของ
การเกิดโรค และลดความพิการของผู้ป่วย
จากการศึกษาพบว่า การรักษาโดยการให้ยะละลายลิ่มเลือด (thrombolytic agent) แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองในระยะเฉียบพลันหลังมีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ร้อยละ 30-50 ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นหลังได้รับยาใน
24 ชั่วโมงแรก และมีอาการเกือ บปกติภายใน 3 เดือ น ประมาณร้ อยละ 20-30 โดยมีค วามพิการหลงเหลืออยู่
แต่อย่างไรก็ตามอาจมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ภาวะเลือดออกในสมองร้อยละ 6.4 และอาจเสียชีวิตได้
ร้อยละ 1 รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้แก่ เลือดออกตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย [3]
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ดาเนินโครงการในการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามนโยบายของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553 จากสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2560
ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเข้ามารับการรักษาจานวน 1,275, 1,511 และ 1,637
ตามลาดับ [4] จากจานวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้ม สูงขึ้น พบว่าจานวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดยัง
ค่อนข้างต่า ผู้ป่วยที่มารับการรักษาได้ทันเวลาและสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ร้อยละ 5.8, 8.4 และ 7.76
ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ป่วยหลายรายที่ต้องกลับเข้ามารับการรักษาซ้าจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น
ปอดอักเสบ ติดเชื้อ แผลกดทับ ข้อติดแข็ง
ดังนัน้ การสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นในการดูแลรักษาผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน สามารถลด
อัตราตาย ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาในระยะยาว ลดภาวะแทรกซ้อนของการเกิด
โรค ลดความพิ ก ารของผู้ ป่ ว ย และลดภาระของสั ง คม การจั ด พื้ น ที่ เ ฉพาะในการให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยโรคหลอด
เลือดสมอง โดยทีมสหวิชาชีพ สาขาที่มีความชานาญ และในพื้นที่ที่กาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหอผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke unit) ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะและมีการดูแลรักษาโดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง
เป็นกลวิธีสาคัญที่สามารถเพิ่มคุณภาพและขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในภาพรวม
ได้ดีที่สุด [5] จากนโยบายของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีเป้าหมายให้ประชาชนเข้ารับบริการทางสุขภาพอย่าง
ทั่วถึงเท่าเทียมกันด้วยคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้กาหนดเป้าหมายให้โรงพยาบาลระดับ A จัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง ร้อยละ 100 [6-7] ดังนั้นเพื่อสนองตอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จึงได้เปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขึ้นในวันที่
1 กรกฎาคม 2558 จานวน 8 เตียง และจัดบริการให้ยาละลายลิ่มเลือด
การให้ยาละลายลิ่มเลือดสามารถให้ได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง
และต้องไปให้ยาละลายลิ่มเลือดที่แผนกห้องฉุกเฉิน โดยพยาบาลเวรต้องพลัดเปลี่ยนกันออกไป พยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 75 เป็นพยาบาลใหม่ (novice staff-nurses) มักพบปัญหาด้านการขาด
ประสบการณ์ในการทางานทางคลินิก การปรับตัว และการแก้ไ ขปัญหาเฉพาะหน้า จากการสอบถามการปฏิบัติการ
ให้ยาละลายลิ่มเลือด พบว่าพยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้สกึ ขาดความมั่นใจในการไปให้ยาที่แผนกห้องฉุกเฉิน กลัวการ
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คานวณยาผิดขนาด ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดภาวะความยากลาบากในการปรับตัวที่แสดงออกในพฤติกรรม
ของการมีทัศนคติไม่ดี มีความกลัว ความวิตกกังวล และเกิดความเครียดในการทางาน [8-11] ถ้าหากว่าพยาบาลที่
ขาดประสบการณ์ ถูกปล่อยปะละเลยให้เผชิญกับปัญหาการปรับตัวเหล่านี้โดยลาพังและไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ซึ่งผลตามมาทาให้มีการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด การดูแลผู้ป่วยไม่มีประสิทธิภาพ [12] จะส่งผลกระทบต่อองค์กร คือ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทางานลดลงแต่เพิ่มค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล และการต้องหาบุคลากร
ใหม่มาทดแทน และยังอาจส่งผลต่อผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน [13] เป็นต้น
สาหรับการปฐมนิเทศและการสอนงานให้แก่พยาบาลสาเร็จใหม่ มีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกันหลาย
รูปแบบ ที่พบบ่อย ได้แก่ 1) Coaching คือ ผู้สอนงาน หรือผู้ทางานร่วมกับพนักงานโดยชี้แนะให้ทางานตามเป้าหมาย
หรือให้เกินเป้าหมายขององค์กร 2) Preceptoring คือการสอนงานของพยาบาลประจาการที่มีประสบการณ์แก่
นักศึกษาพยาบาลหรือพยาบาลจบใหม่ โดยมุ่งเน้นทักษะการทางาน ในเวลาจากัด และ 3) Mentoring หมายถึง การ
พยาบาลระบบพี่เลี้ยงเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของผู้มีประสบการณ์มากกว่าให้กับผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า
เพื่อช่วยให้มกี ารปฏิบัตกิ ารทางวิชาชีพที่ดขี นึ้ มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ โดยไม่มีการกาหนดเวลาสิน้ สุด [14]
การพยาบาลระบบพี่เลีย้ ง (mentoring) จึงเป็นระบบที่ยอมรับและนิยมนามาใช้ในการปฐมนิเทศและการสอน
งานให้แก่พยาบาลสาเร็จใหม่ กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก [15] รวมทั้งในประเทศไทยเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริการพยาบาล โดยที่เป็นความรับผิดชอบของพยาบาลประจาการที่
มีประสบการณ์ (experienced staff-nurses) [9,16] การเป็นพี่เลี้ยงทางการพยาบาลเปรียบเสมือนหัวใจในการเพิ่ม
สมรรถนะทางการพยาบาลและการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อการสืบสานความเป็นเอกลักษณ์และความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ พยาบาลที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น ผู้ ส รรค์ ส ร้ า งความเป็ น วิ ช าชี พ (professional grooming)
มีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลมาก เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เชื่อว่าทาให้เกิดการ
เรียนรู้มากที่สุด และได้ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่สูงกว่าวิธีอ่ืน เนื่องจากเป็นการสอนตามความต้องการของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีการให้เวลาตามความแตกต่างของผู้เรียนจึงทาให้การสอนมีคุณภาพดีขนึ้ [17]
ดังนัน้ การพยาบาลระบบพี่เลีย้ งจึงมีประโยชน์ตอ่ พยาบาลใหม่และพยาบาลพี่เลี้ยงที่นาไปสู่ ความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานทั้งส่วนบุคคลและวิชาชีพพยาบาล ความพึงพอใจในการทางาน การปรับตัว คุณภาพการบริการงาน
พยาบาล คุณภาพบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะการปฏิบัติการให้ยาละลายลิ่มเลือด ตาม
มาตรฐาน ส่งผลต่อความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด เพิ่มคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยมีอัตราการเข้าถึงบริการ มีความพึงพอใจ สามารถลดอัตราตาย ลดความพิการของผู้ป่วยและภาระ
ของสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้ ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใช้การพยาบาลระบบพี่เลี้ยงต่อสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่
ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหลอดเลือดสมอง
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วิธีการศึกษา
ประชากร
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัตงิ านในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 28 คน
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง
พยาบาลวิชาชีพ ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
หลักสูตร 4 เดือน จานวน 28 คน ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและยินยอมเข้าร่วมวิจัย ในเดือน
มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
1. ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงในการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Thrombolytic Agent) ประกอบด้วย การให้
ความรู้ เรื่อง ข้อบ่งชี้ในการให้ยาละลายลิ่มเลือด ข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือด การบริหารยาละลายลิ่มเลือด
และการดู แ ลขณะและหลั ง ให้ ย าละลายลิ่ ม เลือ ดภายใน 24 ชั่ว โมงแรก ที่ ผู้ วิจั ย สร้ า งขึ้น มาเป็ น คู่ มือ โดยน าไป
ตรวจสอบความตรงเชิง เนื้ อ หาจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มีค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
จานวน 3 ท่าน ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา = .86
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
1) แบบบันทึ กข้อ มูลส่ว นบุค คลของพยาบาลวิชาชีพกลุ่ มตัว อย่าง ประกอบด้วย อายุ เพศ
ประสบการณ์การทางาน ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2) แบบสอบถามความรูเ้ รื่องการให้ยาละลายลิ่มเลือดประกอบด้วย ความรู้เรื่องข้อบ่งชี้ในการให้
ยาละลายลิ่มเลือด ข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือด การบริหารยาละลายลิ่มเลือด และการดูแลขณะและหลังให้
ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 24 ชั่วโมงแรก จานวน 20 ข้อ ให้ตอบ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ โดยนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity)และนาไปทดลองใช้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัตงิ านในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
โรงพยาบาลพัทลุง จานวน 10 คน ได้คา่ ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) = .71
3) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการให้ยาละลายลิ่มเลือด ประเมินโดยพยาบาลพี่เลี้ยงโดยใช้
แบบสังเกตทักษะการให้ยา เนื้อหาประกอบด้วย เทคนิคการแทงเปิดเส้นเลือดเพื่อเตรียมให้ยา การคัดเลือกผู้ป่วยที่จะ
ให้ยาละลายลิ่มเลือด เทคนิคการเตรียมและผสมยาละลายลิ่มเลือด การดูแลขณะและหลังให้ยาละลายลิ่มเลือด
24 ชั่วโมงแรกจานวน 10 ข้อคาถาม ให้ตอบ ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติเป็นบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ โดยนาไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา(Content validity) และนาไปหาความเชื่อมั่นของการสังเกต (interrater reliability) ผู้ศึกษานาไปทดลองใช้กับ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัตงิ านในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด โรงพยาบาลพัทลุง จานวน 10
คน ได้คา่ ความเชื่อมั่นของการสังเกต (Interrater reliability) = .958
ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการ Quasi-Experiment Study แบบ 1 กลุ่ม โดยวัดความรู้และทักษะการให้ยาละลายลิ่ม
เลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของพยาบาลวิชาชีพ ก่อนและหลังการใช้การพยาบาลระบบพี่เลีย้ ง ดังนี้
1. Pre – test โดยใช้แบบสอบถามความรูเ้ รื่องการให้ยาละลายลิ่มเลือดและแบบประเมินทักษะการฏิบัติการ
ให้ยาละลายลิ่มเลือด ใช้เวลา 15 นาที (เดือน พฤษภาคม 2559)
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2. พยาบาลพี่เลี้ยงสอนให้ความรู้เรื่องการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแก่พยาบาล
วิชาชีพ โดยรูปแบบการสอนแบบเชิงปฏิบัติการ แบ่ง เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 9 – 10 คน จนครบ 28 คน ใช้เวลา
45 นาที (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559)
3. พยาบาลพี่เลีย้ งประกบคู่กับพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง 1-2 คน เพื่อฝึกปฏิบัติการให้ยาละลายลิ่มเลือด 2
ครั้ง จนครบ 28 คน (เดือนมิถุนายน– กันยายน 2559) โดยการฝึกครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 พยาบาลพี่เลี้ยงเป็น ผู้ควบคุมให้
กลุ่มตัวอย่างคานวณยา ผสมยา โดยเตรียมยา 10% แรกให้แพทย์เป็นผู้ฉีด และอีก 90% ที่เหลือ พยาบาลพี่เลี้ยงควบคุม
การให้สารละลายให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 เป็นการประเมินการปฏิบัติ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เตรียมยา
คานวณยา และผสมยาให้แพทย์ฉีด ก่อนให้ยาแพทย์เป็นผู้ให้คาอธิบายแก่ผู้ปว่ ยและญาติ ก่อนการตัดสินใจรับยา
4. Post – test ความรู้เรื่องการให้ยาละลายลิ่มเลือดและประเมินทักษะการปฏิบัติการให้ยาละลายลิ่มเลือด
ในการปฏิบัตกิ ารให้ยาละลายลิ่มเลือด หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ งเดือนที่ 3 และเดือนที่ 6

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ด้วยสถิตพิ รรณนาโดยใช้ความถี่ ร้อยละ
2. เปรียบเทียบความรู้ และทักษะการให้ยาละลายลิ่มเลือดก่อนและหลังการใช้การพยาบาลระบบพี่เลี้ยง
โดยใช้สถิติ t-test

ผลการศึกษา
1. ประชากรเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยเป็นเพศหญิงทั้งหมด อายุอยู่ในช่วง 25 – 29 ปี มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 42.9 อายุเฉลี่ย 27.42 ปี S.D.= 6.84 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 100
ประสบการณ์ทางานในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพอยู่ในช่วง 1-5 ปี มากที่สุด ร้อยละ 53.6 ค่าเฉลี่ยประสบการณ์การ
ทางาน =5.08 ปี S.D. = 6.80 ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1-2 ปี มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 78.6 ระยะเวลาเฉลี่ยในการปฏิบัตงิ านในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = 1.0 ปี S.D. = .49
2. สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพบว่า หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่
เลี้ยง พบว่ามีสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001 ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยความรูก้ ารให้ยาละลายลิ่มเลือด ก่อนได้รับการพยาบาลระบบ
พี่เลีย้ ง ภายหลังการได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ งในเดือนที่ 3 และ เดือนที่ 6 โดยใช้สถิติ t- t es t
S.D.

ความรู้การให้ยาละลายลิ่มเลือด
ก่อนได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ ง
หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ งเดือนที่ 3
ก่อนได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ ง
หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ งเดือนที่ 6
หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ งหลัง เดือนที่ 3
หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ งหลัง เดือนที่ 6
** P< .001
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13.67
18.14
13.67
19.96
18.14

3.03
1.04
3.03
0.18
1.04

19.96

0.18

t
9.28**
11.02**
8.83**

จากตารางพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้การให้ยาละลายลิ่มเลือดในเดือนที่ 6 สูงกว่า เดือนที่ 3 และก่อน
ได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการให้ยาละลายลิ่มเลือด ก่อนได้รับการพยาบาลระบบ
พี่เลีย้ ง ภายหลังการได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ งในเดือนที่ 3 และ เดือนที่ 6 โดยใช้สถิติ t- test
ทักษะการให้ยาละลายลิ่มเลือด

S.D.

t
5.44**

ก่อนได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ ง

12.67

6.26

หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ งเดือนที่ 3

18.07

1.27

ก่อนได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ ง

12.67

6.26

หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ งเดือนที่ 6

19.6

0.68

หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ งหลัง เดือนที่ 3

18.07

1.27

หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ งหลัง เดือนที่ 6

19.6

0.68

6.31**

10.91**

** P< .001

จากตารางพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการให้ยาละลายลิ่มเลือด ในเดือนที่ 6 สูงกว่า เดือนที่ 3 และก่อน
ได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการวิจัย พบว่า การใช้ระบบการพยาบาลพี่เลีย้ งช่วยให้พยาบาลมีสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ดีขนึ้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อภิปรายผลได้ว่า ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงเป็นการ
สอนงานแบบตัวต่อตัว ระหว่างพยาบาลที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะทางคลินิก
ทาหน้าที่ในการสอนงาน ให้คาแนะนาปรึกษา เป็นแบบอย่าง อานวยความสะดวก ชี้แนะให้แก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อย
กว่า โดยการใช้หลักการสร้างสัมพันธภาพส่วนบุคคล [15] และดาเนินการทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยงมาใช้ในการพัฒนาพยาบาล จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะ และยังช่วยลด
ความวิตกกังวล ความเครียด [10] อีกทั้งยังทาให้บรรยากาศในการทางานร่วมกันมีความเข้าใจกัน ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาล สร้างผู้ชานาญในการปฏิบัตกิ ารพยาบาลและความพึงพอใจในงาน และระบบพยาบาลพี่
เลีย้ งทาให้พยาบาลที่อยู่ในความดูแล รู้สกึ อบอุน่ ใจ สร้างทัศนคติที่ดตี อ่ วิชาชีพ มีผลต่อความพึงพอใจในงาน ลดอัตรา
การโอนย้าย ลาออกจากงาน [14,18] เมื่อวิเคราะห์ถงึ ภารกิจหลักของหอผู้ป่วย พบว่า ให้บริการทางด้านอายุรกรรม
แก่ ผู้ ป่วยที่ มีปัญหาหลอดเลื อ ดสมองตีบอุ ด ตั น หรือ แตกอย่า งเฉี ยบพลั น ให้ พ้น ภาวะวิกฤตและรอดชีวิต อย่า ง
ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีขอบเขตการให้บริการของหอผู้ป่วย คือ ต้องให้การดูแลที่มีปัญหาหลอดเลือด
สมองตีบ อุดตัน หรือแตกในระยะเฉียบพลันโดยการรักษาทางยา และมีระบบ Fast track ให้ยาละลายลิ่มเลือดใน
ผู้ป่วย Thrombosis จากหน่วยตรวจฉุกเฉินโดยผู้ป่วยจะต้องเริ่มมีอาการจนถึงวินิจฉัยได้ ไม่เกิน 3 – 4.5 ชั่วโมง
จากการศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า พยาบาลต้องมี
สมรรถนะเฉพาะด้านหรือมีความเชี่ยวชาญในโรคดังกล่าว ถึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีทางการพยาบาล [10] ซึ่งหนึ่งใน
สมรรถนะหลัก นัน้ คือ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งเป็นบทบาทที่สาคัญของพยาบาล โดยใน
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ด้านนี้ บทบาทสาคัญ คือ การประเมินผู้ป่วยก่อนการให้ยาละลายลิ่มเลือด โดยพยาบาลต้องสามารถประเมินตั้งแต่
ผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาล มีการประเมินตามเกณฑ์ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาร่วมกับ
แพทย์ผู้ดูแลอย่างครบถ้วน ทุกระยะของการได้รับยา โดยพยาบาลจะต้องแสดงพฤติกรรมได้ดังนี้ 1) สามารถอธิบาย
การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเหมาะสมได้ 2) สามารถอภิปรายข้อบ่งใช้และ
ข้ อ ห้ า มส าหรั บการรั ก ษาด้ ว ยยาละลายลิ่ ม เลื อ ด กลไกการออกฤทธิ์ และผลข้ า งเคี ย งของยาละลายลิ่ ม เลื อ ด
3) สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ถูกต้อง มีการติดตามดูแลและประเมิน ผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมตามมาตรฐานแนว
ทางการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ดังนั้นระบบการพยาบาลพี่เลี้ยงจึงช่วยพัฒนาทักษะการพยาบาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรนารูปแบบการพยาบาลพี่เลี้ยงไปใช้สาหรับพยาบาลที่เข้ามาทางานใหม่ในหอผู้ป่วย โดยปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ บริบทของโรงพยาบาล และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางคลินิก / แนวปฏิบัติ
ทางการพยาบาลที่มีอยู่
2. ผู้บริหารทางการพยาบาลควรกาหนดนโยบายให้การพยาบาลระบบพี่เลี้ยงเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาสมรรถนะพยาบาลจบใหม่ / พยาบาลที่ย้ายไปทางานในหน่วยงานใหม่
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การพัฒนาหุน่ ยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ
Development of Automatic Transportation Robot
อาคิรา สนธิธรรม1* ชัชชัย เขื่อนธรรม2 และชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล1
Arkira Sonthitham1*, Chatchai Khuantham2 and Chaiyapon Thongchaisuratkrul1
บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งชิน้ งานอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการขนส่งชิน้ งานด้วยการเคลื่อนที่ตาม
เส้นทางไปยังช่องบรรจุช้ินงานที่กาหนด โดยใช้หลักการทางานของโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับชิ้นงาน
และไฟเบอร์ออพติค เซ็นเซอร์ สาหรับตรวจจับเส้นทางในการเคลื่อนที่ไปยัง ช่องบรรจุช้ินงาน โดยการทดสอบการ
ทางานของหุน่ ยนต์ขนส่งชิน้ งานอัตโนมัติ มี 3 การทดสอบ คือ 1) การทดสอบโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับ
ชิ้นงาน พบว่า โฟโต้ อิเล็กทริค เซ็นเซอร์ สามารถตรวจจับชิ้นงานได้อย่างแม่นยาในระยะที่ 0.1-29 เซนติเมตร
2) การทดสอบไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับเส้นทางในการเคลื่อนที่ไปยังช่องบรรจุช้ินงาน พบว่า ไฟเบอร์
ออพติคเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับเส้นทางไปยังช่องบรรจุช้ินงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยาในแนวแกน X ที่ระยะ
5 เซนติเมตร และแนวแกน Y ที่ระยะ 5 เซนติเมตร 3) การทดสอบสัญญาณการปรับความกว้างของพัลซ์ หรือค่า
PWM ที่ออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยกาหนดค่าสัญญาณ PWM สูงสุดในโปรแกรมไว้ที่ค่า 255 พบว่า
ค่าสัญญาณ PWM ที่วัดได้จากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ มีค่าเท่ากับ 229 ของค่าสัญญาณ PWM สูงสุด ซึ่งคิดเป็น
90% ของค่าสัญญาณ PWM สูงสุด ขณะที่มอเตอร์หมุนเต็มความเร็วรอบจริง เมื่อทาการเปรียบเทียบความ
คลาดเคลื่อนระหว่างค่าสัญญาณ PWM สูงสุด ในโปรแกรมกับค่าสัญญาณที่ออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
มีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.21% Duty Cycle
คาสาคัญ: หุ่นยนต์ ขนส่งชิน้ งาน อัตโนมัติ
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Abstract
This article presents the development of automatic transportation robot used to transport the workpieces
by moving the path to the specified workpieces cavity. The principle of photoelectric sensor for workpieces
detection and a fiber optic sensor for detecting movement paths to slots were used. The three tests were
performed: 1) a photoelectric sensor for workpieces detection, that the photoelectric sensor can accurately detect
the workpieces at 0.1 -29 cm. 2) a fiber optic sensors for detecting movement paths to the workpieces cavity
found that the fiber optic sensor can accurately detect paths to the workpieces cavity in the X axis at a distance
of 5 centimeters and Y axis at 5 centimeters. 3) A pulse width modulation signal or PWM signal from the
microcontroller board, when setting the maximum PWM signal in the program to 255, the PWM value measured
from the microcontroller board was 229. The maximum PWM value represented 90% of the maximum PWM
value at a real cycle. When comparing the error between the maximum PWM signal value in the program and
the output signal from the microcontroller board the tolerances is 0.21% duty cycle.
Keywords: Robot, Transportation, Automatic

บทนา
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสูงในการนามาใช้พัฒนาประเทศในยุค “ไทยแลนด์
4.0” ซึ่งเป็นส่งเสริมในการนาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม เพื่อให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ถูก
จัดเรียง และขนส่งสินค้าไปยังตาแหน่งที่ต้องการอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะ
การขนส่งสินค้าที่ต้องการความแม่นยาสูง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ เป็นการนาเทคโนโลยีด้านระบบ
อัตโนมัติเข้ามาพัฒนาระบบการขนส่งในรูปแบบเดิมที่มักเกิดความผิดพลาดต่าง ๆ เช่น การจัดเรียงสินค้า การขนย้าย
ชิ้นงาน เป็นต้น อีกทั้งเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติเป็นการช่วยลดสภาวะเสี่ยงภัยของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
อันตราย และมีความเสี่ยงสูง ซึ่งการพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติให้มีการทางานตรงตามความต้องการนั้น
จะต้ อ งมี ก ารออกแบบ สร้ า ง และพั ฒ นาการท างานด้ ว ยการเขี ย นโปรแกรมค าสั่ ง ด้ ว ยภาษาซี ผ่ า นบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อนามาใช้ในการควบคุม และสั่งการให้ทางานตามชุดคาสั่ง เงื่อนไข เพื่อให้ส่วนฮาร์ดแวร์
ทางานได้อย่างต่อเนื่อง และสัมพันธ์กับรูปแบบของการขนส่งชิ้นงาน เพื่อที่จะสามารถควบคุมหุ่นยนต์ให้ทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
หุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ เป็น การจาลองการทางานของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ให้ทาภารกิจเคลื่อนย้า ย
สิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังพื้นที่บรรจุช้ินงาน ซึ่งหุ่นยนต์ประเภทอัตโนมัติน้ีจะใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับ ชิ้นงาน และ
ตรวจจับเส้นเพื่อค้นหาเส้นทางในการเคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งที่กาหนด ซึ่งเป็นช่องบรรจุช้ินงาน โดยการจาลองรูปแบบ
สนามในการทาภารกิจเคลื่อนย้ายสิ่งของ เพื่อให้เกิดความสะดวก ง่ายต่อการควบคุมในการเคลื่อนย้าย และในการ
จั ด เรี ย งสิ่ ง ของในระยะเวลาที่ ก าหนด เพื่ อ ลดปั ญ หาการจั ด ส่ ง และการจั ด เรี ย งชิ้น งานตามต าแหน่ ง ที่ ก าหนด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดส่ง และเก็บชิ้นงานที่ต้องการความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานสูง ช่วยลดสภาวะเสี่ยงภัยของ
ผู้ปฏิบัตงิ าน และสามารถช่วยลดมลภาวะในอากาศได้ เนื่องจากใช้ระบบการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ
ด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ ที่ควบคุมด้วยบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ขับเคลื่อนล้อแบบโอมนิ (Omni Wheel) ที่ควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบทดรอบ
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เฟืองในตัว สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วยความถี่สัญญาณแบบการปรับความกว้างของพัลซ์ (Pulse
Width Modulation หรือ PWM) และใช้ไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์เพื่อทาการตรวจจับเส้นทางในการเคลื่อนที่ไปยัง
เป้าหมายที่กาหนด และใช้โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับชิ้นงาน ดังภาพที่ 1 จึงทาให้หุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงาน
อัตโนมัติมีการทางานได้อย่างแม่นยาสูง และสามารถทางานได้ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด อีกทั้งยังสามารถที่จะพัฒนา
ประยุกต์ทาเป็นหุ่นยนต์ส่งชิน้ งานอัตโนมัตใิ นโรงงานอุตสาหกรรมได้อกี ด้วย

ภาพที่ 1 แนวคิดในการพัฒนาหุน่ ยนต์ขนส่งชิน้ งานอัตโนมัติ [7]

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ
ในการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งชิน้ งานอัตโนมัติ มีสว่ นประกอบหลักในการพัฒนาหลายส่วนด้วยกัน
จากภาพที่ 2 แสดงส่ ว นประกอบหลั ก ของการพั ฒ นาหุ่ น ยนต์ ข นส่ ง ชิ้ น งานอั ต โนมั ติ ประกอบด้ ว ย 1) บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2) ไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ 3) โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ 4) บอร์ดขับมอเตอร์ 5) ล้อโอมนิ
6) รีเลย์ 7) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดทดเฟืองในตัว 8) เซอร์โวมอเตอร์ 9) โมดูลลดแรงดันไฟฟ้า 10) ชุดมือจับ
ชิ้นงาน 11) แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมโพลิเมอร์ โดยมีหลักการทางานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ คือ ในการจาลอง
สถานการณ์ภารกิจเคลื่อนย้ายสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังพื้นที่บรรจุช้ินงานอีกจุด หนึ่ง โดยให้นาชิ้นงานจานวน 3 ชิ้น
ไปเก็บลงในช่องบรรจุ 3 ช่อง โดยวางลงในลักษณะแนวตั้งตรง ซึ่งชิ้นงานจะจาลองเป็นชิ้นงานที่เป็นอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ไม่สามารถวางแบบเอียง หรือกระแทกชิ้นงานแบบรุนแรงได้ และชิ้นงานนั้นจะต้องขนส่งเพียงครั้งละ
1 ชิน้ งานเท่านั้น เมื่อเริ่มต้นการทางานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติจะเคลื่อนที่ไปยังจุดรับชิ้นงาน โดยที่หุ่นยนต์
จะทางานตามคาสั่งจากการเขียนโปรแกรมผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 ที่กาหนดให้
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ตรวจจับเส้นทางไปยังจุดรับชิ้นงานด้วยไฟเบอร์ออพติค เซ็นเซอร์ เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปถึงจุดรับชิ้นงานโฟโต้อิเล็กท
ริคเซ็นเซอร์จะตรวจจับชิ้นงาน และส่งสัญญาณกลับมายังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสั่งงานให้ชุดมือจับชิ้นงาน
กางมือจับออกและรับชิ้นงาน จากนั้นหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่มายังจุดบรรจุช้ินงานด้วยไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับ
เส้นทางของการเคลื่อนที่ ไปยัง ช่องบรรจุช้ินงานด้วยการเขียนคาสั่งผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้นเมื่อ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่มาถึงช่องบรรจุช้ินงานที่กาหนดแล้ว หุ่นยนต์จะทาการวางชิ้นงานลงในช่องบรรจุในลักษณะแนวตั้ง
ตรง เมื่อวางชิ้นงานลงในช่องบรรจุเรียบร้อยแล้ ว หุ่นยนต์จะกลับไปทางานตั้งแต่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง จนกระทั่งรับ
และบรรจุช้ินงานครบ 3 ครั้ง จึงเป็นการเสร็จสิ้นสถานการณ์จาลองภารกิจเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยหุ่นยนต์ขนส่ง
ชิ้นงานอัตโนมัติ

ก) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

ข) โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์

ง) ไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์

ฉ) รีเลย์

ช) เซอร์โวมอเตอร์

ค) บอร์ดขับมอเตอร์

จ) ล้อโอมนิแบบ 2 ชัน้

ซ) เซอร์โวมอเตอร์

ภาพที่ 2 ตัวอย่างของส่วนประกอบของการพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งชิน้ งานอัตโนมัติ

Proceeding พะเยาวิจยั 8
950

2. วัสดุและอุปกรณ์
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็น หุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สาคัญได้แก่ 1)
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Mega 2560 2) ไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ รุ่น FS-V11P 3) โฟโต้อิเล็กทริค
เซ็นเซอร์ รุ่น E3Z-LS61 4) บอร์ดขับมอเตอร์ L298N Dual H-Bridge 5) ล้อโอมนิแบบ 2 ชัน้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
2 นิว้ 6) รีเลย์ รุ่น HLS8L DC12V-S-C 7) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิด ทดเฟืองในตัว รุ่น ZGA32RI ขนาด 12 โวลต์
400 รอบต่อนาที 8) เซอร์โวมอเตอร์ MG958 Metal Gear 9) โมดูลลดแรงดันไฟฟ้า XL4015 10) ชุดมือจับชิ้นงาน 11)
แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมโพลิเมอร์ ขนาด 12 โวลต์ 3000 มิลลิแอมป์ 12) ออสซิลโลสโคป 13) เครื่องพิมพ์สามมิติ 14)
คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บการเขี ย นโปรแกรมค าสั่ ง ควบคุ ม การท างานของบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ 15) ชิ้ น งาน
ทรงกระบอก ขนาด (กว้าง×สูง) : 5×8 เซนติเมตร ดังภาพที่ 3 16) สนามทดสอบการทางานของหุ่นยนต์ ขนาด
(กว้าง×ยาว×สูง) 300×150×10 เซนติเมตร ดังภาพที่ 4
5 cm

8 cm

8 cm

5 cm

8 cm

5 cm

ภาพที่ 3 ชิ้นงานสาหรับจาลองการขนส่งด้วยหุ่นยนต์ขนส่งชิน้ งานอัตโนมัติ

20 cm


30 cm

2

Station 1
10 cm

20 cm
Station 3

150 cm

10 cm

30 cm

20 cm


3

20 cm

20 cm
Station 2

30 cm

10 cm

20 cm


150 cm

ภาพที่ 4 สนามทดสอบการทางานของหุ่นยนต์ขนส่งชิน้ งานอัตโนมัติ
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1

วิธีการศึกษา
1. การออกแบบวงจรชุดควบคุม
ในการออกแบบวงจรชุดควบคุมการทางานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการป้อนคาสั่งจาก
การเขียนโปรแกรมคาสั่งด้วยภาษาซีให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Mega 2560 ผ่านโปรแกรม
Arduino 1.8.5 ซึ่งการเลือกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Mega 2560 เป็นชุดควบคุมหลักในการควบคุม
การทางานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ เนื่องจากคุณสมบัติของบอร์ดชนิดนี้ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายใน
การต่ออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่สามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ดได้
มีรูปแบบคาสั่งพื้นฐาน และ Open Hardware ที่สามารถนามาเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย สาหรับในการวิจัย
ทดลองในบทความนี้ได้ทาการทดสอบหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ โดยเขียนโปรแกรมคาสั่งภาษาซีผ่านบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Mega 2560 ที่กาหนดให้หุ่นยนต์ทางานตามเงื่อนไข เพื่อทดสอบการทางานของ
ไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ และทดสอบสัญญาณการปรับความกว้างของพัลซ์โดยการนาเอา
สองสัญญาณมาเปรียบเทียบกัน หรือค่า Pulse Width Modulation ที่ออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
รุ่น Mega 2560 ดังภาพที่ 5 ไดอะแกรมการควบคุมหุ่นยนต์ขนส่งชิน้ งานอัตโนมัติ

ภาพที่ 5 ไดอะแกรมการควบคุมหุ่นยนต์ขนส่งชิน้ งานอัตโนมัติ
2. การเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ
การเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุม หุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ ผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
Mega 2560 เพื่อควบคุมการทางานของไฟเบอร์ออพติค เซ็นเซอร์ โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ
ดังภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมการทางานของไฟเบอร์ออพติค เซ็นเซอร์ โดยมีหลักการ
ทางานดังนี้
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมการทางานของไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์
3. การวางแผนการทดลอง
ขั้นตอนในการทดลองการทางานของหุ่นยนต์ขนส่งชิน้ งานอัตโนมัตทิ ี่พัฒนาขึ้นในการจาลองสถานการณ์การ
ทาภารกิจขนส่งชิน้ งาน 3 ชิน้ ไปเก็บยังช่องบรรจุช้ินงานจานวน 3 ช่องบรรจุ โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1. ออกแบบโครงสร้ า งและเขี ย นโปรแกรมภาษาซี ค วบคุ ม หุ่ น ยนต์ข นส่ ง ชิ้ น งานอั ต โนมั ติ ผ่ า นบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 เพื่อควบคุมการทางานของไฟเบอร์ออพติค เซ็นเซอร์ โฟโต้อิเล็กทริค
เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ให้สามารถทางานตามเงื่อนไขได้จนครบภารกิจของการขนส่งชิ้นงาน 3 ชิ้น ไปเก็บ
ยังช่องบรรจุช้ินงานจานวน 3 ช่องบรรจุ ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ขนส่งชิน้ งานอัตโนมัติ
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2. เตรี ย มสนามทดสอบการท างานของหุ่ น ยนต์ ข นส่ ง ชิ้ น งานอั ต โนมั ติ ขนาด (กว้ า ง×ยาว) 150×150
เซนติเมตร และชิน้ งานทรงกระบอก ขนาด (กว้าง×สูง) : 5×8 เซนติเมตร พื้นสนามกาหนดเส้นทางสาหรับให้หุ่นยนต์
เคลื่อนที่ เป็นเส้นทางสีขาว ขนาดของเส้นทางกว้าง 3 เซนติเมตร แบ่งเป็นช่องออกเป็น 15 ช่อง ๆ ละ 10 เซนติเมตร
ซึ่ ง ในการทดสอบจะจ าลองสถานการณ์ ก ารท าภารกิ จ ขนส่ ง ชิ้ น งาน 3 ชิ้ น ไปเก็ บ ยั ง ช่ อ งบรรจุ ช้ิ น งานจ านวน
3 ช่องบรรจุ ภายในเวลา 3 นาที โดยทาการทดสอบจานวน 10 ครั้ง เพื่อหาค่าความผิดพลาดของไฟเบอร์ออพติค
เซ็นเซอร์ ในการตรวจจับเส้นทางในการเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายที่กาหนด หาค่าความผิดพลาดของโฟโต้อิเล็กทริค
เซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับชิ้นงาน และทดสอบสัญญาณ Pulse Width Modulation ที่ออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino รุ่น Mega 2560
3. ทดสอบการทางานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติด้วยการทาภารกิจขนส่งชิ้นงาน 3 ชิ้นไปเก็บยังช่อง
บรรจุช้ินงานจานวน 3 ช่องบรรจุ ภายในเวลา 3 นาที โดยทาการทดสอบจานวน 10 ครั้ง จากนั้นบันทึกจานวนชิ้นงาน
ที่หุ่นยนต์สามารถรับชิ้นงานจากจุดรับชิ้น งาน มายังช่องบรรจุช้ินงาน และบันทึกเวลาในการทาภารกิจแต่ละครั้ง
เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการทางานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ และทดสอบสัญญาณ
Pulse Width Modulation ทีอ่ อกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Mega 2560 โดยเส้นทางในการเคลื่อนที่
ของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ ที่ตรวจจับเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดด้วยไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์เพื่อนาชิ้นงานทั้ง
3 ชิน้ ไปบรรจุในช่องบรรจุช้ินงาน ดังภาพที่ 8
150 cm

140 cm

130 cm

120 cm

110 cm

100 cm

90 cm

80 cm

70 cm

60 cm

50 cm

40 cm

30 cm

20 cm

10 cm

0 cm
150 cm



140 cm

B2

130 cm
120 cm

A2

Station 1

D1

110 cm

C1

100 cm
90 cm

Station 3

A3

70 cm


3

50 cm

Station 2

D2

40 cm

D3

C3
B3

150 cm

80 cm

60 cm

2

C2

30 cm
20 cm
10 cm

Start A1

B1


0 cm

150 cm

ภาพที่ 8 เส้นทางในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ขนส่งชิน้ งานอัตโนมัติ
4. วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุปผล
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1

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบการทางานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนามาทดลองใช้ในสถานการณ์
จาลองการทาภารกิจขนส่งชิน้ งาน 3 ชิน้ ไปเก็บยังช่องบรรจุช้ินงานจานวน 3 ช่องบรรจุ ภายในเวลา 3 นาที ซึ่งทาการ
ทดสอบจานวน 10 ครั้ง โดยการทดสอบหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ จะทาการทดสอบ 3 การทดสอบ คือ
1) การทดสอบการทางานของโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับชิ้นงาน 2) การทดสอบการทางานของไฟเบอร์
ออพติคเซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับเส้นทางในการเคลื่อนที่ไปยัง ช่องบรรจุช้ินงาน 3) การทดสอบสัญญาณการปรับ
ความกว้างของพัลซ์ทีอ่ อกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
1) การทดสอบโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับชิน้ งาน
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการทางานของโฟโต้อเิ ล็กทริคเซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับชิน้ งาน 3 ชิ้น
ครั้งที่
ทดสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การตรวจจับชิ้นงานของโฟโต้อเิ ล็กทริคเซ็นเซอร์
ชิ้นงานที่ 1
ชิ้นงานที่ 2
ชิ้นงานที่ 3
แรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า
การตรวจจับ ขณะที่เซ็นเซอร์ การตรวจจับ ขณะที่เซ็นเซอร์ การตรวจจับ ขณะที่เซ็นเซอร์
ตรวจจับ (V)
ตรวจจับ (V)
ตรวจจับ (V)
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12
ตรวจจับได้
12

ผลการทดสอบการทางานของโฟโต้อิเล็กทริค เซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับชิ้นงาน 3 ชิ้น คือ โฟโต้อิเล็กทริค
เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับชิน้ งานที่ 1, 2 และ 3 ด้วยการทดสอบตรวจจับชิ้นงานชิ้นละ 10 ครั้ง พบว่า โฟโต้อิเล็กทริค
เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับชิ้นงานได้อย่างแม่นยา และเมื่อนาออสซิลโลสโคปมาทาการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าในขณะที่
โฟโต้อิเล็กทริค เซ็นเซอร์ ตรวจจับชิ้นงาน ตั้งแต่ระยะที่ 0 – 30 เซนติเมตร ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้ คือ 12 โวลต์ และ
เมื่อทาการทดสอบการตรวจจับชิ้นงาน ค่าสัญญาณพัลส์จะแอคทีฟเป็น 1 เมื่อโฟโต้อิเล็กทริค เซ็นเซอร์ตรวจพบ
ชิ้นงาน และจะแอคทีฟเป็น 0 เมื่อโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ตรวจไม่พบชิ้นงาน กราฟผลการทางานของโฟโต้อิเล็กทริค
เซ็นเซอร์ขณะที่ตรวจจับชิน้ งาน แสดงดังภาพที่ 9
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แรงดันไฟฟ้าขณะที่เซ็นเซอร์ตรวจจับ (V)
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ระยะห่างในการตรวจจับเส้นทาง (cm)
ภาพที่ 9 กราฟผลการทางานของโฟโต้อเิ ล็กทริคเซ็นเซอร์ขณะที่ตรวจจับชิน้ งาน
2) การทดสอบการทางานของไฟเบอร์ออพติค เซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับเส้นทาง ในระยะห่างจากเส้นทาง
ไม่เกิน 15 เซนติเมตร
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการทางานของไฟเบอร์ออพติค เซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับเส้นทางในการเคลื่อนที่ไปยัง
ช่องบรรจุช้ินงานทั้ง 3 ช่อง
ครั้งที่
ทดสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การตรวจจับเส้นทางของไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์
ชิ้นงานที่ 1
ชิ้นงานที่ 2
ชิ้นงานที่ 3
แรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า
การตรวจจับ ขณะที่เซ็นเซอร์ การตรวจจับ ขณะที่เซ็นเซอร์ การตรวจจับ ขณะที่เซ็นเซอร์
ตรวจจับ (V)
ตรวจจับ (V)
ตรวจจับ (V)
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12
พบเส้นทาง
12

ผลการทดสอบการทางานของไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับเส้นทางในระยะห่างจากเส้นไม่เกิน
15 เซนติเมตร สาหรับการเคลื่อนที่ไปยัง ช่องบรรจุช้ินงานทั้ง 3 ช่อง การทดสอบตรวจจับเส้น ทางไปยังช่องบรรจุ
ช่องละ 10 ครั้ง พบว่า ไฟเบอร์ออพติค เซ็นเซอร์ สามารถตรวจจับเส้น ทางในการเคลื่อนที่ไปยัง ช่องบรรจุได้อย่าง
แม่นยา ในระยะตัง้ แต่ 1-10 เซนติเมตร ตามที่กาหนดไว้ โดยค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้ คือ 12 โวลต์ ขณะที่ไฟเบอร์ออพติค
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แรงดันไฟฟ้าขณะที่เซ็นเซอร์ตรวจจับ (V)

เซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นทาง และได้ค่าสัญญาณพัลส์แอคทีฟเป็น 1 เมื่อไฟเบอร์ออพติค เซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นทาง และ
จะแอคทีฟเป็น 0 เมื่อไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ตรวจไม่พบเส้นทาง กราฟผลการทางานของไฟเบอร์ออพติค เซ็นเซอร์
ขณะที่ตรวจจับเส้นทาง แสดงดังภาพที่ 10
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ระยะห่างในการตรวจจับเส้นทาง (cm)
ภาพที่ 10 กราฟแสดงผลการทางานของไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์
3) การทดสอบสัญญาณการปรับความกว้างของพัลซ์ทีอ่ อกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ผลการทดสอบสัญญาณ Pulse Width Modulation ที่ส่งสัญญาณออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino Mega 2560 ไปควบคุมการทางานที่บอร์ดขับมอเตอร์ L298N ซึ่งเมื่อนาออสซิลโลสโคปวัดค่าสัญญาณ
PWM ในขณะที่มีการเคลื่อนที่ของล้อขับเคลื่อนให้ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวา พบว่าออสซิลโลสโคป
วัดค่าสัญญาณ PWM ของความเร็วที่เหมาะสมในการเคลื่อนที่ของมอเตอร์อยู่ที่ 90% โดยทาการเปรียบเทียบความ
คลาดเคลื่อนโดยการกาหนดค่าสัญญาณ PWM เท่ากับ 229 Duty Cycle ภายในโปรแกรมควบคุมการทางานของ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 ดังภาพที่ 10 ซึ่งเมื่อนามาคานวณด้วยสมการหาค่า PWM ด้วย
สมการ
PWM

=

X × 255

(1)

100

เมื่อ
PWM คือ Duty Cycle ที่ใช้ในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560
X
คือ ร้อยละของปริมาณที่ตอ้ งการทดสอบ
จะได้คา่ PWM จากการคานวณ
PWM

=

PWM

=

90 × 255
100

229.5

Proceeding พะเยาวิจยั 8
957

ภาพที่ 11 สัญญาณเอาท์พุตที่ออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560
ขณะสั่งให้บอร์ดขับมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อ
จากการทดสอบสัญญาณการปรับความกว้างของพัลซ์ หรือค่า PWM ทีอ่ อกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
โดยกาหนดค่ า สัญ ญาณ PWM สู งสุ ดในโปรแกรมไว้ที่ค่ า 255 พบว่า ค่ าสั ญญาณ PWM ที่วัด ได้จ ากบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีค่าเท่ากับ 229 ของค่าสัญญาณ PWM สูงสุด ซึ่งคิดเป็น 90% ของค่าสัญญาณ PWM สูงสุด
ขณะที่มอเตอร์หมุนเต็มความเร็วรอบจริง เมื่อทาการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าสัญญาณ PWM สูงสุด
ในโปรแกรมกับค่าสัญญาณที่ออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ มีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.21% Duty Cycle

วิจารณ์และสรุปผล
การพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งชิน้ งานอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขนส่งชิ้นงานไปเก็บยังช่องบรรจุช้ินงาน
ที่กาหนด โดยใช้หลักการทางานของโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับชิ้นงาน และไฟเบอร์ออพติค เซ็นเซอร์
สาหรั บตรวจจับเส้น ทางในการเคลื่อนที่ ไปยัง ช่องบรรจุ ช้ินงานที่ก าหนด ซึ่ง การทางานของหุ่นยนต์ ข นส่งชิ้นงาน
อัตโนมัติจะทางานภายใต้การเขียนโปรแกรมคาสั่งด้วยภาษาซีผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สาหรับ ควบคุมการ
ทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง โดยการทดสอบการทางานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงาน
อัตโนมัติ มี 3 การทดสอบ คือ 1) การทดสอบโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับชิ้นงาน พบว่า โฟโต้อิเล็กทริค
เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับชิ้นงานได้อย่างแม่นยา 2) การทดสอบไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์สาหรับตรวจจับเส้นทางใน
การเคลื่อนที่ไปยังช่องบรรจุช้ินงาน พบว่า ไฟเบอร์ออพติค เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับเส้นทางในเคลื่อนที่ไปยังช่อง
บรรจุช้ินงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยา 3) การทดสอบสัญญาณการปรับความกว้างของพัลซ์ ที่ออกจากบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่า ค่าสัญญาณที่ออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ วัดค่าสัญญาณ PWM ด้วย
ออสซิลโลสโคปในขณะที่มีการเคลื่อนที่ของล้อขับเคลื่อน พบว่า การทดสอบสัญญาณการปรับความกว้างของพัลซ์
หรือค่า PWM ที่ออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยกาหนดค่าสัญญาณ PWM สูงสุดในโปรแกรมไว้ที่ค่า 255
พบว่า ค่าสัญญาณ PWM ที่วัดได้จากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ มีค่าเท่ากับ 229 ของค่าสัญญาณ PWM สูงสุด
ซึ่งคิดเป็น 90% ของค่าสัญญาณ PWM สูงสุด ขณะที่มอเตอร์หมุนเต็มความเร็วรอบจริง เมื่อทาการเปรียบเทียบความ
คลาดเคลื่อนระหว่างค่าสัญญาณ PWM สูงสุด ในโปรแกรมกับค่าสัญญาณที่ออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ มี
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ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.21% Duty Cycle ดังนั้น การจาลองการทางานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ ที่
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นสามารถที่จะทาภารกิจเคลื่อนย้ายสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังพื้นที่บรรจุช้ินงานได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา และง่ายต่อการควบคุมในการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน สามารถจัดเรียงสิ่งของตามตาแหน่งในระยะเวลาที่กาหนดได้
อีกทั้งยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องการความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานสูง ช่วยลดสภาวะเสี่ยงภัยของ
ผู้ปฏิบัตงิ านได้อกี ด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. การพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ สามารถปรับเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตรวจจับชิ้นงาน และเซ็นเซอร์
ตรวจจับระยะทาง เป็นเซ็นเซอร์ประเภทอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของการใช้งานได้
2. ในการพัฒนาการวิจัยต่อยอดอาจทาการประยุ กต์การทางานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติไปใช้งาน
กับหุน่ ยนต์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตอ่ ไปได้
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การสร้ า งชุ ด สาธิ ต การควบคุ ม แบบปรั บ ตั ว แขนกลหุ่ น ยนต์ 1 องศาอิ ส ระด้ ว ย
โปรแกรมแลปวิว
The Construction of Demonstrating Package of Adaptive Control Robotic Arm 1
DOF via LabVIEW Program
สันติ หุตะมาน1* วัชรินทร์ โพธิ์เงิน1 พรจิต ประทุมสุวรรณ1 และสมศักดิ์ ป่าวรรณ2
Santi Hutamarn1*, Watcharin Po-ngaen1, Pornjit Pratumsuwan1 and Somsak Pawan2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการสร้างชุดสาธิตการควบคุมแบบปรับตัวแขนกลหุ่นยนต์ 1 องศาอิสระด้วยโปรแกรมแลปวิว
สาหรับรายวิชา การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและระบบเซอร์โว ชุดสาธิตที่สร้างขึ้นประกอบไปด้วยแขนกล 1 องศาอิสระ
ที่สว่ นปลายมีรูสาหรับใส่ตุ้มถ่วงน้าหนักขนาด 100 กรัม และ 500 กรัม และปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับชุดขับเคลื่อน
ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 60 วัตถ์ 24 โวลต์ เป็นชุดต้นกาลังผ่านเกียร์บ๊อกซ์ที่มีอัตราทด 1:30 การควบคุม
การเคลื่อนที่จ ะใช้โ ปรแกรมแลปวิว ผ่า นการ์ ด MyRIO เพื่อ ส่ง สัญ ญาณการควบคุม ตาแหน่ง ไปยัง ชุด ขับมอเตอร์
กระแสตรง โดยโปรแกรมแลปวิวที่เขียนขึ้นนี้จะครอบคลุมการควบคุมแขนกล 1 องศาอิสระ แบบ พีไอดี, โมเดลเบส
พอร์ตชัน และการควบคุมแบบปรับตัว ใช้ประกอบการสอนโดยใช้ชุดสาธิตร่วมกับรูปแบบการสอน MIAP ควบคู่กับใบ
เนื้อหาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จากนั้นนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิต
และความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้วนาไปทดลองใช้กั บกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ผ่านการเรียนวิชาระบบควบคุมแบบคลาสสิค จานวน 16 คน
ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.60 เมื่อนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยนาคะแนนทดสอบก่อน-หลัง
การเรีย นไปวิเคราะห์ส ถิติทดสอบที พบว่า ค่าเฉลี่ย ของคะแนนสอบก่อน-หลัง เรีย น มีความแตกต่างกั นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
คาสาคัญ: ชุดสาธิต การควบคุมแบบปรับตัว แขนกลหุน่ ยนต์ 1 องศาอิสระ
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Abstract
This research is to construct the demonstrating package of adaptive robotic arm control using LABVIEW
of Electric Drive and Servo System course. In this demonstrating package consisted of robotic arm 1 degrees of
freedom. There is a hole for putting 100-gram and 500-gram weighted pendulum, and the other side
connected to the electric drive with 60 watt and 24 volt DC motor. It is the power unit transferred through gear
box with 1:30 gear ratio. The DC motor driving is used through MyRIO card with LabVIEW program, which is
written for 1 degree of freedom mechanical arm control: PID, Model-based Portion and adaptive control used for
demonstrating package with MIAP teaching model including with content and achievement test. The
demonstrating package was evaluated the suitableness of the package, the consistency of the test, and the
behavioral objective. Besides, the package was tried out with sample who are 16 undergraduate of
Mechatronics Engineering Department of Teaching Training in Mechanical Engineering, King Mongkut’s University
of Technology North Bangkok, and pass the classical control system course.
According to the suitableness evaluation of the package by experts who expertise in hardware. It was
at the highest level, mean ( X c ) = 4.36, S.D. = 0.60. The trying out of sample between pre-test and post-test
using statics found that there was a significant difference between pre-test and post-test at .05. It was shown
that the learning progress of learners was improved.
Keywords:

Demonstrating Package, Adaptive Control, Robotic Arm 1 DOF

บทนา
เศรษกิจของประเทศไทยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน ยังติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ ปาน
กลาง รัฐบาลในปัจจุบันจึงได้ริเริ่มการปรับโมเดลทางเศรษกิจ ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ที่นาเอานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาช่ ว ยพั ฒ นาประเทศ อุ ต สาหกรรมกลุ่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ หุ่ น ยนต์ และระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช้ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม หรือแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve)
ที่วางไว้ [1] ดังนัน้ การจัดการด้านการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาด้านเศรษกิจดังกล่าว จึงจาเป็นต้องให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติที่เน้นทางด้านระบบทางกลโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
แขนกลหุ่นยนต์จัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์สาคัญพื้นฐานสาหรับหุ่นยนต์ ตัวแขนกลหุ่นยนต์เองเป็นงานทางด้านเครื่องกล
แต่การควบคุมให้แขนกลเคลื่อนที่ไปตามตาแหน่งที่ต้องการอย่างแม่นยา จะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์มาควบคุม ดังนั้น
หากผู้ที่สนใจศึกษาวิชาด้านหุ่นยนต์ ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎี และรวมถึงทักษะในการควบคุม
แขนกลหุน่ ยนต์ 1 องศาอิสระ (1 Degree of Freedom : 1 DOF) เสียก่อน เพื่อนาไปใช้กับหุน่ ยนต์ที่มีหลาย ๆ ข้อต่อได้
การจัดการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์ หากพิจารณาที่แขนกลของหุน่ ยนต์ พบว่าจะมีสมการทางคณิตศาสตร์
ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนรวมถึงมีความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear) อยู่ในระบบด้วย สาหรับระบบเล็ก ๆ การควบคุม
ป้อนกลับโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดี (PID Controller) ก็สามารถควบคุมได้ เนื่องจากความไม่เป็นเชิงเส้นมีค่าน้อย
แต่หากระบบมีขนาดใหญ่ขึ้น การควบคุมแขนกลจะต้องใช้การควบคุมที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การควบคุม
แบบโมเดลเบสพอร์ตชัน (Model-based Portion) [2] หรือการควบคุมแบบปรับตัว (Adaptive Control) [3] โดยเฉพาะ
การควบคุมแบบปรับตัว จะสามารถควบคุมระบบเพื่อชดเชยสัญญาณรบกวน (Disturbance) ที่เข้ามากระทากับระบบ
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ได้เป็นอย่างดี [4] ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสมการทางคณิตศาสตร์ของแขนกลร่วมกับ
ตัวควบคุมที่มีความซับซ้อน หากผู้สอนนาชุดสาธิตมาร่วมประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะช่วยให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น [5],[6],[7] จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงเห็นประโยชน์ในการสร้างชุดสาธิต
การควบคุมแขนกล 1 องศาอิสระขึ้น เพื่อเป็นการปูพ้ืนฐานที่ดีแก่ผู้เรียนด้านหุ่นยนต์ โดยชุดสาธิ ตที่สร้างขึ้นนี้ใช้
โปรแกรมแลปวิว (LabVIEW) ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับการ์ด MyRio นาไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการตามขัน้ ตอนของ MIAP (Motivation Information Application Progress : MIAP)

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยแบ่งงานวิจัยออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการจัดสร้างชุดสาธิตเพื่อควบคุม
ตาแหน่งของการเคลื่อนที่ของแขนกลหุน่ ยนต์ 1 องศาอิสระทัง้ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ส่วนที่สองเป็นการจัดทาเอกสาร
ประกอบตามกระบวนการสอนแบบ MIAP โดยมีรายละเอียดแต่ละส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแขนกลหุ่นยนต์ 1 องศาอิสระ โดยใช้โปรแกรม
แลปวิว แขนกลที่ใช้ทาจากวัสดุผสม (Composite Materials) เจาะรูตรงกลางเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและ
น้าหนักของโหลดที่เป็นตุ้มน้าหนักได้ โดยตุม้ น้าหนักจะมีมวล 100 กรัม และ 500 กรัม ชุดต้นกาลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงขนาด 60 วัตถ์ 24 โวลต์ แกนเพลาต่ออยู่กับเกียร์บ๊อกซ์ (Gear Box) อัตราทด 1:30 และเพลาที่ต่อเข้ากับ
เกียร์บ๊อกซ์น้ี จะต่อเข้ากับแขนกลและเอ็นโคดเดอร์ (Encoder) โดยทั้งหมดจะประกอบอยู่ฐานของชุดสาธิต แสดงดั ง
ภาพที่ 1
คอมพิวเตอร์สั่งงาน
ผ่านโปรแกรม แลปวิว

Gear Box

การ์ด MyRio

ตุ้มน้าหนัก
เอ็นโคดเดอร์

ภาพที่ 1 ลักษณะของแขนกลหุน่ ยนต์ 1 องศาอิสระที่ควบคุมตาแหน่งผ่านคอมพิวเตอร์
การควบคุมตาแหน่งของแขนกล จะใช้โปรแกรมแลปวิวบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยรับสัญญาณป้อนกลับของ
ตาแหน่งจากแขนกลโดยผ่านเอ็นโคดเดอร์ขนาด 10,000 พัลส์ต่อรอบ แล้วรับสัญญาณพัลส์ดังกล่าวนี้ผ่านการ์ด
MyRio เพื่อส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์ต่อไป
ในส่วนของโปรแกรมแลปวิว โปรแกรมจะสามารถเลือกตัวควบคุมออกเป็น 3 รูปแบบคือ พีไอดี, โมเดลเบส
พอร์ตชัน และการควบคุมแบบปรับตัว แสดงดังภาพที่ 2 โดยเอาต์พุตที่ส่งออกไปผ่านการ์ด MyRio จะอยู่ในรูป
สัญญาณพีดับบลิวเอ็ม (Pulse Width Modulation : PWM)หลังจากออกแบบและสร้างชุดสาธิตเสร็จเรียบร้อย จึงนาไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านประเมินหาความเหมาะสมในการนาไปใช้ในการสอน
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ส่วนที่ 2 เป็นการจัดทาเอกสารการสอนรูปแบบMIAPโดยเริ่มต้นจากการเขียนวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม
ที่ได้จากการแยกย่อยเนื้อหาการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ ประกอบไปด้วยหน่วยที่ 1 การควบคุมแบบพีไอดี หน่วยที่ 2
การควบคุมแบบโมเดลเบสพอร์ตชัน และหน่วยที่ 3 การควบคุมแบบปรับตัว จัดทาใบเนื้อหาและได้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทั้ง 3 หน่วยจานวน 17 ข้อ จากนั้นจึงนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หาคุณภาพจากแบบทดสอบจากดัชนีความ
สอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั้ง 17 ข้อมีค่าดัชนีอยู่
ระหว่าง 0.5 ถึง 1 ซึ่งแสดงว่าแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความสอดคล้องกัน เมื่อสร้างชุดสาธิ ตและ
เอกสารประกอบการสอนพร้อมทั้งหาความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนาไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างในลาดับต่อไป

U ( s)

(ก) ตัวควบคุมแบบพีไอดี

(ข) การควบคุมแบบโมเดลเบสพอร์ตชัน

(ค) การควบคุมแบบปรับตัว
ภาพที่ 2 แผนภาพบล็อกการควบคุมแขนกลหุน่ ยนต์ 1 องศาอิสระที่ใช้ในการสร้างชุดสาธิต
จากภาพที่ 2 เป็นแผนภาพบล็อกของการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ โดยการควบคุมแต่ละชนิด อธิบาย
ได้ดังนี้
1. การควบคุมแบบพีไอดี จากภาพที่ 2 (ก) เขียนเป็นสมการของตัวควบคุมคือ [8]
ìï é
üï
K ù
U ( s) = ïí êK P + I ú×(q d ( s) - q m ( s))ïý ïîï êë
ïþï
s úû

โดยที่

{K D ×s ×q m ( s)}

KP

คือ อัตราการขยายสัดส่วน (Proportional Gains)

KD

คือ อัตราการขยายอนุพันธ์ (Derivative Gains)

KI

คือ อัตราการขยายอินทีกรัล (Integral Gains)

(1)

คาสั่งสัญญาณขัน้ ทางด้านอินพุต (Step Reference Input) คานวณได้จาก
q d ( s) =

wd
s

และสัญญาณรบกวน (Disturbance) กาหนดให้มี่คา่ คงที่
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(2)

D( s) =

D
s

(3)

ดังนัน้ ระบบที่เป็นลูปปิด (Close Loop System) จะกลายเป็นระบบลาดับสาม (3rd Order System) ดังสมการ 4
q m ( s) =

{K P ×s +

KI}
s
q d ( s) D( s )
W2
W2

(4)

โดยที่
(5)
W2 = Js 3 + (B + K D )s 2 + K P s + K I
ใช้ตารางการวิเคราะห์เสถียรภาพของเร้าท์ -เฮอร์วิซ (Routh-Hurwitz Criterion) ของระบบลูปปิดจะเสถียร ถ้าอัตรา
การขยายมีค่าเป็นบวก อัตราการขยายของตัวควบคุมแบบไอจะมีค่าดังสมการ 6
(B + K D )×K P
(6)
K <
I

J

ผลจากการเพิ่มตัวควบคุมแบบไอ จะช่วยลดค่าความผิดพลาดอันเนื่องมาจากสัญญาณรบกวน D( s) ทาให้ค่าความ
ผิดพลาดมีค่าเป็นศูนย์ การควบคุมโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดีน้ี มักจะนิ ยมนาไปใช้ควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ซึ่ ง สามารถควบคุ ม ระบบให้ มี ค วามเสถี ย รได้ ง่ า ย แต่ก ารปรั บตั้ง (Tunning) จะทาได้ ค่ อ นข้ า งยากเนื่อ งจากมี
ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องปรับตัง้ ถึง 3 ค่า
2. การควบคุมแบบโมเดลเบสพอร์ตชัน [9],[10] มีแผนภาพบล็อกในการควบคุมตาแหน่งแขนกลดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนภาพบล็อกการควบคุมตาแหน่งการเคลื่อนที่ของแขนกลหุน่ ยนต์
การวิเคราะห์สมการจะใช้การกาหนดพิจารณาให้อินพุตเป็นแรงบิด (Torque :  a ) ที่ต้องการและมีเซ็นเซอร์ตรวจจับ
การเคลื่อนที่ของแขนกลร่วมกับการป้อนกลับดังภาพที่2(ข) ซึ่งเห็นได้ว่าอินพุตเป็นตัวกาหนดตาแหน่งองศาที่จะส่งให้
แขนกลเคลื่อนที่จากระบบการควบคุมข้อต่อ (Joint) โดยจะรับสัญญาณป้อนกลับจากเอาต์พุต ดังนั้นสัญญาณที่ออก
จากระบบควบคุมนี้จะเป็นแรงบิดแล้วส่งต่อไปยังแขนกลหุ่นยนต์ตอ่ ไปซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
 a  ml 2  v( )  c  sgn( )  mlg  cos( )

(7)

โดยที่
a

หมายถึง แรงบิดที่เกิดขึ้นที่มอเตอร์ไฟตรง

m

หมายถึง น้าหนักของลูกตุม้ ที่อยูป่ ลายสุดของแขนกล

l

หมายถึง ความยาวของแขนกล

v

หมายถึง ความหนืดของความเสียดทาน (Viscous Friction)

c  sgn( )
g

หมายถึง ความเสียดทานของคูลอมบ์ (Coulomb Friction)
หมายถึง ค่าคงที่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

กาหนดให้
 a   ' 
แต่สมการ 7 เท่ากับสมการ 8 นั่นคือ

(8)
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และ

  ml2

(9)

' 

(10)

  v( )  c  sgn( )  mlg  cos( )

(11)

เลือกกฏของการควบคุม (Control Law) โดยกาหนดให้
(12)

 '  d  K V  e  K P  e

โดยที่ e หมายถึงค่าความผิดพลาด (Error) ซึ่งคานวณได้จาก e  d  
แทนค่า  ' จากสมการ 12 ลงในสมการ 10 สามารถเขียนใหม่ได้เป็น
(13)

e  KV  e  K P  e  0

ข้อสังเกตจากสมการ 13 จะเห็นว่าเป็นสมการค่าความผิ ดพลาด (Error Equation) ลาดับสอง เมื่อเทียบกับฟังก์ชัน
ถ่ายโอนที่มีสมการลักษณะเฉพาะ (Characteristics Equation) คือ
s2  2n  s  n2  0

(14)

ดังนัน้ สมการค่าความผิดพลาดลาดับสองที่ได้จากสมการ 14 จะมีค่าเป็น
e  2n  e  n2  e  0

(15)

เปรียบเทียบสมการ 13 กับ 15 จะสามารถหาค่าอัตราการขยาย K V และ K P คือ
และ

KV  2n

(18)

K P  n2

(19)

หากเลือกอัตราส่วนการหน่วงให้อยู่ในรูปการหน่วงวิกฤต (Critical Damped)   1 จะได้ความสัมพันธ์ของ
K P มีค่าเป็น

KV

และ
(20)

KV  2 K P

3.การควบคุมปรับตัวแบบพาร์ติชันนิ่ง (Partitioning Adaptive Control) [10], [11] เมื่อมวลของแขนกล mL
มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกรณีหนุ่ ยนต์มีการหยิบจับสิ่งของจะทาให้มวลของแขนกลมีค่าเพิ่มขึ้นในลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้น
การควบคุม ด้วยโมเดลเบสพอร์ตชัน จะส่ง ผลให้ผลตอบสนองเกิด การแกว่ง และเกิด ความผิ ดพลาด ต้อ งปรั บตั้ง
ค่าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุม ใหม่ ดังนั้นการควบคุมแบบปรับตั วจึงเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้
ตัวควบคุมปรับตั้งพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติโดยใช้หลักการของการนาสัญญาณความผิดพลาดมา
ผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามภาพที่ 4 เพื่อประมาณค่า (Estimate) ค่าพารามิเตอร์ให้ถูกต้องตามจริงก็จะ
สามารถควบคุมระบบให้มีผลตอบสนองตามที่ต้องการได้ โดยแผนภาพการควบคุมแบบปรับตัวนี้แสดงดังภาพที่ 2(ค)
ซึ่งหัวใจสาคัญคือการประมาณค่ามวลของแขนกล เขียนเป็นสูตรคานวณได้ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 การประมาณค่ามวลของแขนกล
วิธีการศึกษา
การทดลองการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ผ่าน
การเรียนในรายวิชาระบบควบคุมแบบคลาสสิค (Classical Control System) มาแล้วจานวน 16 คน มีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตการควบคุมแบบปรับตัวแขนกล 1 องศาอิสระ ร่วมกับการ์ด MyRio และเพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ผ่านการเรียนโดยใช้ชุดสาธิตการควบคุมแบบปรับตัวของแขนกล 1 องศา
อิสระ ร่วมกับการ์ด MyRio ควบคู่กับการจาลองการทางานโดยใช้โปรแกรมแลปวิวประกอบการสอน แผนการทดลอง
ในงานวิจัยครั้งนีค้ ือแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest
Design) แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แบบแผนการทดลอง
โดยที่

OPretest คือการสอบก่อนเรียน
X
คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสาธิตร่วมกับใบเนื้อหาและแบบทดสอบด้วยกระบวนการสอน MIAP
OPosttest คือการสอบหลังเรียน
ตัวแปรต้นคือ ชุดสาธิต, กระบวนการสอนตามขัน้ ตอน MIAP, ใบเนื้อหา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

จากภาพที่ 5 ก่อนเรียนผู้วิจัยให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบที่สร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบมาแล้วจานวน 17 ข้อ
หลังจากนัน้ จึงเริ่มทาการสอนโดยใช้กระบวนการสอนตามขัน้ ตอน MIAP ดังนี้
ขั้นตอน M (Motivation) เป็น การสร้า งแรงจู งใจให้ ผู้เรี ยนสนใจเรี ยน โดยในขั้น ตอนนี้จะใช้ชุดสาธิ ต
ประกอบการนาเข้าสูบ่ ทเรียน โดยใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
ขั้นตอน I (Information) ขั้นตอนนีจ้ ะเป็นการให้เนื้อหาแก่ผู้เรียน โดยก่อนการให้เนื้อหาผู้สอนจะแจกใบเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใบเนื้อหาที่แจกให้แก่ผู้เรียนนี้จะเป็นการสรุปประเด็นสาคัญ ๆ ไม่มี
รายละเอียดมากนัก
ขั้นตอน A (Application) หลังจากให้เนื้อหาเสร็จเรียบร้อย ผู้สอนจะทาการตรวจปรับว่ามีผู้เรียนคนใดยังไม่
เข้าใจหรือเข้าใจหลักการผิด โดยอาศัยการถามคาถามสั้นๆ หากมีผู้เรียนคนใดยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจหลักการผิดก็จะ
ทาการอธิบายหรือทดลองให้ดูในประเด็นที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ
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ขั้นตอน P (Progress) เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายก่อนจะจบกระบวนการ โดยให้ผู้เรียนทดลองทาแบบฝึกหัดหรือฝึก
จาลองการทางานโดยใช้โปรแกรมจาลองการทางาน
จากกระบวนการสอนโดยใช้รูปแบบ MIAPนี้ ในหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยอาจจะใช้กระบวนการสอนตาม
ขั้นตอน MIAP มากกว่าหนึ่งครั้ง โดยยึดหลักการที่ว่าการเรียนรู้ที่ใช้เวลานานเกินไปจะส่งผลต่อความสนใจผู้เรียน
จึงต้องเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่หลังจากผู้เรียนมีความสนใจลดลง [14] แสดงดังภาพที่ 6
จุดของการเปลี่ยนวิธีสอน

จุดสูงสุดของความสาเร็จในขบวนการเรียนรู้

จุดตกต่าของความสาเร็จในกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการสอนแบบเดียว

เวลาเรียน (นาที)

ภาพที่ 6 เวลาที่เหมาะสมในการใช้การเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม่ [14]
หลังจากที่ดาเนินการสอนตามขั้นตอน MIAP จนครบทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้แล้ว จึงให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ที่มีการสลับข้อคาตอบและนาคะแนนที่ได้ไปทดสอบด้วยสถิติทดสอบ ที (t-Test) แบบจับคู่ (Paired ttest) ตามสมการที่ 21 ดังนี้
(21)
โดยที่
t

หมายถึง การทดสอบความแตกต่างด้วยสถิตทิ ดสอบที
หมายถึง ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนและสอบหลัง
N
หมายถึงจานวนผู้ทาแบบทดสอบทั้งหมด
ตัง้ สมมติฐานของการทดสอบทางสถิตไิ ว้ดังนี้
(22)

ผลการศึกษา
หลังจากทาการสร้างชุดสาธิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะนาไปทดลองใช้ จะต้องทาการทดสอบการทางาน
ของชุดสาธิต โดยทาการเปรียบเทียบตัวควบคุมทั้งสามแบบ โดยส่งค่าผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นจากโปรแกรม
แลปวิวออกเป็นค่าตัวเลขในรูปแบบโปรแกรมเอ็กเซล (Excel) แล้วจึงนาค่าที่ได้มาพล๊อตกราฟโดยใช้โปรแกรม
แมทแลป (MATLAB) โดยทาการปรับตัง้ ค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม พีไอดี, โมเดลเบสพอร์ตชัน และตัวควบคุมแบบ
ปรับตัว ที่มวล 100 กรัม เมื่อมวลเปลี่ยนไปเป็น 500 กรัม โดยไม่เปลี่ยนพารามิเตอร์ของตัวควบคุม พบว่าตัวควบคุม
แบบปรับตัวให้ผลตอบสนองที่ดกี ว่าตัวควบคุมอีกสองแบบ แสดงดังภาพที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของตัวควบคุม
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ภาพที่ 5 ผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นของตัวควบคุมทั้งสามชนิดที่มุม 60 องศา เมื่อเปลี่ยนแปลงมวล
เมื่อทดสอบการทางานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของชุดสาธิตได้ผลตอบสนองที่สอดคล้องกับทฤษฎีแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือ การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย
ชุดสาธิตการควบคุมแขนกล 1 องศาอิสระ, กระบวนการสอนตามขั้นตอน MIAP, ใบเนื้อหา และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ก่อนที่จะนาไปทดลองใช้ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านประเมินความเหมาะสมในการนาไปใช้โดยใช้มาตร
ประเมินค่า 5 ระดับ ของไลเกิร์ต (Likert’s Rating Scale) ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย
4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.60 แต่เมื่อพิจาณาเป็นรายหัวข้อสาคัญ พบว่า
1. ความเหมาะสมของชุดสาธิตด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ผลรวมเฉลี่ยระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก อยู่ที่คา่ เฉลี่ย 4.37 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61
2. ความเหมาะสมของชุดสาธิตด้านซอฟแวร์จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ผลรวมเฉลี่ยระดับความเหมาะสมอยู่
ในระดับเหมาะสมมาก อยู่ที่คา่ เฉลี่ย 4.30 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57
3. ความเหมาะสมของชุดสาธิตด้านการนาไปใช้ในการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ผลรวมเฉลี่ย
ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก อยู่ที่คา่ เฉลี่ย 4.25 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64
4. ความเหมาะสมของของใบเนื้อหาและแบบทดสอบที่ใช้ประกอบการสอนร่วมกั บชุดสาธิตจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 ท่ าน ผลรวมเฉลี่ ยระดับความเหมาะสมอยู่ใ นระดั บเหมาะสมมาก อยู่ที่ค่ า เฉลี่ ย 4.48 มีค่า ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.59
หลังจากผ่านการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงนาไปทดลองใช้
กับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ผ่านการเรียนในรายวิชาระบบควบคุม
แบบคลาสสิค (Classical Control System) มาแล้ว จานวน 16 คน ทาการสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์จานวน 17 ข้อ จากนั้นจึงเริ่มสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามขั้นตอน MIAP ร่วมกับชุดสาธิต จานวน 3 หน่วย
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ หลังจากผ่านการเรียนครบทั้ง 3 หน่วยจึงให้ผู้เรียนสอบอีกครั้งด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ชุดเดิมแต่สลับข้อคาตอบ นาคะแนนที่ได้ทั้ งสอบก่อน-หลังมาทดสอบหาความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบที แบบจับคู่
ตามสมการที่ 21 โดยใช้โปรแกรม SPSS มีผลการทดสอบทางสถิตดิ ังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกต่างผลการเรียนจากการสอบ ก่อน-หลัง ด้วยสถิตทิ ดสอบที
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ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 1 ปฏิเสธ H 0 ยอมรับ H1 สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์จานวน 17 ข้อ ทดสอบก่อน-หลังการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า ผลจากการทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้ใ นการวิจัยทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างจากเดิม

วิจารณ์และสรุปผล
การออกแบบสร้างชุดสาธิตการควบคุมแบบปรับตัวแขนกล 1 องศาอิสระด้วยโปรแกรมแลปวิว ร่วมกับ
กระบวนการสอนตามขัน้ ตอน MIAP มีเนื้อหา 3 หน่วย หัวใจหลักของชุดสาธิตคือจะต้องช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นจากการปรับค่าพารามิเตอร์ ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างทฤษฎีและการทางานจริง การนา
โปรแกรมแลปวิวร่วมกับการ์ด MyRio ช่วยให้การทางานของชุดสาธิตเป็นไปได้อย่างราบรื่น เพราะการ์ด MyRio
มีความเสถียรกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) [13] แม้จะมีราคาแพงกว่ามากก็ตาม นอกจากนี้การเขียน
โปรแกรมโดยใช้โปรแกรมแลปวิว ยังมีความสลับซับซ้อนน้อยกว่าการเขียนโปรแกรมลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์
ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทาความเข้าใจได้ง่ายกว่า เพราะเป็นการเชื่อมโยง (Interface) กับสิ่งที่จะควบคุมหรือ
ทดลองจริง ไม่ใช่พียงแค่จาลองการทางานโดยคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว [12] นอกจากนี้ผู้เรียนบางคนสามารถ
ทดลองเขียนโปรแกรมแลปวิวเพื่อควบคุมแขนกลได้หลังจากจบบทเรียนแล้ว
ด้านการสร้างใบเนื้อหาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นั้น เนื่องจากเนื้อหาทัง้ 3 หน่วยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ค่อนข้างมาก ทาให้การเรียนจากการสอนปกติเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนจะทาความเข้าใจได้ค่อนข้างยาก
ดังนัน้ การนาชุดสาธิตมาช่วยประกอบการสอน จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนที่
ผู้เรียนทั้ง 16 คนทาได้หลัง เรียนที่ 9.87 คะแนนจากคะแนนเต็ม 17 คะแนน คิ ดเป็น ร้อยละ 58 ซึ่ งอยู่ในระดับที่
น่าพอใจในระดับหนึ่ง แม้เนื้อหาจะใช้คณิตศาสตร์อธิบายพฤติกรรมของตัวควบคุมทั้ง 3 แบบ แต่หากให้ผู้เรียนได้
ทดลองจาลองการทางานร่วมกับการได้เห็นปรากฏการณ์จริงจากชุดสาธิต ผู้เรียนก็สามารถเข้าใจพฤติกรรมของตัว
ควบคุมได้เป็นอย่างดี

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น อุ ด หนุ น จากการวิ จั ย จากคณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม และได้ รั บ
การสนับสนุนชุดการ์ด MyRio พร้อมโปรแกรมแลปวิวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สานักวิจัย
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอกสารอ้างอิง
1. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการวิจัย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ.
พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค; 2561.
2. สันติ หุตะมาน, วัชรินทร์ โพธิ์เงิน, พรจิต ประทุมสุวรรณ, สมนึก ฮวบเอี่ยม. การพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมแขน
กล 1 องศาอิสระด้วยวิธี Model-based Portion โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับโปรแกรมแมทแลบ. เอกสาร
การประชุ ม วิช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมระดั บชาติ ครั้ ง ที่ 9. 24 พฤศจิ ก ายน 2559; คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพมหานคร; 2559. หน้า 111-116.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
970

3. พระนาย กังวาลรัตน์. การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีแบบโมเดลอ้างอิงสาหรับกระบวนการพัดลมและแผ่นเพลท.
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิศวกรรมการวัดคุม บัณฑิตวิทยาลัย. สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; 2555.
4. ณัฐพงษ์ จิตมานะ. การออกแบบตัวควบคุมแบบโมเดลเรฟเฟอร์เรนซ์อะแดปทีฟสาหรับระบบอินเวอร์ทเพนดูลัม.
วิทยานิพ นธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศ วกรรมศาสตร์ . มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี; 2553.
5. อนันตกุล อินทรผดุง . การสร้างและพัฒนาชุดสาธิตการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยี CAD,CAM และ CNC
สาหรับวิชาการจัดการงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์. รายงานการวิจัย สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร; 2558.
6. จิรโรจน์ สามารถโชติพันธ์, สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์, วัชรพงศ์ วงศ์สา, วิชิต เอกพิมพ์, ศรราม พิลาดา. ชุดสาธิต
การลดทอนสวิตชิ่งฟังก์ชันด้วยแผนผังคาร์โนห์. เอกสารการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ
ครั้งที่ 10. 23-24 พฤศจิกายน 2560; คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ. กรุงเทพมหานคร; 2560. หน้า 318-323.
7. บุญเลิศ โพธิ์ขา, ธราธิป ภู่ระหงษ์. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเม
เบิล ลอจิกคอนโทรลเลอร์ กรณีศกึ ษาวิชา มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม. เอกสารการประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8. 26 พฤศจิกายน 2558; คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพมหานคร; 2558. หน้า 133-138.
8. Mark W. Spong, Seth Hutchinson and M. Vidyasagar. Robot Modeling and Control. John Wiley & Sons, Inc.
2006.
9. R. K. Mittal and I. J. Nagrath. Robotics and Control. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2003.
10. John J. Craig. Introduction to Robotics Mechanics and Control. 3rd Edition, Pearson Education Inc., 2005.
11. John J. Craig. Adaptive Control of Mechanical Manipulators. Addison-Wesley Publishing Company., 1995.
12. Çağatay Uluışık, Levent Sevgi. A LabVIEW-Based Analog Modulation Tool for Virtual and Real Experimentation.
IEEE Antennas and Propagation Magazine. 2012; Volume 54(6): 247-254.
13. Wei Zhan, Jay R. Porter, Joseph A. Morgan. Experiential Learning of Digital Communication Using LabVIEW.
IEEE Transactions on Education. 2014; Volume 57(1): 34-41.
14. NÖlker H., Schoenfeldt E. Vocational Training. Expert Verlag, WÜrtt, 1980. P. 30 อ้างถึงใน พิสิฐ เมธาภัทร,
ธีระพล เมธีกุล. ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ; 2531. หน้า 124.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
971

การบารุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีศกึ ษา โรงสีข้าว
Preventive Maintenance Technique for Rice mill
มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์1* สุขุม โฆษิตชัยมงคล1 และวันชัย ลีลากวีวงศ์1
Montree Pipatpaiboon1*, Sukum Kositchaimongkol1 and Wanchai Leelakaweewong1
บทคัดย่อ
การประยุกต์การบารุงรักษาเชิงป้องกัน มาใช้ในกระบวนการสีขา้ ว โดยศึกษาการทางานของเครื่องจักร และ
นาข้อ มูล ที่ ศึก ษามาวิเคราะห์ส าเหตุก ารเกิ ด เหตุขั ด ข้อ งของเครื่องจั กรเพื่อน าไปจัด ทาแผนการซ่อ มบารุง รัก ษา
เครื่องจักร เพื่อมุง่ เน้นที่จะลดความถี่ในการซ่อมเครื่องจักรที่หยุดเดินเครื่องขณะทางานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บารุงเครื่องจักร จากผลการศึกษา พบว่าสามารถ วางแผนบารุงรักษาเชิงป้องกันได้เป็นระบบเป็นผลให้อัตราความ
พร้อมใช้งานของกระบวนการสีข้าวเพิ่มมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องจักรของแต่ละเดือนลดลง โดยเครื่อง
กะเทาะข้าวเปลือกมีค่าประสิทธิผลโดยรวมเพิ่มขึ้น 5.03% และค่าใช้จ่ายลดลง 45,153 บาท เครื่องอบข้าวมี
ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 4.57% และค่าใช้จ่ายลดลง 60,598 บาท
คาสาคัญ: การบารุงรักษาเชิงป้องกัน ประสิทธิผลโดยรวม โรงสีขา้ ว

Abstract
Application of preventive maintenance Used in the rice process by machine discussion. Then information
was analyzed to identify the cause of the machine's failure to prepare a maintenance plan. It focuses on
reducing the frequency of machine repairs, stopping machines during work, and reducing maintenance costs.
The results show that preventive planning can be systematic. As a result, the availability of the system
increases. The efficiency of the paddy crackers machine repair increased by 5.03% and the cost decreased by
45,153 baht. The efficiency of the oven machine increased by 4.57%. and the cost decreased by 60,598 Baht
Keywords: Preventive maintenance, Overall Equipment Effectiveness, Rice mill
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บทนา
การดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งจั ก ร เป็ น กิ จ กรรมที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การท างานของเครื่ อ งจั ก รให้ มี
ประสิทธิภาพทางานได้ต่อเนื่อง เช่น การตรวจสอบ จุดขันแน่น จุดหล่อลื่น หรือจุดรั่วซึม เพื่อป้องกันการเกิดความ
ขัดข้องในกระบวน การและให้การทางานของเครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากการศึกษาข้อมูลของโรงสีข้าว และกระบวนการผลิตพบว่ามีเครื่องจักรเป็นจานวนมากและเป็นกาลัง
หลักในการผลิต การทางานของเครื่องจักรจาต้องเดินเครื่องตลอดเวลา จึงทาให้การผลิตเกิดความขัดข้องจากปัญหา
เครื่องจักรหยุดทางาน (Breakdown) และมีการซ้อมเครื่องจักรโดยอาศัยประสบการณ์ ความชานาญของช่างในการ
ซ่อมบารุงเพียงอย่างเดียว ทางผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้หลักของการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
เพื่อให้พนักงานที่ใช้งานเครื่องจักรสามารถตรวจสอบเครื่องจักรได้และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับบริษัทอีกด้วย
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษากระบวนการสีขา้ วและการทางานของเครื่องจักรในสายการผลิต
2. เพื่อ วิเ คราะห์ ส าเหตุ ก ารเกิ ด ข้ อ ขั ด ข้ อ งของเครื่อ งจั ก รและจั ด ท าแผนการบ ารุ ง รั ก ษาเครื่อ งจั ก รใน
สายการผลิตของโรงสีขา้ ว
3. เพื่อลดความถี่ในการซ่อมบารุงเครื่องจักร
4. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเครื่องจักร
5. เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมบารุงให้เป็นระบบ
สมมติฐานในการศึกษา
การบารุงรักษาเครื่องจักร สามารถลดอัตราการเสียของเครื่องจักรให้น้อยลงและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม
เครื่องจักร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ช่วยลดความถี่ในการเกิดปัญหาเครื่องจักรขัดข้องระหว่างกระบวนการสีขา้ วในสายการผลิต
2. ช่วงลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องจักรที่เกิดเหตุขัดข้อง

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายของการบารุงรักษา (ชัยวัฒน์ มิสดีย,์ 2553)
การบารุงรักษา (Maintenance) หมายถึง “การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มี
สภาพที่พร้อมจะใช้งานอยูต่ ลอดเวลา” การบารุงรักษานัน้ ครอบคลุมไปถึงการซ่อมแซม (Repair) โดยมีจุดมุง่ หมาย คือ
1.1. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้ทางานได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือสามารถใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากที่สุด
1.2 เพื่ อ ให้ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้มี ส มรรถนะการทางานสู ง (Performance) และช่ ว ยให้ เ ครื่อ งมื อ
เครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้าหากไม่มีการ
ปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้ว เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง ชารุดเสียหายหรือทางานผิดพลาด
1.3. เพื่อ ให้ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้มีค วามเที่ ย งตรงน่า เชื่อ ถื อ (Reliability) คื อ การทาให้ เครื่อ งมือ
เครื่องใช้มมี าตรฐาน ไม่มคี วามคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น
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1.4. เพื่อความปลอดภัย (Safety) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สาคัญ เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีความ
ปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้งาน ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทางานผิดพลาด ชารุดเสียหายไม่สามารถทางานได้ตามปกติ
อาจจะก่อให้เกิดอุบัตเิ หตุและการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ การบารุงรักษาที่ดจี ะช่วยควบคุมการผิดพลาด
1.5. เพื่อ ลดมลภาวะของสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) เพราะเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ทีชารุ ด เสี ย หาย
ขาดการบารุงรักษา จะทาให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา มีเสียงดัง เป็นต้น
ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัตงิ านและผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.6. เพื่อ ประหยั ดพลัง งาน (Energy) เพราะเครื่อ งมือเครื่องใช้ส่ วนมากจะทางานได้ต้องอาศั ย
พลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง ถ้าหากเครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดี เดินราบเรียบไม่มีการ
รั่วไหลของน้ามัน การเผาไหม้สมบูรณ์ ก็จะทาให้สนิ้ เปลืองพลังงานน้อยลง
2. การบารุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
จากนิยามของการบารุงรักษาเครื่องจักรดังกล่าว จะเห็นได้วา่ การบารุงรักษาเครื่องจักรนั้นมีความใกล้ชิดกับ
กระบวนการผลิต และเมื่อทาการศึกษาในรายละเอียดของกิจกรรมการบารุงรักษาเครื่องจักรและกระบวนการผลิต
พบว่า วัตถุประสงค์ของการผลิตคือ ทาการผลิตให้ได้ซึ่ง ผลผลิต (Productivity) ต้องการด้วยคุณภาพ (Quality) ต้นทุนต่า
(Cost) การส่งมอบ (Delivery) และต้องเป็นไปตามกาหนดการและแผนงานที่วางไว้ การผลิตต้องอยู่ในระดับที่สร้าง
ความมั่ น ใจด้ า นความปลอดภั ย (Safety) ให้ แ ก่ พ นั ก งานและท าให้ พ นั ก งานมี ข วั ญ และก าลั ง ใจ (Morale) ที่ ดี
ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการบารุงรักษาเครื่องจักร คือ ต้องการควบคุมความสามารถในการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์
โดยให้มีต้นทุนต่าที่สุดและต้องขยายอายุการใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์ (โกศล ดีศิลธรรม, 2547) (พูลพร แสงบางปลา,
2545) ดังนัน้ การผลิตและการบารุงรักษาเครื่องจักรจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการไหลของกิจกรรมบารุงรักษาและการผลิต (ธานี อ่วมอ้อ, 2546)
“การบารุงรักษาเป็นการผสมผสานกัน ของการทางานด้านเทคนิค และการจัดการเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพของ
อุปกรณ์ หรือฟื้นฟูสภาพของอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา” จากคานิยามดังกล่าว ถ้าเราพิจารณาดู
จะเห็นว่า การบารุงรักษามิใช่เป็นงานทางด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว หรือเป็นการบารุงรักษาที่ถูกวิธีและในช่วงเวลา
ที่เหมาะสมเท่านั้น แต่จะต้องพิจารณาในด้านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัด และมีความ
ปลอดภัยต่อบุคลากรที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ในการผลิตจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรการผลิตและเครื่องจักรอุปกรณ์ก็
เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรการผลิตส่วนที่ได้มาซึ่งความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์ก็เป็นวัตถุประสงค์
หลักของการบารุงรักษาเครื่องจักรดังนัน้ การผลิตและการบารุงรักษาเครื่องจักรจึงมีความสัมพันธ์กัน (พูลพร แสงบางปลา,
2545)
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ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตและการบารุงรักษา (สุวทิ ย์ ภูลี และ ปารเมศ ชุติมา, 2555)
3. ทฤษฏีการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Productive Maintenance: PM)
การบารุ ง รั ก ษาเชิง ป้ อ งกั น เป็ น การวางแผนโดยก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบารุ ง รั ก ษา
เครื่ อ งจั ก รรวมทั้ ง อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ย หาย หรื อ วางแผนป้ อ งกั น ไว้ ล่ ว งหน้ า ซึ่ ง จะไม่ ท าให้
ขบวนการผลิ ต ต้อ งหยุ ด ฉุ ก เฉิ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ของการบารุ ง รั ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น คื อ การประเมิน อายุ ก ารใช้ง านของ
เครื่องจักรและทาการบารุงรักษาก่อนเครื่องจักรเสียหาย โดยทั่วไประยะเวลาทา PM ดังกล่าวสามารถหาข้อมูลอ้างอิง
ได้จากคู่มือของเครื่องจักรจากผู้ผลิตหรือจากประวัตขิ องเครื่องจักรที่ผ่านมา เราไม่สามารถที่จะดูแลอุปกรณ์ทุกชนิด
ตลอดเวลาได้ (ณัฐธีร์ วิจิตร์กรี ติกุล, 2553) ดังนัน้ เราจึงต้องมีการวางแผนและตัดสินใจว่าอุปกรณ์ชนิดใดที่ควรจะทา
PM โดยมากมักจะทาการตรวจสอบตามรอบ (interval) ที่ค่อนข้างจะมีกาหนดเวลาที่แน่นอน ทว่าปัจจัยอื่น ๆ ก็
สามารถนามาใช้ร่วมพิจารณาในการวางแผน PM ได้ เช่น พฤติกรรมการทางานของเครื่องจักร ประโยชน์ของการ
บารุงรักษาแบบวิธีน้ีคือเราสามารถกาหนดระยะเวลาในการบารุงรักษาได้สามารถวางแผนกาลังคนได้เตรียมชิ้นส่วน
เครื่องจักรได้และลดการเสียหายของเครื่องจักรลงแต่ข้อเสียคือเราต้องเสียค้าใช้จ่ายในการจัดเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักร
นอกจากนี้บางครัง้ ยังเกิดการเสียหายของเครื่องจักรโดยที่ไม่ได้คาดการณ์เกิดขึ้นอีก
การบ ารุ ง รั ก ษาส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ใ ช้ ร ะบบ โดยทั่ วไปประกอบด้ ว ยการท าความสะอาด
การตรวจสอบ การหล่อลื่น การปรับแต่ง และการเฝ้าสังเกตความผิดปกติของระบบด้วยสัมผัสทั้งห้า เพื่อรายงานให้
ฝ่ายซ่อมบารุงทราบล่วงหน้า จะได้ทาการแก้ไขได้อย่างไรทันท่วงที การบารุงรักษาเป็นประจาจะแบ่งออกเป็น ในส่วน
ก่อนใช้งาน ขณะใช้งานและหลังใช้งานโดยการบารุงรักษาแต่ละจุดต้อ งมีการกาหมดวิธี วัสดุอุปกรณ์ที่ จะใช้ และ
มาตรฐานการยอมรับ (สืบพงษ์ มาลี, 2554)
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ขั้นตอนการบารุงรักษาเพื่อป้องกัน
1. กาหนดนโยบายในการบารุงรักษา
จะต้องมีการกาหนดนโยบายอย่างชัดเจนซึ่งจาเป็นต้องมีการปรึกษาและได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย
เพื่อจะได้ร่วมมือกันอันจะทาให้เกิดผลดีในการบารุงรักต่อไปทาการเลือกและกาหนดอุปกรณ์เครื่องจักร
2. ทาการกาหนดมาตรฐาน
ตามความจริงแล้วเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต่างก็มีความสาคัญเช่นกันและจะต้องดูแลเอา
ใจใส่ ฉะนั้นจึงต้องเลือกเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือที่เห็นว่าสาคัญโดยการจัดเรียงลาดับความสาคัญแล้วจัดทา
การบารุงรักษาเพื่อป้องกันการชารุดตามความเหมาะสม
3. การวางแผนบารุงรักษา
การจัดการเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จได้นั้นจะต้องมีการกาหนดมาตรฐานของงานอย่างมีหลักเกณฑ์โดยจัดทา
คู่มอื ปฏิบัตกิ าหนดมาตรฐานในการบารุงรักษาไว้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตติ ามของบุคลากร
4. การวางแผนตรวจสอบ
สาหรับการวางแผนตรวจสอบการวางแผนที่ดีและรอบคอบจะอานวยให้งานนั้นสาเร็จรวดเร็วและมี
ข้อผิดพลาดน้อย ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกิจกรรมที่สาคัญในระบบการควบคุมงานการบารุงรักษา
5. การดาเนินการ
วางแผนการกาหนดชัดเจนว่าการตรวจสอบอะไร เมื่อไร ที่ไหน โดยคานึงถึงความสะดวกทางด้านปฏิบัติ
เป็นหลักสาคัญ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
6. การบันทึก
การดาเนินการตรวจ การซ่อม การปรับและตรวจสอบหลังการซ่อม การดาเนินการให้ได้ตามแผนข้างต้น
จะต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์อย่างเต็มที่และจริงจังของคนงานแต่ต้องคานึงถึงประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัตงิ านอย่างรอบคอบด้วย
7. การประเมินผล
การจดบันทึกเป็นสิ่งที่สาคัญมากถ้าไม่ได้ขอ้ มูลตามความเป็นจริงที่ถูกต้องและละเอียดแล้วการวิเคราะห์
หาสาเหตุความขัดข้องของเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือย่อมจะประสบความล้มเหลว ในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้
ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ งเพราะผู้ ปฏิบัติอ าจจะไม่ก ล้ า รายงานตามความเป็ น จริ ง โดยเกรงว่า ตนอาจจะได้ รับการต าหนิ
ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดขึน้ อยูเ่ สมอและอยากที่จะแก้ไข้ให้หมดสิ้นไปโดยง่าย

4. การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE)
ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) คือ ค่าหรือดัชนีช้ีวัดที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และควรต้องทาการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในเรื่องใดบ้าง จุดด้อย
หรือจุดแข็งอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งของกิจกรรมบารุงรักษาแบบทวีผล (Total Productive Maintenance) ที่ถูก
พัฒนาขึ้นโดย JIPM (Japan Institute for Plant Maintenance) ซึ่งกาหนดการวัดผลอยู่ที่ 85% จาก 100% ของ
ประสิทธิภาพเครื่องจักร โดยวิธีการวัดผลด้วยวิธี OEE นี้จะเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึงภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการผลิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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การค านวณค่ า ประสิ ทธิ ผ ลโดยรวม เป็ น เปอร์ เซ็ น ต์ที่ม าจากการคู ณ กั น ระหว่า ง อั ต ราการเดิ น เครื่อ ง
(Availability) ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency) และอัตราคุณภาพ (Quality Rate) โดยมีสูตรการ
คานวณ ดังนี้
ค่าประสิทธิผลโดยรวม = อัตราการเดินเครื่อง x ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง x อัตราคุณภาพ
(OEE)
= (Availability) x (Performance Efficiency) x (Quality Rate)
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชัยวัฒน์ มิสดีย์ (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงการบารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องทาน้าเย็นระบบปรับ
อากาศ กรณีศกึ ษา : อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าอายุการใช้งานที่มากของเครื่องทาน้าเย็น และระบบการ
บารุงรักษาเชิงป้องกันที่มีอยูใ่ นปัจจุบันไม่เหมาะกับสภาพที่มีการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเครื่องทาน้าเย็นถือว่าเป็น
เครื่องจักรหลักของระบบปรับอากาศที่มีความจาเป็นสาหรับการทางาน ของระบบปรับอากาศภายในอาคารศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแนวทางจะนาเทคนิคการหาค่าเฉลี่ย การเดินเครื่องมาปรับปรุงแผนงานบารุงรักษาเชิง
ป้องกัน และจัดทาขั้นตอนการควบคุมการเดินเครื่องทาน้าเย็น เพื่อลดความถี่การซ่อมบารุงแก้ไข้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่
มีผลกระทบกับค่าเฉลี่ยการเดินเครื่องและค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง หลังจากการปรับปรุงพบว่าความถี่การซ่อมบารุง
แก้ไขลดลงจากเดิม 14 ครั้งคงเหลือ 11 ครั้งโดยมีผลทาให้ค่าเฉลี่ยการเดินเครื่องทาน้าเย็นเพิ่มขึ้นจากเดิม 28.34%
เพิ่มเป็น 65.26% และค่าใช้จ่าย การซ่อมบารุงลดลงจากเดิมเท่ากับ 30.02%
สืบพงษ์ มาลี (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานซ่อมบารุงระบบภายในอาคารเชิงป้องกัน กรณีศึกษา :
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าการจัดทาฐานข้อมูลงานซ่อมบารุงระบบ
ต่าง ๆ เชิงป้องกัน ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ และความสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบบารุงรักษาการจัดทาแผนบารุงรักษา
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานโดยลดค่าใช้จ่าย นาข้อมูลที่ได้มาทาการวางแผนงานให้เหมาะสมของแต่ละระบบ
หลังจากการจัดเก็บข้อมูลของระบบปรับอากาศ และระบบน้าประปาที่ใช้ในการวางแผนบารุงรักษาเชิงป้องกันได้เป็น
ระบบมากขึ้น อัตราความพร้อมใช้งานของระบบเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่ไม่เท่ากัน ตามสภาพการใช้งานสรุป
ได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงในการเปรียบเทียบข้อมูลจะใช้เพียง 6 เดือนก่อนทา PM และหลังทา PM ซึ่งพบว่า
ก่อนทา PM ค่าใช้จ่าย 72,011 บาท หลังทา PM เสียค่าใช้จ่าย 25,400 บาท สามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ 46,611 บาท
คิดเป็นร้อยละ 83% ซึ่งอัตราการค้างงานซ่อมบารุงลดลง การขาดการซ่อมบารุงของหน่วยงานลดลง ระยะเวลาใน
การจัดหาอะไหล่ลดลง โดยเฉพาะระยะเวลาในการซ่อมบารุงลดลง การขาดการบารุงรักษาอัตราการซ่อมใหม่ไม่มี
ปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินงานลดลง และการดาเนินงานซ่อมบารุงรูปแบบใหม่ดีกว่ารูปแบบเดิม

วิธีดาเนินงานวิจัย
1. วิธีการศึกษาที่นามาใช้
โดยทาการศึกษากระบวนการสีข้าวและศึกษาความสูญเสียเนื่องจากการชารุ ดเสีย หายของเครื่องจักร
เพื่อทราบถึงปัญหาและทาการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความอัตราความถี่ในการหยุดชะงักขณะทางานเพื่อซ่อม
และลดค่าใช้ จ่ายในการซ่อมเครื่องจักรที่หยุดชะงักขณะทางาน ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากการ
ชารุดเสียหายจนถึงขั้นที่เครื่องจักรทางานไม่ได้นั้นการซ่อมบารุงส่วนใหญ่คือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายนั้น ใหม่
โดยใช้แนวคิดของการซ่อมบารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ที่จะทาให้คา่ ใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเครื่องจักร
เกิดขึ้นต่าที่สุด โดยอาศัยความร่วมมือของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร
Proceeding พะเยาวิจยั 8
977

2. ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา

ภาพที่ 3 แผนผังกระบวนการดาเนินงาน
2.1 ศึกษากระบวนการสีขา้ ว ศึกษาการทางานของเครื่องจักร
1) สภาพทั่วไป ทาการศึกษาประวัติความเป็นมาและกาลังการผลิตเฉลี่ยอย่างคร่าว ๆ
และลักษณะการเดินเครื่องในกระบวนการสีขา้ ว รวมไปถึงผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสีขา้ ว ภาพที่ 4 และตารางที่ 1

ภาพที่ 4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตกับของเสีย ในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2559
2) กระบวนการผลิตและวิธีการทางานของพนักงานทาการศึกษากระบวนการผลิตและ
วิธีการทางานของพนักงานในกระบวนผลิตทั้งหมดแล้วนามาสรุปเป็นแผนภูมิการไหล (Flow Process Chart)
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ภาพที่ 5 แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนการสีขา้ ว
3) จานวนเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
นารายชื่อเครื่องจักรมาศึกษาและแยกประเภทเครื่องจักรออกเป็นส่วน ๆ ตามแผนก
และลักษณะของงาน ทาให้เราทราบถึงจานวนของเครื่องจักรกระบวนการผลิตที่สนใจได้ดังนี้
ถังแช่ข้าว
ถังไซโคลนนึ่งข้าว
Boiler
เตาเผาแกลบ
เครื่องอบ
ตะแกรงร่อนฟาง
ตะแกรงเหลี่ยม
เครื่องคัดกรวด
ตะแกรงกลม
เครื่องกะเทาะเปลือก
เครื่องร่อนข้าว
เครื่องขัดข้าว
เครื่องขัดมัน
เครื่องชั่งตวง
เครื่องยิงสี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

16
3
1
2
4
6
8
2
25
10
2
11
7
7
7
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เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

อุปกรณ์ลาเลียง
กะพ้อ
เครื่องดักฝุ่น
เครื่องหุบเปลือก
ปั๊มน้า
เครื่องอัดอากาศ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

43
46
1
1
21
2

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

2.2 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและความถีใ่ นการซ่อมเครื่องจักรก่อนการปรับปรุง
ตารางที่ 1 สรุปความถีใ่ นการสั่งซือ้ อะไหล่และซ่อมเครื่องจักร
เครื่องกะเทาะ
เครื่องอบข้าว
ตะแกรงเหลี่ยม
เครื่องผลิตลม
Boiler
เครื่องขัดมัน
เตาเผาแกลบ
เครื่องยิงสี
ปั๊มน้า
เครื่องชั่งตวง
เครื่องขัดข้าว
รวม

ส.ค.
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5

ก.ย.
2
2
0
2
1
1
1
0
0
0
0
9

ต.ค.
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3

พ.ย.
0
2
0
0
0
0
1
1
1
1
1
7

ธ.ค.
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4

รวม
5
10
2
2
2
1
2
1
1
1
1
28

ตารางที่ 2 สรุปค่าใช้จ่ายในการสั่งซือ้ อะไหล่และซ่อมเครื่องจักร (บาท)
เครื่องกะเทาะ
เครื่องอบข้าว
ตะแกรงเหลี่ยม
เครื่องผลิตลม
Boiler

สิงหาคม
2,500.00
6,700.00
500.00
-

กันยายน
35,300.00
4,690.00
47,644.28
284,800.00

ตุลาคม
6,700.00
3,550.00
-

เครื่องขัดมัน

-

17,976.00

-

เตาเผาแกลบ
เครื่องยิ งสี
ปัม๊ น้า
เครื่องชั่งตวง

-

91,600.00
-

-

เครื่องขัดข้าว
รวม

9,700.00

482,010.28

10,250.00
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พฤศจิ กายน
6,700.00
6,000.00
5,136.00
27,447.64
900.00
5,290.10
51,473.74

ธันวาคม
14,178.64
6,030.00
39,300.00

รวม
51,978.64
30,820.00
4,050.00
47,644.28
324,100.00

-

17,976.00

-

97,600.00
5,136.00
27,447.64
900.00

59,508.64

5,290.10
612,942.66

จากการพิจารณาโดยพิจารณาจากความถี่ในการสั่งซื้ออะไหล่และซ่อมเครื่องจักร และ ค่าใช้จ่ ายในการ
สั่งซื้ออะไหล่และซ่อมเครื่องจักร ที่ได้ข้อมูลมากจากใบสั่งซื้ออะไหล่และซ่อมเครื่องจักรของโรงงานตัวอย่าง พบว่า
เครื่องจักรที่ควรมีการจัดทาการบารุงรักษาเชิงป้องกัน คือ เครื่องอบข้าว และ เครื่องกะเทาะเปลือก เนื่องจากมี
ความถี่ในการหยุดชะงักของเครื่องจักรเพื่อซ่อมบารุงและเปลี่ยนชิน้ ส่วนอะไหล่เป็นจานวนมาก
2.3 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรที่เกิดปัญหาบ่อย
ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์สาเหตุเครื่องกะเทาะ
ตารางวิเคราะห์หาสาเหตุ ตลับลูกปืนมอเตอร์เครือ่ งกะเทาะเปลือกแตกบ่อย
ถามครังที่ 1

ถามครังที่ 2

ตลับลูกปืนมูเ่ ล่
มอเตอร์แตกบ่อย

ถามครังที่ 3

ถามครังที่ 4

หยุดถาม

Action

ตลับลูกปืน
เบียดเสียดกัน

สายพานแตก
(ท้าไมสายพาน
แตก)

สายพานหมดอายุการ
ใช้งาน

ตรวจสอบลักษณะและ
อายุการใช้งานของ
สายพาน

ตลับลูกปืนมีความ
(ท้าไมตลับลูกปืน
ร้อนสูง(ท้าไม
(ท้าไมตลับลูกปืน สายพานไม่ตงฉาก
ั
แหวนที่ใช้ไม่เหมาะสม
มูเ่ ล่มอเตอร์แตก ตลับลูกปืนมีความ
เบียดเสียดกัน)
กับมูเ่ ล่
และไม่มกี ารขันซ้า
บ่อย)
ร้อนสูง)

ตรวจสอบแหวนและ
นอตยึดมอเตอร์

(ท้าไมสายพานไม่ มอเตอร์มกี ารติดตังที่ไม่ ตรวจสอบการติดตังของ
ตังฉากกับมูเ่ ล่ )
เหมาะสม
มอเตอร์

ตารางที่ 4 ค่าประสิทธิผลโดยรวม เครื่องกะเทาะก่อนปรับปรุง
A
0.9511914

P
0.100

Q
0.9928582
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OEE
94.4398

ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะห์สาเหตุเครื่องอบ

ตารางวิเคราะห์หาสาเหตุ ตลับลูกปืนรับแรงที่มมุ ตะแกรงของตูอ้ บข้าวแตกบ่อย
ถามครังที่ 1 ถามครังที่ 2 ถามครังที่ 3 ถามครังที่ 4
หยุดถาม
Action
น้าหนักรวม
ตลับลูกปืนรับ
ตรวจสอบแรง
ตลับลูกปืนรับ มากเกินไป
แรงที่มมุ
ที่กระท้าต่อ
แรงมากเกินไป (ท้าไมน้าหนัก
ตะแกรงแตก
ตลับลูกปืน
รวมมากเกินไป)
(ท้าไมตลับ
(ท้าไมตลับ
ลูกปืนรับแรงที่ ลูกปืนรับแรง
มุมตะแกรงแตก) มากเกินไป)

ฉากที่ใช้รองรับ
ฉากด้านใน
ตลับลูกปืนรับ ไม่ได้ฉากและ
เป็นลักษณะโค้ง
แรงบางส่วน นอตยึดแท่น
(ท้าไมตลับ
เพลาคลาย
ไม่มกี ารใส่
ลูกปืนรับแรง (ท้าไมฉาก
แหวนที่นอต
บางส่วน)
ไม่ได้ฉากและ
ยึดฉากรองรับ
นอตยึดคลาย)
และเพลา

เปลีย่ นฉากที่
ใช้รองรับซึง่ ติด
อยูก่ บั ตะแกรง
ใส่แหวนที่นอต
ยึดฉากรองรับ
และเพลา

ตารางที่ 6 ค่าประสิทธิผลโดยรวม เครื่องอบก่อนปรับปรุง
A
0.8340524

P
0.9968226

Q
0.9734318

OEE
80.9313

2.4 แนวทางปรับปรุงและแก้ไข
เมื่อทาการสารวจและวิเคราะห์สาเหตุที่เครื่องจักรต้องหยุดการทางาน เพื่อซ่อมบารุงแล้วจึงเลือก
วิธีการปรับปรุงให้เหมาะสม คือ การซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกัน โดยการให้ทุกคนในสายการผลิตมีส่วนร่วมในการ
ดูแลเครื่องจักร
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเครื่องกะเทาะ
1. สายพานขาด
เนื่องจาก มีการใช้งานตลอดเวลาอีกทั้งยังไม่มีการเปลี่ยนสายพานเมื่อมีอายุการทางานที่มาก
ดังนัน้ วิธีการแก้ไขคือ การเปลี่ยนสายพานและตรวจสอบสภาพสายพานอย่างสม่าเสมอ ดังนี้
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ภาพที่ 6 แสดงสภาพสายพานก่อนปรับปรุง

ภาพที่ 7 แสดงสภาพสายพานหลังปรับปรุง
2. มูเ่ ล่มอเตอร์ไม่ตั้งฉากกับมูเ่ ล่ปลายทาง
เนื่องมาจาก การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืออาจเกิดจากการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ที่ทางาน
ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นวิธีการแก้ไขคือ การวัดมุมมู่เลย์มอเตอร์กับมู่เลย์ปลายทางให้ทามุม 90 องศา โดยการดูที่
สายพานเป็นหลัก เมื่อไม่ได้ 90 องศาให้ทาการปรับตาแหน่งมอเตอร์

ภาพที่ 8 แสดงลักษณะการวัดการตั้งฉากก่อนปรับปรุง
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ภาพที่ 9 แสดงลักษณะการวัดการตัง้ ฉากหลังปรับปรุง
นอกจากการเกิดปัญหาจากการติดตั้งหรือปรับตาแหน่งของอุปกรณ์ที่ผิดพลาดแล้ว สาเหตุอีกประการที่ทาให้
สายพานไม่ตั้งฉากคือ การสั่นสะเทือนของมอเตอร์ ที่ส่งผลให้ตาแหน่งของสายพานมีการผิดพลาดไป ซึ่งก่อนการปรับปรุง
ได้มีแหวนอีแปะรองนัท ดังภาพที่ 4-31 และได้แก้ไข้คอื ใส่แหวนสปริงรองนัทเพิ่ม เพื่อทาหน้าที่ให้นัทไม่หลุดหลวม

ภาพที่ 10 แสดงการใส่แหวนอีแปะรองนัทก่อนการปรับปรุง

ภาพที่ 11 แสดงการใส่แหวนสปริงรองนัทหลังการปรับปรุง
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วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานตู้อบ
ตลับลูกปืนที่ใช้ คือ SKF Deep Groove Ball Bearing 6306-2RS1/C3 30mm I.D, 72mm O.D มี
คุณสมบัตดิ ังนี้
Inside Diameter
30 mm
Outside Diameter
72 mm
Ball Bearing Type Deep Groove
Race Width
19 mm
Static Load Rating
16 kN
Price
670.63 baths

ภาพที่ 12 แสดงลักษณะของตลับลูกปืน 6306-2RS1/C3
1. ทาการเปลี่ยนแท่งฉากที่ใช้รองรับแรงกดติดกับตะแกรงยาว 20 เซนติเมตร และทาการเชื่อมติด
กับตะแกรงเพื่อไม่เกิดการขยับเขยื้อนอีก ดังภาพที่ 4-34

ภาพที่ 13 แสดงแท่งฉากที่ใช้รองรับแรงกด
2. ทาการใส่แหวนรองนัทที่แท่นยึดเพลา เพื่อไม่ให้เพลาขยับเขยื้อน แหวนที่ใช้จะเป็นแหวนอีแปะ
และแหวนสปริงดังภาพที่ 4-35

ใส่แหวน
ภาพที่ 14 แสดงลักษณะการใส่รองนั
แหวนรองนั
ท ท
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3. ทาการขยับตลับลูกปืนออกห่างจากมุมฉากด้านใน เพื่อที่จะให้ตลับลูกปืนรับแรงได้ทั้ง 2 ตัว
เต็มหน้า ดังภาพที่ 4-36

ภาพที่ 15 แสดงลักษณะการทางานของตลับลูกปืนหลังปรับปรุง
2.5 เปรียบเทียบความถี่ในการซ่อมและบารุงเครื่องจักรก่อนและหลัง ทาการประเมิ นผลโดยการ
เก็บข้อมูลความถี่ในการซ้อมและบารุงเครื่องจักรหลังการทา PM แล้วนามาเปรียบเทียบกับความถี่ในการซ้อมและ
บารุงเครื่องจักรก่อนทา PM เพื่อดูอัตราการเสียของเครื่องจักร ที่ลดน้อยลงและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมและ
บารุงลงได้

ผลการดาเนินงานวิจัย
การกาหนดมาตรฐาน คือ การจัดการเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จได้นั้นจะต้องมีการกาหนดมาตรฐานของงาน
อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยจัดทาคู่มือปฏิบัติกาหนดมาตรฐานในการบารุงรักษาไว้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตามของบุคลากร ซึ่งเลือกและกาหนดอุปกรณ์เครื่องจักรที่ สาคัญประกอบด้วยแผนการบารุงรั กษามาตรฐานการ
ตรวจเครื่องจักร และแบบบันทึกการตรวจสอบ

ล้าดับ

ชือ่ เครือ่ งจักร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เครือ่ งกะเทาะ1
เครือ่ งกะเทาะ2
เครือ่ งกะเทาะ3
เครือ่ งกะเทาะ4
เครือ่ งกะเทาะ5
เครือ่ งกะเทาะ6
เครือ่ งกะเทาะ7
เครือ่ งกะเทาะ8
เครือ่ งกะเทาะ9
เครือ่ งกะเทาะ10

แผนการซ่อมบ้ารุงเครือ่ งกะเทาะ รายเดือน
มกราคม
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

ภาพที่ 16 แผนซ่อมบารุงรายเดือน
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ภาพที่ 17 แผนซ่อมบารุงรายปี

มาตรฐานการตรวจสอบเครือ่ งกะเทาะ
ล้าดับ
หัวข้อ
วิธตี รวจสอบ
อุปกรณ์
มาตรฐานการประเมิน
1 ตรวจมุมพูเ่ ล่
ตรวจสอบภายนอก
ไม้ฉาก,สายตา
มุมระหว่างมู่เล่มอเตอร์กบั
มู่เล่ปลายทาง ต้องท้ามุม 90 องศา
2 ตรวจการยึดติดของน็อต ตรวจสอบบริเวณทีม่ ีน็อต
สายตา
น็อตต้องขันให้แน่นติดกับตัวเครือ่ ง
3 ตรวจสภาพแหวนรองน็อต ตรวจสอบบริเวณทีม่ ีแหวนรองน็อต สายตา
แหวนรองน็อตมีสภาพปกติ ไม่ชา้ รุดเสียหาย
4 ตรวจสภาพสายพาน ตรวจสอบบริเวณทีม่ ีสายพาน สายตา
สายพานทีใ่ ช้ในการขับเคลือ่ นมอเตอร์ตอ้ ง
มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชา้ รุดเสียหาย

เวลา
15 นาที
20 นาที
10 นาที
10 นาที

ภาพที่ 18 มาตรฐานการตรวจเครื่องกะเทาะ

ชือ่ เครือ่ งจักร เครือ่ งกะเทาะ 1
ล้าดับ
หัวข้อทีต่ รวจสอบ
1 ตรวจมุมมู่เล่
2 ตรวจการยึดติดของน็อต
3 ตรวจสภาพแหวนรองน็อต
4 ตรวจสภาพสายพาน

แบบบันทึกการตรวจสอบ
วัน/เดือน/ปี
ปกติ
ไม่ปกติ

ภาพที่ 19 แบบบันทึกการตรวจสอบ
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9/2/60
หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ภาพที่ 20 แผนซ่อมบารุงรายปี
ตารางที่ 7 รายละเอียดการซ่อมบารุงเครื่องกะเทาะก่อนปรับปรุง
วัน/เดือน/ปี

รายการ

ค่าใช้จา่ ย (บาท)

เวลา (นาที)

7/08/2559

เปลี่ยนตลับลูกปืน 1 ตัวของเครื่องกะเทาะเปลือก

1,000.00

60.00

13/08/2559

เปลี่ยนสายพานของเครื่องกะเทาะเปลือก

1,500.00

60.00

2/09/2559

เปลี่ยนตลับลูกปืนของเครื่องกะเทาะเปลือก

10,000.00

480.00

23/09/2559

เปลี่ยนสายพานที่ใช้ในการกะเทาะเปลือก

25,300.00

540.00

30/12/2559

เปลี่ยนตลับลูกปืน 4 ขา ของเครื่องกะเทาะเปลือก

14,178.64

420.00

51,978.64

1,560.00

รวม
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ตารางที่ 8 รายละเอียดการซ่อมบารุงเครื่องกะเทาะหลังปรับปรุง
วัน/เดือน/ปี
9/01/2560
10/01/2560
11/01/2560
12/01/2560
13/01/2560
14/01/2560
15/01/2560
16/01/2560
17/01/2560
18/01/2560

รายการ
เปลี่ยนแหวนรองนอต,สายพานส่งกาลัง
เปลี่ยนแหวนรองนอต
เปลี่ยนแหวนรองนอต
เปลี่ยนแหวนรองนอต
เปลี่ยนแหวนรองนอต,สายพานส่งกาลัง
เปลี่ยนแหวนรองนอต,สายพานส่งกาลัง
เปลี่ยนแหวนรองนอต,สายพานส่งกาลัง
เปลี่ยนแหวนรองนอต
เปลี่ยนแหวนรองนอต
เปลี่ยนแหวนรองนอต,สายพานส่งกาลัง
รวม

ค่าใช้จา่ ย (บาท)

เวลา (นาที)

1345.00
20.00
20.00
20.00
1,345.00
1,345.00
1,345.00
20.00
20.00
1,345.00
6,825.00

30
15
15
15
30
30
30
15
15
30
225

ตารางที่ 9 รายละเอียดการซ่อมบารุงตู้อบก่อนปรับปรุง
วัน/เดือน/ปี
20/8/2559
28/8/2559
15/9/2559
25/9/2559
8/10/2559
18/10/2559
11/11/2559
21/11/2559
9/12/2559
21/12/2559

รายการ
เปลี่ยนตลับลูกปืนตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3
เปลี่ยนตลับลูกปืนตูอ้ บข้าว 6306-2RS1/C3
เปลี่ยนตลับลูกปืนตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3
เปลี่ยนตลับลูกปืนตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3
เปลี่ยนตลับลูกปืนตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3
เปลี่ยนตลับลูกปืนตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3
เปลี่ยนตลับลูกปืนตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3
เปลี่ยนตลับลูกปืนตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3
เปลี่ยนตลับลูกปืนตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3
เปลี่ยนตลับลูกปืนตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3
รวม
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จานวน
(ตัว)
5
5
3
4
4
6
5
5
5
4
46

ค่าใช้จา่ ย
(บาท)
3,350.00
3,350.00
2,010.00
2,680.00
2,680.00
4,020.00
3,350.00
3,350.00
3,350.00
2,680.00
30,820.00

เวลา
(นาที)
225
225
135
180
180
270
225
225
225
180
2,070

ตารางที่ 10 รายละเอียดการซ่อมบารุงตู้อบหลังปรับปรุง
วัน/เดือน/ปี
5/6/2560
22/6/2560

รายการ
เปลี่ยนลูกปืนตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3
เปลี่ยนลูกปืนตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3
รวม

จานวน
(ตัว)
5
4
9

ค่าใช้จา่ ย
(บาท)
3,350.00
2,680.00
6,030.00

เวลา
(นาที)
225
180
405

สรุป
การประยุกต์ใช้การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) เข้ามาดาเนินการและได้จัดทา
รูปแบบของการบารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการสีขา้ ว เครื่องจักรตัวอย่างได้แก่ เครื่องกะเทาะ และเครื่องอบ
เครื่องกะเทาะก่อนการปรับปรุงใน 4 เดือนแรกก่อนทาPreventive Maintenance มีการหยุดเครื่องจักร 5 ครัง้
ค่า ประสิ ทธิ ผลโดยรวมของเครื่อ งจัก รมีค่า เท่ ากั บ 94.44% มีค่ าใช้จ่ ายในการสั่ง ซื้อ อะไหล่แ ละซ่ อมแซมเท่า กั บ
51,978 บาท หลังการปรับปรุง โดยเก็บผล 6 เดือนพบว่ามีการหยุดเครื่องจักร 10 ครัง้ ซึ่ง 10 ครั้งที่หยุดเป็นการหยุด
เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ ซึ่งปัญหาที่พบ พบได้จากการดาเนินการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนที่กาหนด
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรมีคา่ เท่ากับ 99.47% มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซือ้ อะไหล่เพื่อเปลี่ยนเท่ากับ 6,825 บาท
ซึ่งสรุปได้ว่า ค่าประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 5.03% และค่าใช้จ่ายลดลง 45,153 บาท
เครื่องอบก่อนการปรับปรุงใน 5 เดือนแรกมีความถี่ในการสั่งซื้ออะไหล่ 10 ครั้งและมีความถี่ในการเปลี่ยน
ตลับลูกปืนเครื่องอบเฉลี่ยปีละ 24 ครั้ง เมื่อทาการปรับปรุงโดยเก็บผล 6 เดือนมีความถี่ในการสั่งซื้ออะไหล่ 2 ครั้ง
และมีความถี่ในการเปลี่ยนตลับลูกปืนเครื่องอบเฉลี่ยปีละ 4 ครัง้ ทาให้ทาให้มีความถี่ในการสั่งซือ้ อะไหล่ลดลง 8 ครั้ง
และมีความถี่ในการเปลี่ยนตลับลูกปืน เครื่องอบลดลง 20 ครั้ง จากการคานวณประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
ก่อนการปรั บปรุงมีค่า ประสิทธิผลโดยรวมเท่า กับ 80.93% เมื่อทาการปรับปรุ งมีค่ าประสิ ทธิ ผลโดยรวมเท่ ากั บ
85.50% ทาให้มีคา่ ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 4.57% มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซือ้ อะไหล่ก่อนการปรับปรุง
ปีละ 30,820.00 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออะไหล่หลังการปรับปรุงปีละ 6,030.00 บาท ลดลงได้ 24,790.00 บาท

เอกสารอ้างอิง
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การปรับ เทียบตัวรับ รู้ ความเร่ งชนิด ต้น ทุนต่ าโดยไม่ ต้อ งใช้ อุป กรณ์ป รับ เทียบที่มี
ความละเอียดแม่นยาสูง
Low-Cost Acceleration Calibration Method without the Need for a High Accuracy
Calibration Device
ปิจริ าวุช เวียงจันดา1*
Pijirawuch Wiengchanda1*
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการปรับเทียบตัวรับรู้ความเร่งชนิดต้นทุนต่า (Low-Cost Accelerometer) ในเซนเซอร์
Inertial Measurement Unit (IMU) ด้วยวิธีการกาลังสองสมบูรณ์ที่น้อยที่สุด (Least Mean Squares) โดยไม่ต้องใช้โต๊ะ
ปรับระดับที่มีความละเอียดแม่นยาสูง ตัวรับรู้ความเร่งถูกติดตั้งบนโต๊ะปรับระดับเพื่อปรับตาแหน่ง จานวน 6 ทิศทาง
ตามแกนของตัวรับรู้ความเร่ง ระบบสมองกลแบบฝังตัวถูกนามาใช้ในการบันทึกค่าที่วัดได้จากตัวรับรู้ความเร่ง และ
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคแบบ Hardware-in-the-Loop (HIL) เพื่อคานวณหาค่าพารามิเตอร์ ได้แก่
การเยื้องแนวแกน (Misalignment) สเกลเฟกเตอร์ (Scale Factor) และ ค่าไบแอส (Bias) ด้วยวิธีการแบบกาลังสอง
สมบูรณ์ที่น้อยที่สุดด้วยโปรแกรมแมทแลบ (Matlab) หลังจากการปรับเทียบสามารถลดความผิดพลาดของการวั ดค่า
ความเร่งในแต่ละแกนต่าง ๆ ได้ประมาณ 2 – 10%
คาสาคัญ: ตัวรับรู้ความเร่งชนิดต้นทุนต่า Inertial Measurement Unit (IMU) Hardware-in-the-Loop (HIL)
วิธีการกาลังสองสมบูรณ์ที่น้อยที่สุด

Abstract
The paper has proposed methods to calibrate low-cost accelerometer which is one of the three main
components of inertial measurement unit (IMU) using least mean squares technique. The leveling table which
does not require both high accuracy and precision is used to move the sensor on 6orientations. Embedded
system is used to acquired accelerate data and connected with the PC-computer by Hardware-in-the-Loop
(HIL) technique. Three parameters of accelerometer as misalignment, scale factor and bias are determined by
least mean square method that is programed by Matlab. Error is reduced around 2 – 10% in each axis when the
parameters of calibration in equation of accelerometer are added.
Keywords: Low-Cost Accelerometer, Inertial Measurement Unit (IMU), Hardware-in-the-Loop (HIL), Least
Mean Squares
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บทนา
Inertial Measurement Unit (IMU) เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานสาคัญของระบบ Motion Sensing & Control
หลากหลาย ทั้งทางทหารและพลเรือน เช่น Robotics, ระบบ Stabilize จานเรดาร์/กล้อง ระบบควบคุมการยิงของปืน
ระบบควบคุมอัตโนมัติของยานต่าง ๆ (เรือ/อากาศยาน/ยานใต้น้า) ทัง้ ที่มีและไม่มคี นบังคับ เป็นต้น
หลักการทางานของ IMU ในปัจจุบันใช้ค่าที่วัดได้จาก Inertial Sensors 2 ประเภทคือ ตัวรับรู้ความเร่ง
(accelerometer) และ ตัวรับรู้การเคลื่อนที่เชิงมุม (gyroscope) สาหรับวัดความเร่งและความเร็วเชิงมุมตามลาดับ
มาประมวลผลร่วมกัน
ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมาเซนเซอร์ IMU แบบ Micro Electro Mechanical System (MEMS) ถูกพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว จนมีความสามารถที่สูงขึน้ ราคาถูกลง มีนาหนั
้ กเบา และใช้พลังงานต่า แม้ว่าเซนเซอร์ MEMS มีข้อได้เปรียบ
ดังกล่าวมาในข้างต้น แต่ก็ยังมีความผิดพลาดเนื่องจาก bias ของตัวเซนเซอร์ ความผิดพลาดเนื่ องจากความไม่เป็น
เชิงเส้นของระบบ ความผิดพลาดเนื่องจากการวางตัวเซนเซอร์ที่ไม่ได้ตามแกนตั้งฉาก ความผิดพลาดเนื่องจาก
ผลกระทบของอุณหภูมิ ความผิดพลาดเนื่องจากกระบวนการการผลิต ซึ่งค่าความผิดพลาดเหล่านี้ ทาให้ค่าที่ได้จาก
การวัดค่าด้วย IMU มีความคลาดเคลื่อนจากค่าที่ถูกต้อง
การสอบเทียบเป็นขัน้ ตอนสาหรับการเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง เกี่ยวกับปริมาณการวัด สาหรับ
accelerometer ข้อมูลอ้างอิง มักจะเวกเตอร์แรงโน้มถ่วง ผลรวมของแรงโน้มถ่วงและความเร่งสู่ศูนย์กลาง โดยผลรับ
ของพารามิเตอร์ของการปรับเทียบจากสมการจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งที่วัดได้กับความเร่งจริง ซึ่งจะ
เป็นการแก้ค่าความผิดพลาดที่ได้จากการวัดค่าด้วยเซนเซอร์ให้แสดงค่าทีว่ ัดได้จริง
ในบทความนี้จะนาเสนอวิธีการปรับเทียบตัวรับรู้ความเร่ง (accelerometers) ใน IMU ต้นทุนต่า ด้วยเทคนิค
กาลังสองสมบูรณ์ที่น้อยทีส่ ุด โดยใช้อุปกรณ์ปรับเทียบที่ไม่ต้องการความถูกต้องมากนักแต่ผลการปรับเทียบสามารถ
ที่จะให้คา่ การวัดความเร่งที่มีความถูกต้องได้

แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของค่าความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์
การพัฒนาสมการการปรับเทียบ (Calibration Algorithm) มีเป้าหมายเพื่อชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนที่มีอยู่
กับเซนเซอร์ตามธรรมชาติของการวัดทุกประเภท ก่อนนาค่าที่วัดได้ไปใช้งานจริง และเป็นสิ่งที่จาเป็นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสาหรับระบบเซนเซอร์ที่ต้องการความแม่นยาสูง เช่น ระบบวัดมุมอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ก่อนจะสามารถพัฒนา
สมการปรับเทียบได้จาเป็นต้องพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของค่าความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ (Sensor
Error Model) ที่จะใช้ก่อน

1. แบบจาลองความคลาดเคลื่อน (Error Model) ของ Accelerometer
มาตรฐานแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของค่าความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ที่ใช้กับ Inertial Measurement
Unit (IMU) ไม่วา่ จะเป็น Accelerometer, Rate Gyro และ Magnetometer ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก (Chatfield
A.B., 1997) (Rogers R. M., 2003) คือ การเยื้องแนวแกน (Misalignment) สเกลเฟกเตอร์ (Scale Factor) และ
ค่าไบแอส (Bias) โดยค่าที่วัดได้จาก Accelerometer เขียนเป็นสมการได้ คือ
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f p  f av  conversion terms

(1)

โดยที่

f p คือ Specific force ใน platform มีหน่วยเป็น g (m/s2)
f av คือ Specific force ใน Accelerometer frame (Sensor frame)
สามารถหาค่า f p ได้จากสมการที่ 2
f p  CapK sf  f av  b 

(2)

เมื่อ C ap , K sf และ b คือ ค่าการเยื้องแนวแกน (Misalignment) ค่าสเกลเฟกเตอร์ (Scale Factor) และ
ค่าไบแอส (Bias) ตามลาดับ โดยที่
 1

Cap    3
 
 5

 sf1

K sf   0
0


1



1

6
0
sf2
0

2 

 4 

(3)

1 

0

0
sf3 

 bx 
 
b  by 
b 
 z

(4)

(5)

2. การพัฒนาสมการปรับเทียบ (Calibration Algorithm)
ตามทฤษฎีแล้วไม่มีเซนเซอร์ใดที่มีความสมบูรณ์ 100% ดังนั้น ค่า Scale Factor คือ ตัวแปรที่นามาใช้เผื่อ
ค่าความคลาดเคลื่อนของ Sensitivity ของเซนเซอร์ และ Bias คือ ตัวแปรที่นามาใช้เผื่อค่าความคลาดเคลื่อนของ Bias
(Zero-Rate Output) นัน้ เอง
Misalignment เป็นตัวแปรที่เพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะสาหรับเซนเซอร์ที่ใช้ใน IMU ในทางทฤษฎีเมื่อต้องการวัด
ความเร่ง ความเร็วเชิงมุม หรือสนามแม่เหล็กโลกเพื่อคานวณมุมอ้างอิง จะต้องวัดทั้ง 3 แกน Cartesian (X, Y, Z) ตาม
สมการที่ 2 สามารถเขียนใหม่ได้คือ
f av  K sf 1Cap f p  b

(6)

f av  f av  n

(7)

กาหนดให้

โดยที่

f av คือ ค่า f av ที่วัดได้
n คือ สัญญาณรบกวน (noise) ของค่าการวัด
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สามารถสมมุติให้สัญญาณรบกวน (noise) ของค่าการวัด เป็น zero-mean Gaussian white noise กล่าวคือ
E [n]  0 ดังนัน้

E [f av ]  E [ f av ]  E [n] 

1 M av
 f
i
M i 1

(8)

โดยที่ M คือ จานวนครั้งที่วัดในแต่ละตาแหน่ง และ นอกจากนี้เราทราบแน่นอนว่าขนาดของ f p มีค่า
เท่ากับ 1 g
หน้าที่หลักของสมการปรับเทียบ หรือ Calibration Algorithm คือ ประมาณค่า Misalignment  C ap  , Scale

Factor,  K sf  และ Bias,  b 

ตามที่กล่าวข้างต้น หน้าที่หลักของ สมการปรับเทียบ หรือ Calibration Algorithm คือ หาค่า Misalignment,
Scale Factor, และ Bias ของเซนเซอร์ Accelerometer ซึ่งในทางปฏิบัติสาหรับเซนเซอร์ที่ต้องการความแม่นยาสู ง
จะต้องใช้อุปกรณ์ เช่น Rate Table ที่มีความแม่นยาสูง เพื่อสั่งการให้เซนเซอร์เคลื่อนที่ตามที่กาหนดได้อย่างแม่นยา
และวัดผลการตอบสนองและคานวณค่าปรับเทียบออกมา เทคนิคที่นาเสนอในบทความนี้ใช้เทคนิคที่ไม่จาเป็นต้องใช้
เครื่องมือปรับเทียบที่มีความแม่นยาสูง แต่สามารถใช้งานได้ ซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานเนื่องจากเซนเซอร์ที่ใช้ไม่ใช่
เซนเซอร์ระดับ Navigation Grade ที่มีความแม่นยาสูง

การทดลอง/การทดสอบ
1. อุปกรณ์การทดสอบ
ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงอุปกรณ์ในการทดลอง / ทดสอบ
1.1 Inertial Measurement Unit (IMU)
ในบทความนี้ได้เลือกทดสอบกับ IMU ของ บริษัท AIMAGIN รุ่น aMG IMU - 9A ซึ่งเป็นเซนเซอร์
แบบต้นทุนต่า (Low cost IMU) ซึ่งประกอบด้วย เซนเซอร์ 3 ชนิด ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลของ IMU ของ บริษัท AIMAGIN รุ่น aMG IMU - 9A
เซนเซอร์
3-Axis MEMS Accelerometer
3-Axis MEMS Magnetometer
2-Axis Rate Gyro

รุ่น
LIS3L06AL
HMC1043
IDG-300

บริษัทผู้ผลิต
STMicroelectronics
Honeywell
Invensense

1.2 โต๊ะระดับสาหรับปรับมุมเอียง (Level Table)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับปรับมุมเอียงของการวางระดับของตัว IMU เพื่อใช้สาหรับการปรับเทียบ
โดยการวัด ระดับมุมอียงจะใช้เครื่อ งมือ วัด ระดับบทความนี้ได้พัฒ นาโต๊ะ ปรับมุม เอีย งได้ทั้ง 3 แกนเพื่อใช้ในการ
ปรับเทียบ ปัจจัย สาคัญ ของการใช้โ ต๊ะปรับมุม เอีย งเพื่อ ให้ชุดเซนเซอร์อ ยู่นิ่ง ในขณะทาการวัด ค่าความเร่ง เพื่อ
หลีกเลี่ยงแรง

ภาพที่ 2 โต๊ะระดับสาหรับปรับมุมเอียง (Level Table)
เนื่องจากความเร่ง (g) ที่จะมากระทาเนื่องการการเคลื่อนไหวของชุดเซนเซอร์เพื่อให้ได้ค่าที่แท้จริงที่สุด
1.3 เครื่องมือวัดระดับ (Digital Level)
ใช้สาหรับวัดมุมของโต๊ะระดับสาหรับปรับมุมเอียง เพื่อให้ได้มุมตามที่ต้องการ

ภาพที่ 3 เครื่องมือวัดระดับ
1.4 ตัวควบคุมแบบฝั่งตัว (Microcontroller)
ใช้สาหรับเก็บข้อมูลและติดต่อกับตัวรับรู้เพื่อส่งข้อมูลไปวิเคราะห์ในคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวควบคุม
แบบฝั่งตัว (Microcontroller) ของ STMicrocontroller รุ่น STM32F4-Discovery มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 168MHz
พร้อมด้วยการ์ดเชื่อมต่อแบบ i2c และ USRAT
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ภาพที่ 4 ตัวควบคุมแบบฝั่งตัว (Microcontroller)
2. การพัฒนาสมการปรับเทียบ (Calibration Algorithm)
ตามที่กล่าวข้างต้น หน้าที่หลักของ สมการปรับเทียบ หรือ Calibration Algorithm คือ หาค่า Scale
Factor, Misalignment และ Bias ของเซนเซอร์ Accelerometer ซึ่งในทางปฏิบัตสิ าหรับเซนเซอร์ที่ต้องการความแม่นยา
สูงจะต้องใช้อุปกรณ์ เช่น Rate Table ที่มีความแม่นยาสูง เพื่อสั่งการให้เซนเซอร์เคลื่อนที่ตามที่กาหนดได้อย่างแม่นยา
และวัดผลการตอบสนองและคานวณค่าปรับเทียบออกมา เทคนิคที่นาเสนอในบทความนี้ใช้เทคนิคที่ไม่จาเป็นต้องใช้
เครื่องมือปรับเทียบที่มีความแม่นยาสูง แต่สามารถใช้งานได้ ซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานเนื่องจากเซนเซอร์ที่ใช้ไม่ใช่
เซนเซอร์ระดับ Navigation Grade ที่มีความแม่นยาสูงโดยการปรับเทียบ Accelerometer มีขั้นตอนดังนี้
1. เก็บค่า f av ของ Accelerometer ในตาแหน่งต่าง ๆ (Orientations) ตามสมการที่ (1) ที่ต้องการคานวณหา
ค่า ได้แก่

1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 , sf1 , sf2 , sf3 , bx , by , b z
ในบทความนี้ใช้ 6 ตาแหน่ง ตามตารางที่ 2
2. ใช้สมการ (2) เพื่อคานวณหาค่าเฉลี่ย

E [f av ]  E [ f av ]  E [n] 

1 M av
 f
i
M i 1

ของการวัดของแต่ละ Orientation
3. กาหนด Cost Function

L( ) 

k 1 

 
k 0 

uk 2  h( y ,  )
k

2 2




Cost Function ที่กาหนดจะถูกนามาใช้แก้สมการเพื่อหาค่า Unknowns ตามข้อ 1 ในที่นี้
T

uk  0 0 1
คือ Ideal Gravitational Force และ h( y ,  ) คือ เวกเตอร์ที่ได้จากการวัดค่าของ Accelerometer ในแต่ละ Orientation
k
4. ใช้ Cost Function ประกอบกับสมการแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ (3) เพื่อหาค่า Unknowns ตามข้อ 1
ด้วยเทคนิคทางคณิตศาสตร์แบบกาลังสองสมบูรณที่น้อยที่สุด (Least Squares Technique) จากนั้นแยกสมการใน
เมตริกเพื่อหาค่า 1 ,2 ,3 , 4 ,5 ,6 , sf1 , sf2 , sf3 , bx , b y , b z
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ตาราง 2 แสดง Orientation ทั้ง 6 Orientation ที่ใช้ในการเก็บค่า Accelerometer การเลือกมุมในแกน x, y
และ z ห่างกัน 90 องศา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด Observability สูงที่สุดเมื่อทาการแก้สมการหาค่าตัวแปรของการ
ปรับเทียบด้วยเทคนิคกาลังสองที่น้อยที่สุด
ตารางที่ 2 แสดง Orientation ทั้ง 6 Orientation ที่ใช้ในการเก็บค่า Accelerometer
ตาแหน่งที่

X-axis (g)

Y-axis (g)

Z-axis (g)

1

1

0

0

2

-1

0

0

3

0

1

0

4

0

-1

0

5

0

0

1

6

0

0

-1

ตาแหน่งที่ 1

ตาแหน่งที่ 3

ตาแหน่งที่ 5

ตาแหน่งที่ 2

ตาแหน่งที่ 4

ตาแหน่งที่ 6

ภาพที่ 5 แสดง Orientation ทั้ง 6 Orientation ที่ใช้ในการเก็บค่า Accelerometer
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ผลการทดลอง
สมการที่ 9, 10 และ 11 แสดงค่า scale factor, misalignment และ bias หลังทาการปรับเทียบตามลาดับ
0.9662
0
0 


0
0.9784
0


 0
0
0.9832 


(9)

 1
0.0003 0.0025 


1
0.0081 
 0.0070
 0.0258 0.0069
1 


(10)

  0.0146 


  0.0402 
  0.0193 



(11)

ภาพที่ 6 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียงค่าความเร่งที่วัดได้ในแกน x พบว่า ก่อนทาการปรับเทียบค่าความเร่ง
ที่วัดได้มีคา่ ระหว่าง 1.00 ถึง 1.05 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 1.25 g หลังจากเปรียบเทียบแล้ว ค่าความเร่งที่
วัดได้มคี ่าระหว่าง 0.98 ถึง 1.02 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 1.00 g

ภาพที่ 6 แสดงค่าความเร่งที่วัดได้ในแกน x เปรียบเทียบระหว่างที่ยังไม่ได้ปรับเทียบกับปรับเทียบแล้ว
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ภาพที่ 7 แสดงค่าความเร่งที่วัดได้ในแกน -x เปรียบเทียบระหว่างที่ยังไม่ได้ปรับเทียบกับปรับเทียบแล้ว

ภาพที่ 8 แสดงค่าความเร่งที่วัดได้ในแกน y เปรียบเทียบระหว่างที่ยังไม่ได้ปรับเทียบกับปรับเทียบแล้ว
ภาพที่ 7 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียงค่าความเร่งที่วัดได้ในแกน -x พบว่า ก่อนทาการปรับเทียบค่าความเร่ง
ที่วัดได้มีคา่ ระหว่าง -1.10 ถึง -1.02 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 1.05 g หลังจากเปรียบเทียบแล้ว ค่าความเร่ง
ที่วัดได้มีคา่ ระหว่าง -1.02 ถึง -0.98 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 1.00 g
ภาพที่ 8 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียงค่าความเร่งที่วัดได้ในแกน y พบว่า ก่อนทาการปรับเทียบค่าความเร่ง
ที่วัดได้มีคา่ ระหว่าง 0.96 ถึง 1.00 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 0.98 g หลังจากเปรียบเทียบแล้ว ค่าความเร่งที่
วัดได้มคี ่าระหว่าง 0.98 ถึง 1.02 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 1.00 g

ภาพที่ 9 แสดงค่าความเร่งที่วัดได้ในแกน -y เปรียบเทียบระหว่างที่ยังไม่ได้ปรับเทียบกับปรับเทียบแล้ว
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ภาพที่ 10 แสดงค่าความเร่งที่วัดได้ในแกน z เปรียบเทียบระหว่างที่ยังไม่ได้ปรับเทียบกับปรับเทียบแล้ว

ภาพที่ 11 แสดงค่าความเร่งที่วัดได้ในแกน -z เปรียบเทียบระหว่างที่ยังไม่ได้ปรับเทียบกับปรับเทียบแล้ว
ภาพที่ 9 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียงค่าความเร่งที่วัดได้ในแกน -y พบว่า ก่อนทาการปรับเทียบค่าความเร่ง
ที่วัดได้มีค่าระหว่าง -1.08 ถึง -1.04 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ -1.06 g หลังจากเปรียบเทียบแล้ว
ค่าความเร่งที่วัดได้มีคา่ ระหว่าง -1.02 ถึง -0.98 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 1.00 g
ภาพที่ 10 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียงค่าความเร่งที่วัดได้ในแกน z พบว่า ก่อนทาการปรับเทียบค่าความเร่ง
ที่วัดได้มีคา่ ระหว่าง 0.97 ถึง 1.01 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 0.99 g หลังจากเปรียบเทียบแล้ว ค่าความเร่งที่
วัดได้มคี ่าระหว่าง 0.97 ถึง 1.01 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 0.99 g
ภาพที่ 11 แสดงให้ เห็น การเปรี ย บเที ย งค่ า ความเร่ ง ที่ วั ด ได้ ใ นแกน -z พบว่า ก่ อ นทาการปรั บเที ย บ
ค่าความเร่งที่วัดได้มีคา่ ระหว่าง -1.07 ถึง -1.03 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ -1.04 g หลังจากเปรียบเทียบแล้ว
ค่าความเร่งที่วัดได้มีคา่ ระหว่าง -1.03 ถึง -0.97 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ -0.995 g

สรุปผลการทดลอง
ในบทความนี้ได้นาเสนอวิธีการปรับเทียบ (Calibration) ของตัวรับรู้ความเร่งอย่างง่าย และประหยัดแต่ มี
ประสิทธิภาพสูง โดยการใช้โต๊ะปรับระดับแบบแมนนวลโดยการวัดองศาด้วย Digital Laser และใช้การประมวลผลและ
การอ่านข้อมูลจากตัวรับรู้ด้วยสมองกลแบบฝังตัว (Microcontroller) และทาการประมวลผลแบบ Hardware in the
Loop ด้วยโปรแกรมแมทแลป เพื่อคานวณค่าของพารามิเตอร์ในการปรับเทียบ ได้แก่ scale factor, misalignments
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และ bias โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงตัวรับรู้ความเร่งที่สามารถวัดค่าได้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยมีความ
ถูกต้องมากกว่าก่อนการปรับเทียบ 2 – 10%
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พฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้างภายใต้สภาวะหน่วยแรงวัฏจักร
Sand – structure Interface behavior under cyclic loading
นิพนั ธ์ อินสุข1* ชัยสิทธ์ เพ็งจันทร์1 พรชิตา ด่างพล้อย1 พงนรินทร์ พวงคา1 และสุริยาวุธ ประอ้าย1
Nipun Insog1*, Chaisit Pengjan1, Pornchita Dangploy1, Pongnarin Puangkham1 and Suriyavut Praai1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่า งทรายกับโครงสร้างโดยใช้เครื่องมือ Direct
Shear test ทรายที่ใช้ทดลองเป็นทรายแม่น้าในสภาพแห้ง ซึ่งมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ max = 17.60 kN/m3 และ
ความหนาแน่นต่าสุดเท่ากับ min= 14.90 kN/m3 ในการทดสอบครั้งนี้จะทดสอบทรายแน่น (Dr = 85%) โดยใช้
จานวนวงรอบ N=10000 ที่ระดับอัตราส่วนหน่วยแรง (level stress ratio)  c =1 / 2 p และขนาดของวงรอบในรูป
หน่วยแรงเฉือน    /  n  เท่ากับ   0.30 p และ   0.50 p ภายใต้สภาวะ Constant Normal Load,
CNL จากผลการศึกษาพบว่าการทดสอบแบบวัฏจักร การพัฒนาวงรอบที่ N=1 จะมีระยะการเคลื่อนที่ในแนวแรงเฉือน
[w] ที่มากกว่าวงรอบถัดไป การเคลื่อนตัวไม่ว่าจะเป็นในแนวตั้งฉากและแนวแรงเฉือนจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามจานวน
วงรอบแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เมื่อมีการเพิ่มขนาดของวงรอบ เนื่องจากขนาดของวงรอบอยู่ห่างจากเส้น Critical
มากจึงส่งผลให้ผิวสัมผัสจะแสดงพฤติกรรมแบบยุบตัวมากขึ้น
คาสาคัญ: การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง ผิวสัมผัสระหว่างทรายและแผ่นเหล็ก แรงกระทาแบบวัฏจักร การยุบตัว

Abstract
The research was carried out to investigate the behavior of granular soil – structure. Direct shear
device was used to test. In this study, the sand delivered from Maekok (Chiang Rai) was used in dry condition.
This sand has the maximum density (max) of 17.60 kN/m3 and the minimum density (min) of 14.90 kN/m3.
The dense sample with Dr = 85% was addressed. It is interesting to observe the position of the “center of
cycles” (level of mean cyclic stress ratio, cm ) in the stress plane. The cyclic responses of N= 104 at  c  1 / 2 p
with the cyclic amplitudes of   0.30 p and   0.50 p were discussed. It was found that the 1st cycle was
very different from the subsequent ones. As the level of stress ratio was set in the contractive zone and
the cycles were far away from the critical/peak line, the cyclic responses behaved contractively. The intensity of
[u]( N ) and [u]( N ) increased with increasing cyclic amplitude.
Keywords: Direct shear test, Sand – steel interface, Cyclic Loading, Contraction

1

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
Department of Civil Engineering, School of Engineering, University of Phayao, Phayao Province 56000
*Corresponding author e-mail: jiko_nipun@hotmail.com
1

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1003

บทนา
ที่มาและความสาคัญ
ผิวสัมผัสของดินและวัสดุโครงสร้าง (soil-structure interface) เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ที่เกิดจากความ
ไม่ต่อเนื่องและความแตกต่างของสมบัติเชิงกลที่ผิวสัมผัสติดต่อระหว่างดินและวัสดุโครงสร้าง พฤติกรรมของ
ผิว สั ม ผัส จะเกิ ด ขึ้นในบริ เวณบางมากๆรอบวั ส ดุ โ ครงสร้า งที่ ได้ จ ากการพั ฒนาของความเครี ยดเฉพาะที่ (strain
localization) ซึ่งเกิดจากการส่งผ่านของแรงในแนวสัมผัสจากวัสดุโครงสร้างไปยังดิน ยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างของเม็ด
ดินจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิน้ เชิงขึน้ อยูก่ ับระดับของหน่วยแรงที่มากระทา
พื้นที่บริเวณผิวสัมผัสจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นอนุภาคของดินที่ถูกเฉือนออกมาจากโครงสร้างสมบัตเิ ชิงกล
ของดินซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากส่วนที่เหลือของดิน จากการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของผิวสัมผัสและวัสดุ
โครงสร้างสามารถแสดงความต้านทานแรงเฉือน (  ) จากความสัมพันธ์
   tan 

(1)

โดยที่  แสดงถึงหน่วยแรงตั้งฉากที่มากระทากับผิวสัมผัส และ  แสดงถึงมุมเสียดทานระหว่างดินและวัสดุ
โครงสร้าง
จากการศึกษาที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่าพื้นผิวที่ขรุขระของโครงสร้างเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์
แรงเสียดทานของผิวสัมผัสระหว่างดินและวัสดุโครงสร้าง (Kishida and Uesugi, 1986; Hu and Pu, 2003) โดย Kishida
and Uesugi (1986) ได้ให้คานิยามของความขรุขระซึ่งจะถูกกาหนดด้วยค่าความหยาบ Rmax คือระยะสูงสุดและต่าสุดที่
วัดได้ในช่วงความยาว L  D50 ภาพที่ 1 แสดงการระบุได้ว่าผิวของวัสดุโครงสร้างมีลักษณะหยาบหรือเรียบ
พฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างดินและวัสดุโครงสร้างได้มีการศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยเครื่องมือทดสอบ
ที่แตกต่างกัน เครื่องมือทดสอบต่าง ๆ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเรียบง่ายและความสะดวกของการ
ทดสอบ การจัดเตรียมตัวอย่างดิน ความสม่าเสมอของสภาวะหน่วยแรงที่กระทากับผิวสัมผัส ถึงแม้จะมีข้อเสียอยู่บ้าง
แต่เครื่องมือทดสอบแรงเฉือนโดยตรงก็ยังเป็นเครื่องมื อที่ถูกใช้บ่อยมากขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงสร้าง
เดิมเพื่อให้สามารถทดสอบได้ทุก ๆ กรณี (Boulon and Foray, 1986; Al-Douri et al, 1992; Mortara et al, 2007,
Pra-ai and Boulon, 2017) ในการทดสอบจะพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งได้แก่: หน่วยแรงตั้งฉากและหน่วยแรงเฉือนที่
กระทาบนผิวสัมผัส (  n ,  ) และเวกเตอร์ของการเคลื่อนที่ในแนวตัง้ ฉากและแนวสัมผัส ( [u ] , [w] )
โดยทั่วไปโครงสร้างทางวิศวกรรมปฐพีมักจะรองรับน้าหนักหรือแรงที่มากระทาแบบวัฏจักร (cyclic loading)
ซึ่งแรงดังกล่าวมีแหล่งที่มาหลาย ๆ รูปแบบ เช่น ปริมาณยานพาหนะที่ว่ิงผ่านไปมาบนสะพานจะถ่ายแรงและน้าหนัก
ลงสู่ ฐานรากของสะพาน การเปลี่ ย นแปลงของระดับน้าขึ้น ลงของบานประตู ระบายน้า แรงที่เกิ ดจากธรรมชาติ
คลื่น ลม หรือแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว และในยุคปัจจุ บันที่พลังงานทดแทนหรือพลังงานจากธรรมชาติได้เข้ามามี
บทบาทอย่างมาก ลมที่พัดให้กังหันลมผลิตไฟฟ้าหมุนทั้งบนฝั่งรวมถึงคลื่นน้าสาหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่ง
เมื่อแรงดังกล่าวกระทากับโครงสร้างเป็นเวลานาน ๆ ถึงแม้ขนาดของแรงที่มากระทาจะมีขนาดไม่มากแต่ด้วยจานวน
รอบที่มากระทามากขึ้นตามระยะเวลา ซึ่งจะส่งผลทาให้ความสามารถในการรับน้าหนักของฐานรากลดลงเนื่องจาก
การลดลงของแรงเฉือนต้านทาน และการทรุดตัวคงค้าง (residual settlement) เพิ่มมากขึ้นตามจานวนรอบของแรง
ที่มากระทา (number of cycles) และจะส่งผลให้เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ ากัน (differential settlement) ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเสียหายกับโครงสร้างนัน้ ๆ ได้
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ภาพที่ 1 การระบุความขรุขระของผิววัสดุโครงสร้าง หยาบและราบเรียบ (Mortara et al, 2007)
งานวิจัยนี้จะเป็นการนาเสนอผลการทดสอบเบื้องต้นจากการศึกษาพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างทราย
และโครงสร้างผิวเรียบภายใต้แรงวัฏจักรด้วยจานวนวงรอบมาก ๆ ในห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือทดสอบ direct
shear ที่ได้มกี ารพัฒนาขึน้ มา โดยจะศึกษาถึงปัจจัยของขนาดของวงรอบที่มีผลต่อพฤติกรรมของผิวสัมผัส

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยนี้ เครื่องมือที่ใ ช้เป็นเครื่อง direct shear ที่พัฒนาขึ้นมาทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ทดสอบ (ดูภาพที่ 2a) โดยการดัดแปลง shear box ด้านล่างเป็นแผ่นเหล็กที่หมายถึงโครงสร้าง โดยสามารถทดสอบ
ทั้งภายใต้สภาวะหน่วยแรงตั้งฉากคงที่ (Constant Normal Load, CNL) และความแข็งแกร่งคงที่ (Constant Normal
Stiffness) ในการให้หน่วยแรงตัง้ ฉากกับตัวอย่างจะทาได้โดยการสั่งให้มอเตอร์สาหรับหน่วยแรงตัง้ ฉากทางานด้วยการ
ออกแรงดึงผ่านคานงัดที่เชื่อมส่งผ่านถึง top cap ที่วางอยู่บนตัวอย่าง และอ่านค่าแรงที่ให้จาก Load cell ในขณะที่ทา
การเฉือนตัวอย่างจะสามารถทาได้โดยการสั่งให้มอเตอร์สาหรับแรงเฉือนทางาน การบันทึกระยะการเคลื่อนที่ทั้งใน
แนวตั้งฉากและแนวแรงเฉือน สามารถบั นทึก ได้โ ดยใช้อุปกรณ์ ชนิด เปลี่ ยนแปลงความเหนี่ย วนาเชิง เส้น (Linear
Variable Displacement Transducer, LVDT) ในการศึกษาครั้งนี้แรงเฉือนที่ให้กับตัวอย่างจะใช้ความเร็วของมอเตอร์
0.5 mm/min การให้หน่วยแรงแบบวัฏจักรจะเป็นการกาหนดค่าหน่วยแรงเฉือนมากสุด และน้อยสุด ด้วยการควบคุม
ของคอมพิวเตอร์และการบันทึกข้อมูลจะบันทึกทุก ๆ 3 วินาที
ทรายที่นามาใช้ในการทดสอบมาจากแม่น้ากก โดยการเตรียมตัวอย่างเป็นแบบทรายแห้ง ซึ่งคุณสมบัติของ
ทรายแม่น้ากกที่เราเลือกใช้มีขนาดคละ (ดูภาพที่ 2b) ทรายที่ใช้ในการทดสอบมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ  max =
17.60 kN/m3 และความหนาแน่นต่าสุดเท่ากับ  · min = 14.90 kN/m3 ในการศึกษาครั้งนี้จะทดสอบตัวอย่าง โดยใช้
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ Dr = 85% ซึ่งแสดงถึงสภาพทรายแน่น แผ่นเหล็กโครงสร้าง (Steel plate) ที่ใช้มขี นาด 10 x 10
x 2,6 cm มีลักษณะเป็นผิวเรียบ ในการเตรียมตัวอย่างทรายจะกาหนดความสูงไว้ที่ 2 cm ชัง่ ทรายตามความหนาแน่น
ที่ต้องการ สาหรับตัวอย่างหลวมจะใช้วิธีโรยทรายผ่านกรวย ลงใน shear box ในขณะที่ตัวอย่างแน่นจะใช้วิธีโรยเป็น
ชัน้ ๆ พร้อมทั้งมีการกระทุง้ เพื่อให้ได้ความหนาแน่นตามที่ต้องการ เพื่อลดการเสียดทานที่จะเกิดขึน้ ระหว่าง shear box
และแผ่นเหล็ก ด้านล่างของ shear box จะถูกฉาบไว้ด้วย silicone grease ซึ่งนอกจากจะลดการเสียดทานแล้วยังช่วย
ไม่ให้เม็ดทรายเล็ดหลุดลอดออกมาในขณะที่ทาการเฉือนอีกด้วย
ในการกาหนดวิธีการทดสอบแบบวัฏจักร (cyclic loading) จาเป็นจะต้องมีการทดสอบแบบหน่วยแรงคงที่
(monotonic loading) เพื่อที่จะหาอัตราส่วนหน่วยแรงสูงสุด หลังจากนั้นรูปแบบการทดสอบแบบวัฏจักรจึงถูกกาหนด
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ขึน้ มา จากการทดสอบแรงเฉือนของผิวสัมผัสระหว่างทรายแน่นและแผ่นเหล็กแบบหน่วยแรงคงที่ (monotonic loading)
ค่า อัต ราส่ ว นหน่ว ยแรงสูง สุ ดคื อ  p = 0.4865 ดั งนั้นแผนการทดสอบในการศึก ษาครั้ง นี้สามารถแสดงได้
ดังตารางที่ 1

ภาพที่ 2 (a) เครื่องมือ direct shear ที่ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ (b) ขนาดคละขนาดของเม็ดทรายแม่นากก
้
ตารางที่ 1 แผนการทดสอบแบบวัฎจักร
Tests
CNL_SD200 kPa_33-63
CNL_SD200 kPa_24-72

Dr

 ncm

 cm

 cm



N

(%)
85
85

(kPa)
200
200

(kPa)
48
48

(-)
0.24
0.24

(kPa)
30
48

(-)
10000
10000

ในการศึกษาครัง้ นี้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจสาหรับการให้แรงแบบวัฏจักร สภาวะหน่วยแรงจะถูกนาเสนอดัง
ภาพที่ 3 โดยที่ตัวแปรที่สาคัญ (Pra-ai and Boulon, 2017) มีดังนี้
 p 

p
n

คือ อัตราส่วนหน่วยแรงสูงสุด (  p คือ มุมเสียดทานสูงสุด)

  cr 

 cr
คือ อัตราหน่วยแรงที่สภาวะวิกฤติ (  cr คือ มุมเสียดทานที่สภาวะวิกฤติ)
n

  ch 

 ch
อัตราหน่วยแรงที่สภาวะการแบ่งแยกระหว่างการยุบตัวและขยายตัว (  ch คือ มุมเสียดทานที่
n

สภาวะการแบ่งแยกระหว่างการยุบตัวและขยายตัว)
  =ขนาดของวงรอบในรูปแบบของหน่วยแรงเฉือน
  cm 


คือ ระดับอัตราส่วนของหน่วยแรงเฉลี่ย
 ncm

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1006

  cm = จุดศูนย์กลางของวงรอบ
  ncm = หน่วยแรงตัง้ ฉากเฉลี่ย


 n = การเปลี่ยนแปลงของหน่วยแรงตัง้ ฉาก

ภาพที่ 3 สภาวะหน่วยแรงแบบวัฏจักรในระนาบของหน่วยแรง (Pra-ai and Boulon, 2017)
ในการศึกษาเกี่ยวกับแรงวัฏจักรที่มากระทากับโครงสร้าง โดยเฉพาะเมื่อมีวงรอบของหน่วยแรงมากระทา
จานวนมาก ๆ (N > 50 ตามคาจากัดความของ Wicthman et al, 2005 และ 2006) ผลตอบสองของวงรอบที่ 1 จะมี
ความแตกต่างเป็นอย่างมากกับวงรอบถัด ๆ ไป ดังนั้นในการพิจารณาการสะสมของการเสียรูปหรือการเคลื่อนที่ของ
ตัวอย่างเมื่อมีหน่วยแรงแบบวัฏจักรมากระทา วงรอบปกติ (N>1) จึงถูกนามาพิจารณา และจากการศึกษาของ Pra-ai
and Boulon, 2017 เมื่อมีหน่วยแรงแบบวัฏจักรมากระทา ผลตอบสนองที่ได้จะทาให้เกิดความยุ่งยากในการวิเคราะห์
ดังนั้นตัวแปรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยแรงหรือการเคลื่อนที่จึงถูกพิจารณาในรูปของค่าเฉลี่ยจากวงรอบที่ต่อเนื่องกัน
10 วงรอบ ยกตัวอย่างเช่น N = 2, 25 และ 50… แสดงค่าเฉลี่ยของวงรอบที่ N = 2-11, 25-34 และ 50-59…

ผลการศึกษา
ภาพที่ 4 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงเฉือนแบบวงรอบ (  ) กับระยะการเคลื่อนที่ในแนวแรง
เฉือน ( [w] ) ของการทดสอบแบบหน่วยแรงวัฏจักร  ncm = 200 kPa จะเห็นได้ว่ารูปแบบของวงรอบที่ 1 มีความ
แตกต่างจากวงรอบถัดๆไปเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาการเคลื่อนตัวสะสม (accumulative displacement)
เราจะพิจารณาตั้งแต่วงรอบที่สองเป็นต้นไป ด้วยขนาดของวงรอบที่ใหญ่กว่า CNL_SD200 kPa_24-72 การเคลื่อนที่
ในแนวแรงเฉือนของวงรอบที่ 1 จึงมีพัฒนาได้ไกลกว่า CNL_SD200 kPa_33-63 รูปที่ 5a และ 5b แสดงถึงการ
พัฒนาการเคลื่อนที่ในแนวตัง้ ฉาก ( [u ] ) และแนวแรงเฉือน ( [w] ) เมื่อเทียบกับจานวนรอบ ภายใต้สภาวะหน่วยแรงวัฏ
จักร ผิวสัมผัสจะมีการยุบตัวไม่ว่าขนาดวงรอบจะเล็กหรือใหญ่ การเคลื่อนที่สะสมของ CNL_SD200 kPa_24-72 [u ]
= 0.246 mm จะมีค่ามากกว่าของ CNL_SD200 kPa_24-72 ทั้งนีส้ ามารถอธิบายได้จากตาแหน่งของวงรอบหน่วยแรง
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ทั้งสองกรณียังอยู่ในเขตของการยุบตัว  cm = 0.24 เมื่อขนาดของวงรอบมีขนาดใหญ่ขึ้น การเคลื่อนตัวสะสมก็จะ
เพิ่มขึ้นตาม อัตราการเพิ่มขึ้นของการเคลื่อนที่จะมีลดลงตามจานวนรอบที่เพิ่มมากขึน้

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ของวงรอบหน่วยแรงเมื่อเทียบกับระยะการเคลื่อนที่ในแนวแรงเฉือน
ของการทดสอบโดยที่  ncm = 200 kPa, Dr = 85%

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษาพฤติกรรมผิวสัมผัสระหว่างโครงสร้างแบบเรียบกับทรายแน่นภายใต้สภาวะหน่วยแรงคงที่
(Constant Normal Load, CNL) เมื่อมีแรงมากระทาแบบวัฏจักร (cyclic loading) ที่ระดับหน่วยแรงตั้งฉาก  n =200
kPa,  cm = 0.24 การพัฒนาวงรอบที่ N=1 จะมีระยะการเคลื่อนที่ทั้งในแนวตั้งฉากและแนวแรงเฉือนมากกว่าวงรอบ
ถัดไป การเคลื่อนตัวไม่ว่าจะเป็นในแนวตั้งฉากและแนวแรงเฉือนจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามจานวนวงรอบแต่เพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ลดลง เมื่อจานวนวงรอบเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากตาแหน่งของจุดกึ่งกลางของวงรอบ  cm = 0.24 อยู่ห่างจากเส้น
อัตราส่วนหน่วยแรงสูงสุดมากจึงส่งผลให้ผิวสัมผัสแสดงพฤติกรรมแบบยุบตัวมากขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขนาดของวงรอบ

ภาพที่ 5 การพัฒนาการเคลื่อนที่ในแนวตัง้ ฉาก ( [u ] ) และแนวแรงเฉือน ( [w] )
เมื่อเทียบกับจานวนรอบ ของการทดสอบโดยที่  ncm = 200 kPa, Dr = 85%
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ความคุ้มค่าของการลงทุนต่อการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
An Investment Assessment of High Efficiency Motor Selection
ปิยะพงษ์ ยารวง1 ทรงพล ผัดวงศ์2 และนพรัตน์ เกตุขาว1*
Piyapong Yaruang1, Songpol Pudwong2 and Nopparat Katkhaw1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของ
การลงทุนสาหรับการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แบบ คือ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มอเตอร์มาตรฐาน และการพันขดลวด
มอเตอร์ที่ชารุด สาหรับมอเตอร์เหนี่ยวนาแบบ 4 Pole ขนาด 0.5 Hp-150 Hp โดยพิจารณาที่การใช้งาน 260 วันต่อปี
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์อายุการใช้งานของเครื่องจักรสาหรับการคิดค่าเสื่อมราคาที่ 5 ปี พบว่า กรณีที่ซื้อมอเตอร์
ใหม่ควรเลือกซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ส่วนกรณีที่ มอเตอร์ชารุด ถ้ามอเตอร์มีขนาดใหญ่กว่า 4 Hp ให้เลือกซื้อ
มอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงทดแทนมอเตอร์เดิม แต่ถ้ามอเตอร์มีขนาดน้อยกว่า 4 Hp ให้พิจารณาชั่วโมงการใช้งาน
ประกอบ ถ้าใช้งานน้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ให้เลือกการพันขดลวดใหม่ แต่ถ้าหากมอเตอร์มีการใช้งานมากกว่า 16
ชั่วโมงต่อวัน ให้เลือกซือ้ มอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงแทน
คาสาคัญ: มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง การพันขดลวดใหม่สาหรับมอเตอร์ ระยะเวลาคืนทุน

Abstract
This research purposes to study the using of high efficiency motors by employing the simple payback
period. Three types of motors, are high efficiency motor, standard efficiency motor, and rewinding motor, were
studied. The study base on 4 pole induction motor 0.5 Hp-150 Hp and 260 days per year work time. Based on
the life cycle of the machinery for depreciation at 5 years. The results show that, for purchasing new motor the
user should buy high efficiency motor. In case of broken down motor, if motor size over 4 Hp the, user should
buy new high efficiency motor. For motor size not over 4 Hp and duty time less than 8 hours per day, the use
should select the rewinding motor. Furthermore, if operating time more than 16 hours a day, the user should
purposes new high efficacy motor.
Keywords: High Efficiency Motor, Rewinding Motor, Payback Period
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บทนา
ปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ การใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่
มาจากการใช้เครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมการผลิต โดยส่วนใหญ่มีต้นกาลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมอเตอร์
ไฟฟ้าจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูง ด้วยเหตุน้ีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพจะทาให้ช่วยลดต้นทุนการใช้
พลังงานไฟฟ้าลงได้ มอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่งลด
การสูญเสียจากการพัฒนาหรือปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบมอเตอร์ทาให้เพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้สูงขึ้น
หลายปีที่ผ่านมาผู้ผลิตมอเตอร์ได้วิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงออกสู่ตลาดโดยให้มี
ราคาสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐานไม่มากนัก มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงนี้มีส่วนประกอบและลักษณะการทางานเหมือน
มอเตอร์แบบมาตรฐานทั่วไปแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า เนื่องจากใช้วัสดุที่ดีขึ้นและยกระดับมาตรฐานกระบวนการ
ผลิตให้สูงขึ้นทาให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงขึ้นประมาณ 2-4% หรือพลังงานที่สูญเสียลดลงประมาณ 25-30%
นอกจากมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะช่วยประหยัดพลังงานยังมีข้อดีอย่างอื่นอีก เช่น ตอนมอเตอร์ทางานเกิดความร้อน
ขึ้น น้อ ยกว่า ฉนวนและลูก ปืน มีอ ายุ การใช้ง านยาวนานขึ้น การสั่น สะเทือนน้อ ยกว่า มีเสี ยงรบกวนน้อย และค่ า
เพาเวอร์แฟกเตอร์ดขี นึ้
โดยทั่วไปมอเตอร์ทางานได้ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อมอเตอร์ขับภาระโหลดที่ประมาณ 80-100% ของภาระ
โหลดเต็ม (Full Load) หรือค่าแรงม้า (Horse Power) ที่ Name Plate ระบุไว้เป็นค่าของกาลังเอาต์พุต ส่วนกาลังอินพุต
เป็ น ค่ า ที่ ม อเตอร์ ใ ช้ ง านจริ ง ในมอเตอร์ แ ต่ ล ะตั ว ปริ ม าณอิ น พุ ต ที่ ใ ช้ผ ลิ ต แรงม้ า ตามพิ กั ด จะต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ สาหรับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะต้องการกาลังอินพุตน้อยกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์ที่
ประสิทธิภาพต่ากว่าที่ให้เอาต์พุตเท่ากัน
ปัจจุบันมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงได้รับความสนใจกันมากขึ้น จึงได้มีการศึกษาความคุ้มค่าและการ
แนะนาให้มีการเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงกันมากขึ้น ตัวอย่างเช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (2555) แนะนาวิธีการพิจารณาการเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเมื่อมอเตอร์เดิมชารุดไว้
หลายแนวทาง เช่น กรณีมอเตอร์ที่ชารุดมีขนาดมากกว่า 10 kW ให้เลือกใช้วิธีการพันขดลวดใหม่ ได้อีกประมาณ 1–2
ครั้งก่อนทาการเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ส่วนกรณีมอเตอร์ที่ชารุดมีขนาดต่ากว่า 10 kW ให้เปลี่ยนมาใช้
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวด และควรเลือกเปลี่ยนมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีชั่วโมงการทางานสูงก่อน
สาหรับกรณีมอเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 15 ปี ควรเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทันที ส่วนธนวัฒน์
ฉลาดสกุล (2551) แนะนาการพิจารณาเลือกซื้อมอเตอร์ใหม่ กรณีที่จะเลือกซื้อมอเตอร์ใหม่ควรพิจารณาเลือก
มอเตอร์ ที่ มี ข นาดเหมาะสมกั บ งานและเป็ น มอเตอร์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ซึ่ ง มี ค วามคุ้ ม ค่ า กว่ า มอเตอร์ ม าตรฐาน
เมื่อเปรีย บเที ยบในเรื่อ งของความสู ญเสีย ในตั วมอเตอร์และประสิทธิ ภาพ สาหรับมอเตอร์ ม าตรฐานที่ ใช้ง านอยู่
เมื่อชารุด ควรจะเลือกซือ้ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวดใหม่ เมื่อพิจารณาจากจานวนชั่วโมงการใช้งาน
ประสิ ทธิ ภ าพ อั ต ราค่ า ไฟฟ้า และความแตกต่า งระหว่ า งราคามอเตอร์ ประสิ ทธิ ภ าพสู ง กั บการพั น ขดลวดใหม่
ส่วน ชณัชา เทือกเถาว์ (2556) ได้ศึกษามาตรการส่งเสริมมาตรฐานการสนับสนุนสาหรับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงใน
โรงงานอุ ต สาหกรรม พบว่า ผลดี จ ากการใช้ม อเตอร์ ประสิ ทธิ ภ าพสู ง ทั้ ง ทางด้ า นพลั ง งานและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้ มาชดเชยให้กับผู้ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงดังกล่าว โดยการศึกษานี้ได้
เสนอให้นา 80% ของค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้มาชดเชยให้กับผู้ประกอบการ ทาให้ผู้ประกอบการที่เปลี่ยนมอเตอร์
ประสิทธิภาพสูงได้รับเงินชดเชยประมาณ 8,256 บาท สาหรับมอเตอร์ขนาด 75 kW และประมาณ 3,343 บาท สาหรับ
มอเตอร์ขนาด 15 kW (ที่พิกัด 80% ของภาระสูงสุด) นอกจากนี้ ปิยะพล บวรอุดมวงศ์ และสาธิต พุทธชัยยงค์ (2558)
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ได้ศึกษาการศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในโรงงานทอผ้าด้วยเครื่องท่อระบบส่งเส้นด้ายพุ่งด้วยน้า จากการศึกษา
ทดลองพบว่าปัจจัยที่มีผลสูงสุดในการประหยัดพลังงานคือ การเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องทอเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
ซึ่งได้ผลมากที่สุดในการประหยัดพลังงานคือ 63.17% ส่วน Devangi J. et al. (2014) ได้ศึกษาการอนุรักษ์พลังงานด้วย
มอเตอร์ ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในอุ ต สาหกรรม กรณี ศึ ก ษาอุ ต สาหกรรมโพลี โ พรพี ส จากการศึ ก ษาพบว่ า มอเตอร์
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่าและมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่ามอเตอร์มาตรฐานธรรมดา และ ShyiMin Lu (2016) ศึกษาและทบทวนมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูง ข้อกาหนดนโยบายและเทคโนโลยี พบว่ามอเตอร์
ประสิทธิภาพสูงสามารถลดการใช้พลังงานลงได้เป็นที่นิยมในประเทศไต้หวันและประเทศอื่น ๆ
จากงานวิจัยที่ผ่านมามักจะกล่าวถึงความคุ้มค่าของสาหรับการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง แต่ยังมิได้
อธิบายถึงรายละเอียดของระยะเวลาคืนทุนสาหรับมอเตอร์ แต่ละขนาด ที่แยกพิจารณาการใช้งานหรือจานวนชั่วโมง
การท างานของแต่ ล ะกรณี ดั ง นั้น งานวิ จั ย นี้ จึ ง เป็ น การศึ ก ษาที่ จ ะเปรี ย บเที ย บทางเลือ กส าหรั บมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสสลับแบบ 3 เฟส โดยการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้า ทุกขนาด 3 กรณี คือ กรณี
การเลือกใช้มอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์แบบมาตรฐาน กรณีการเปลี่ยนมอเตอร์แบบมาตรฐานแทนการ
พันขดลวดมอเตอร์ที่ชารุด และกรณีการเปลี่ยนมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูง แทนการพันขดลวดมอเตอร์ ที่ชารุด
เพื่อให้ทราบถึงผลประหยัดของแต่ละกรณี นาไปสู่การวิเคราะห์เรื่องระยะเวลาคืนทุน และเป็น ประโยชน์ต่อการเลือก
มอเตอร์ไฟฟ้าสาหรับการใช้งานได้

วิธีการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษา
การศึกษาแบ่ งเป็ นหั วข้ อ การศึก ษาทางเลือกสาหรับมอเตอร์ไ ฟฟ้า กระแสสลั บแบบ 3 เฟส โดยการ
เปรียบเทียบความคุ้มค่าของการเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้า 3 กรณี คือ กรณีการเลือกใช้มอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงแทน
มอเตอร์แบบมาตรฐาน กรณีการเปลี่ยนมอเตอร์แบบมาตรฐานแทนการพันขดลวดมอเตอร์ที่ชารุด และกรณีการ
เปลี่ยนมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวดมอเตอร์ที่ชารุด โดยมีเงื่อนไขสาหรับการวิเคราะห์ ดังนี้
1) มอเตอร์เหนี่ยวนา (3 Phase Induction Motor) แบบ 4 Pole
2) ภาระโหลด (% Load) เท่ากับ 80% ซึ่งเป็นช่วงที่มอเตอร์แนะนาในการใช้งานมอเตอร์ เมื่อเทียบกับค่า
พิกัดที่เป็นค่าของกาลังเอาต์พุตของมอเตอร์ โดยมีระยะเวลาทางานของมอเตอร์ เท่ากับ 260 วันต่อปี
3) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนสาหรับงานวิจัยนี้จะอ้างอิงราคามอเตอร์มาตรฐานและมอเตอร์
แบบประสิทธิภาพสูงจากผู้จัดจาหน่ายมอเตอร์แห่งหนึ่ง (บริษัท เฟรช เอ็นเนอร์ย่ี เซฟวิ่ง จากัด , 2561)
และราคาการพันขดลวดสาหรับมอเตอร์ขนาดต่าง ๆ จาก บริการรับพันมอเตอร์ (2561)
ทฤษฎีในการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบมาตรฐานและมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงจะใช้ค่าเฉลี่ย
โดยประมาณตามมาตรฐาน NEMA (ฤชากร จิรกาลวสาน, 2549) และประสิทธิภาพของมอเตอร์นั้นจะขึ้นอยู่กับการ
สูญเสียของตัวมอเตอร์ โดยประสิทธิภาพของมอเตอร์ ไฟฟ้าแบบมาตรฐานและมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงที่จะ
นาไปใช้สาหรับการวิเคราะห์ผลประหยัด แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพมอเตอร์มาตรฐานและมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (ฤชากร จิรกาลวสาน, 2549)
Rated Power

Standard

High

Efficiency Motor

Efficiency Motor

( Eff S )

( Eff HEM )

Hp

kW

0.75

0.5595

71

1

0.746

1.5

Rated Power

Standard

High

Hp

kW

Efficiency Motor

Efficiency Motor

82.5

20

14.92

88.3

91

75.2

82.5

25

18.65

88.9

92.4

1.119

77

84

30

22.38

89.8

92.4

2

1.492

78.5

84

40

29.84

90.4

93

3

2.238

81.5

87.5

50

37.3

91

93

4

2.984

93.3

94.78

60

44.76

91.5

93.6

5

3.73

84.3

87.5

75

55.95

92

94.1

7.5

5.595

84.8

89.5

100

74.6

92

94.5

10

7.46

85.6

89.5

125

93.25

92.2

94.5

15

11.19

87.4

91

150

111.9

92.8

95

ค่ากาลังไฟฟ้าของมอเตอร์ใช้งาน (kW)
การประเมิน ค่ากาลังไฟฟ้าของมอเตอร์ใช้งานทั้ง 3 กรณี ซึ่งมีภ าระโหลด (%Load) เท่ากับ 80% จะใช้
สมการสาหรับการคานวณ ดังต่อไปนี้
1) กาลังไฟฟ้าของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor)
kWHEM 

 Hp

 0.746   80%
Eff HEM

(1)

โดยที่
คือ กาลังไฟฟ้าของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (กิโลวัตต์)
คือ กาลังม้า (Horse Power) ของมอเตอร์
คือ ประสิทธิภาพมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (%) อ้างอิงจากตารางที่ 1

kWHEM
Hp

Eff HEM

2) กาลังไฟฟ้าของมอเตอร์มาตรฐาน (Standard Efficiency Motor)
kWS 

 Hp

 0.746   80%
Eff S

(2)

โดยที่
kWS

Eff S

คือ กาลังไฟฟ้าของมอเตอร์มาตรฐาน (กิโลวัตต์)
คือ ประสิทธิภาพมอเตอร์มาตรฐานธรรมดา (%) อ้างอิงจากตารางที่ 1
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3) กาลังไฟฟ้าของมอเตอร์ที่ทาการพันขดลวดใหม่เมื่อชารุด
kWR 

 Hp

 0.746   80%
Eff R

(3)

โดยที่
kWR

Eff R

คือ กาลังไฟฟ้าของมอเตอร์ที่พันขดลวดใหม่ (กิโลวัตต์)
คือ ประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่พันขดลวดใหม่ (%)

โดยค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ ที่ทาการพันขดลวดใหม่ เมื่อชารุด Eff R จะลดลงจากประสิทธิภาพ
มอเตอร์มาตรฐาน Eff S ประมาณ 1-3% ซึ่งในงานวิจัยนีใ้ ช้ค่าประสิทธิภาพลดลงเท่ากับ 3% [10]
การประเมินผลประหยัด
การประเมินผลประหยัดของการเลือกมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง 3 กรณีน้ี ได้กาหนดชั่วโมงการทางานไว้ 3 แบบ คือ
การทางานของมอเตอร์ เท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อวัน, 16 ชั่วโมงต่อวัน และ 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีวันทางาน 260 วันต่อปี
และใช้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยอยู่ที่ 4 บาท โดยสามารถคานวณได้สมการดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 ผลประหยัดของการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์แบบมาตรฐาน
CS1  (kWHEM  kWS )  hr U EC

(4)

กรณีที่ 2 ผลประหยัดของการเลือกใช้มอเตอร์มาตรฐานแทนการพันขดลวดมอเตอร์ที่ชารุด
CS2  (kWS  kWR )  hr U EC

(5)

กรณีที่ 3 ผลประหยัดของการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวดมอเตอร์ที่ชารุด
CS3  (kWHEM  kWR )  hr U EC

(6)

โดยที่
CS1
CS 2
CS 3

hr
U EC

คือ ผลประหยัดกรณีที่ 1 (บาท)
คือ ผลประหยัดกรณีที่ 2 (บาท)
คือ ผลประหยัดกรณีที่ 3 (บาท)
คือ ชั่วโมงการใช้งานต่อปี (ชั่วโมง)
คือ ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)

การประเมินระยะเวลาคืนทุน
การวิ เ คราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า ของการลงทุ น จะใช้ ร ะยะเวลาคื น ทุ น อย่ า งง่ า ยเป็ น เกณฑ์ ใ นการตั ด สิ น ใจ
โดยสามารถคานวณได้ดังสมการต่อไปนี้
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กรณีที่ 1 ระยะเวลาคืนทุนของการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์มาตรฐาน
InvHEM  InvS
CS1

PB1 

(7)

กรณีที่ 2 ระยะเวลาคืนทุนของการเลือกใช้มอเตอร์มาตรฐานแทนการพันขดลวดมอเตอร์ที่ชารุด
PB2 

InvS  InvR
CS2

(8)

กรณีที่ 3 ระยะเวลาคืนทุนของการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวดมอเตอร์ที่ชารุด
PB3 

InvHEM  InvR
CS3

(9)

โดยที่
PB1
PB2

PB3
InvHEM
InvS

InvR

คือ ระยะเวลาคืนทุนของกรณีที่ 1 (ปี)
คือ ระยะเวลาคืนทุนของกรณีที่ 2 (ปี)
คือ ระยะเวลาคืนทุนของกรณีที่ 3 (ปี)
คือ เงินลงทุนการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (บาท)
คือ เงินลงทุนการเปลี่ยนมอเตอร์มาตรฐาน (บาท)
คือ เงินลงทุนการพันขดลวดมอเตอร์มาตรฐานที่ชารุด (บาท)

ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการลงทุนการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ได้นามาเขียนเป็นแผนภูมิความสัมพันธ์
โดยแสดงเป็นเส้นแนวโน้มที่มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ไม่น้อยกว่า 0.75 ซึ่งแสดงรายละเอียดของแต่ละกรณี
ดังต่อไปนี้
กรณีการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์มาตรฐาน
จากการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล การค านวณระยะเวลาคื น ทุ น ของการเปลี่ ย นมอเตอร์ ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง (High
Efficiency Motor) แทนการเปลี่ยนมอเตอร์มาตรฐาน ดังแสดงในภาพที่ 2 พบว่ามอเตอร์ขนาด 1-30 Hp จะมี
ระยะเวลาคืนทุน ค่อนข้างที่จะคงที่ โดยมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปี และถ้ามีการใช้งานต่อวันมากขึ้น จะทาให้
ระยะเวลาคืนทุนลดลงได้อีก เช่น ถ้าใช้งานมอเตอร์วันละ 16 ชั่วโมง จะมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 1.5 ปี เป็นต้น
จากรูปที่ 2 จะเห็นว่า เมื่อมอเตอร์มีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่า 30 Hp ระยะเวลาคืนทุนจะขยับสูงขึ้นจากเดิม
เนื่องจากราคาของมอเตอร์ขนาดดังกล่าวมีการกาหนดราคาที่สูงขึ้น จึงทาให้ระยะเวลาคืนทุนนานขึ้นเมื่อเทียบกับ
มอเตอร์ที่มีขนาดน้อยกว่า 30 Hp และระยะเวลาคืนทุนจะลดลงเมื่อมอเตอร์มีขนาดใหญ่ขึน้
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4.5

ระยะเวลาคืนทุน (ปี)

4.0

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5

16 hr/day

1.0

24 hr/day

0.5
1

2

4

8

16

32

64

128

ขนาดมอเตอร์ (Hp)
ภาพที่ 2 การเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์มาตรฐาน
กรณีการเลือกใช้มอเตอร์มาตรฐานแทนการพันขดลวดมอเตอร์ที่ชารุด
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การคานวณระยะเวลาคืนทุนของการเปลี่ยนมอเตอร์ มาตรฐานแทนการพันขดลวด
มอเตอร์ที่ชารุด ดังแสดงในภาพที่ 3 พบว่าขนาดมอเตอร์ 1-30 Hp ระยะเวลาคืนทุนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 15 ปี และ
ระยะเวลาคืนทุนจะลดลงเมื่อมอเตอร์มีขนาดใหญ่ข้นึ และถ้ามีการใช้งานต่อวันมากขึ้นจะทาให้ระยะเวลาคืนทุนลดลง
ได้อีก เช่น ถ้าใช้งานมอเตอร์วันละ 16 ชั่วโมง จะมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 8 ปี เป็นต้น
ส่วนมอเตอร์ที่มีขนาด 30 Hp ขึ้นไป ระยะเวลาคืนทุนจะขยับสูงขึ้นจากเดิม เนื่องจากมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่
จะมีราคาสูงขึน้ มาก จึงทาให้ระยะเวลาคืนทุนนานขึน้ เมื่อเทียบกับมอเตอร์ที่มีขนาดน้อยกว่า 30 Hp และระยะเวลาคืน
ทุนจะลดลงเมื่อมอเตอร์มีขนาดใหญ่ข้นึ
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16.0
14.0

ระยะเวลาคืนทุน (ปี)

12.0
10.0
8.0
6.0

4.0
2.0
0.0
1

2

4

8

16

32

64

128

ขนาดมอเตอร์ (Hp)
ภาพที่ 3 การเลือกใช้มอเตอร์มาตรฐานแทนการพันขดลวดมอเตอร์ที่ชารุด
3.3 กรณีการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวดมอเตอร์ที่ชารุด
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การคานวณระยะเวลาคืนทุนของการเปลี่ยนมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงแทนการ
พันขดลวดมอเตอร์ที่ชารุด ดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่าขนาดมอเตอร์ 1-30 Hp ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 6 ปี และจะลดลง
เมื่อมอเตอร์มีขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ถ้าใช้งานต่อวันมากขึ้นระยะเวลาคืนทุนก็จะลดลง เช่น ถ้าใช้งาน 16 ชั่วโมงต่อวัน
จะมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปี เป็นต้น
จากรูปที่ 4 จะเห็นว่า เมื่อมอเตอร์มีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่า 30 Hp ระยะเวลาคืนทุนจะขยับสูงขึ้นจากเดิม
เนื่องจากมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่จะมีราคาสูงขึ้นมาก จึงทาให้ระยะเวลาคืนทุนนานขึ้นเมื่อเทียบกับมอเตอร์ที่มีขนาด
น้อยกว่า 30 Hp แต่ระยะเวลาคืนทุนจะเปลี่ยนตามขนาดของมอเตอร์ โดยระยะเวลาคืนทุนจะลดลงเมื่อมอเตอร์มี
ขนาดใหญ่ขึน้
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6.0
5.5

ระยะเวลาคืนทุน (ปี)

5.0
4.5
4.0

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
1

2

4

8

16

32

64

128

ขนาดมอเตอร์ (Hp)
ภาพที่ 4 การเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวดมอเตอร์ที่ชารุด
สาหรับกรณีการการเลือกใช้ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวดมอเตอร์ที่ชารุด ถึงแม้การพัน
ขดลวดมีราคาถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับราคาของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง แต่การพันมอเตอร์อาจจะมีผลต่อการใช้งาน
ในระยะยาว ในเรื่อ งของการสูญ เสี ยเนื่องจากความร้อนที่เพิ่ม ขึ้นจากแกนเหล็ก เสื่อ มสภาพ ฉนวนระหว่างแกน
บกพร่ อ ง ช่ า งที่ พั น ขดลวดใช้ ล วดไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน (ธนวั ฒ น์ ฉลาดสกุ ล , 2551) รวมทั้ ง เมื่ อ พิ จ ารณามอเตอร์
ประสิทธิภาพสูงที่มีประสิทธิภาพการทางานที่สูงกว่ามาก จึงทาให้การใช้งานมีผลประหยัดที่สูงกว่ามาก ส่งผลให้มี
ระยะเวลาคืนทุนที่สนั้ ลง

สรุปผล
จากการศึกษาการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการลงทุน สาหรับ
มอเตอร์เหนี่ยวนาแบบ 4 Pole ขนาด 0.5 Hp-150 Hp โดยพิจารณาที่การใช้งาน 260 วันต่อปี และพิจารณาตาม
เกณฑ์อายุการใช้งานของเครื่องจักรสาหรับการคิดค่าเสื่อมราคาที่ 5 ปี (Chan, SP., 2013) สามารถสรุปผลการศึกษา
ได้ดังนี้
1) ในการลงทุนซือ้ มอเตอร์ใหม่ทุกขนาด ควรเลือกซือ้ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
2) ในกรณีที่มอเตอร์มีขนาดน้อยกว่า 4 Hp และมีการใช้งานมอเตอร์น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ถ้ามอเตอร์
ชารุ ดให้ เลือ กการพัน ขดลวดใหม่แ ทนการเปลี่ย นมอเตอร์ แต่ถ้า หากมอเตอร์ มีการใช้งานมากกว่า
16 ชั่วโมงต่อวัน ควรเลือกซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
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การออกแบบและประเมินสมรรถนะระบบกักเก็บพลังงานแบบล้อตุนกาลังในรถไฟฟ้า
Design and Performance Evaluation of Flywheel Energy Storage in Electric Vehicle
ดิษย์ดนัย ค้อศุภฤกษ์สกุล1 กิตตินันท์ ฟองคา1 เจษฎา อุ่นบุญเรือง1 และ จักรพงษ์ จารูญ1*
Ditdanai Khosuparoeksakun1, Kittinun Fongkham1, Jesada Unboonruang1 and Chakkapong Chamroon1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประเมินการจัดเก็บพลังงานของล้อตุนกาลังที่มีขนาดไม่เกิน 2 กิโลจูล
สาหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มนี าหนั
้ กไม่เกิน 200 กิโลกรัม เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานจลน์ขณะรถเคลื่อนที่ ลงทางลาดเอียงด้วย
ความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยทาการทดสอบเก็บพลังงานที่ความเร็วรอบต่าง ๆ เพื่อประเมินประสิทธิผล
การกักเก็บพลังงาน ผลปรากฏว่าสามารถเก็บพลังงานได้ที่ความเร็วรอบสูงสุด 1090 รอบต่อนาที หรือเทียบเท่ากับ
ความเร็ว 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พลังงานที่เก็บได้สูงสุด 1.6 กิโลจูล ประสิทธิผลการเก็บพลังงานร้อยละ 78.51 และ
ความเร็วรอบทีม่ ปี ระสิทธิผลการเก็บพลังงานดีที่สุดคือ 624 รอบต่อนาทีหรือเทียบเท่ากับความเร็วรถที่ 20 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถเก็บพลังงานได้ 0.59 กิโลจูล ประสิทธิผลในการเก็บพลังงานร้อยละ 85.17
คาสาคัญ: การเก็บเกี่ยวพลังงาน พลังงานจลน์ ล้อตุนกาลัง รถยนต์ไฟฟ้า

Abstract
This research aims to design and evaluate the flywheel energy storage of 2 kJ in a 200 kg electric
vehicle. The flywheel was designed to harvest the kinetic energy when going down a hill with maximum speed
of 50 km/hr. The experiments were taken in order to evaluate the energy storage effectiveness. The
experimental results shown that the flywheel can operate at maximum speed of 1,090 rpm which equivalent to
35 km/hr of car speed. The maximum storage energy is 1.6 kJ with the effectiveness of 78.51 %. The highest
effectiveness of 85.17 % occurs when the flywheel operating at 624 rpm (20 km/hr equivalent speed) and the
energy storage is 0.59 kJ.
Keywords: Energy harvest, Kinetic energy, Flywheel, Electric vehicle
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บทนา
รถไฟฟ้าในปัจจุบันจะถูกออกแบบสาหรับพื้นที่ราบ ไม่มีภูเขา พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาทาให้ในขณะรถไฟฟ้าขึ้นเขาจะใช้พลังงานในการขับเคลื่อนสูง และเมื่อลงเขาจะสูญเสียพลังงานในการเบรกเพื่อ
ชะลอความเร็ว โครงงานนี้จึงได้ออกแบบระบบกักเก็บพลังงานแบบล้อตุนกาลังในรถไฟฟ้าเพื่อกักเก็บพลังงานเชิงกลที่
สูญเสียจากการเบรกขณะลงเขา ไว้ในรูปพลังงานกลของล้อตุนกาลัง เพื่อนาไปใช้ขณะที่รถกาลังจะขึ้นเขาหรือออกตัว
ซึ่งจะทาให้รถไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ระยะทางที่ไกลขึ้น ระบบกักเก็บพลังงานแบบล้อตุนกาลังในรถไฟฟ้า (Flywheel Energy
Storage System) จะทางานเมื่อเกิดการเหยียบเบรกหรือเมื่อรถไฟฟ้ามีความเร็วสูงกว่าที่กาหนด ระบบจะส่งผ่า น
พลังงานเชิงกลจากล้อไปยังล้อตุนกาลังทาให้รถไฟฟ้ามีความเร็วลดลงเนื่องจากการเกิดการถ่ายเทพลังงานให้กับ
ล้อตุนกาลัง พลังงานจะถูกกักเก็บไว้ในล้อตุนกาลังในรูปของแรงเฉื่อยของล้อตุนกาลังและนากลับมาใช้เมื่อรถต้องการ
กาลังเพิ่ม เช่นในขณะขึน้ เขา เป็นต้น งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบการจัดเก็บพลังงานแบบล้อ
ตุนกาลั งในรถยนต์ไฟฟ้า และประเมินประสิทธิ ผลระบบการจัด เก็บพลั งงานแบบล้อ ตุนกาลั ง ภายใต้ขอบเขตดัง นี้
1) ระบบเก็บพลังงานแบบล้อตุนกาลังสาหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 2 กิโลจูล 2) ระบบเก็บพลังงานแบบล้อตุน
กาลังสาหรับสถานการณ์ลงเขาระยะทาง 50 เมตร 3) ทางลาดมีความชันไม่เกินร้อยละ 8 และ 4) รถไฟฟ้าที่มีน้าหนัก
ไม่เกิน 200 กิโลกรัม
งานวิจัยที่ศึกษาการเก็บพลังงานด้วยระบบกักเก็บพลังงานแบบล้อตุนกาลัง (Flywheel Energy Storage
System) ในยานยนต์ไ ด้ ถูก ศึกษาอย่า งกว้างขว้า ง มี ง านวิจัย ที่ ศึก ษาการเก็ บพลั งงานจลน์แ บบล้ อ ตุน ก าลั ง ใน
เครื่องยนต์เชื้อเพลิงทั่วไป โดยการเปลี่ยนรูปพลังงานระหว่างพลังงานไฟฟ้าและพลังงานกล ด้วยการใช้แบริ่งทางกล
(Mechanical bearings) และแบริ่งแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic bearings) (Hedlund, M., et. al., 2015) รถยนต์ที่มี
เครื่องยนต์แบบไฮบริด (Hybrid electric vehicle) ที่ควบคุมด้วยฟัซซี่โลจิก (fuzzy logic control) จะใช้ระบบเก็บพลังงาน
แบบล้อตุนกาลังเป็นแหล่งพลังงานสารองของแบตเตอรี่ อีกชั้นหนึ่ง (He, J., 2009; Bolund, B., et. al. 2007; Pullen,
K. and Dhand, A., 2014) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบเก็บพลังงานด้วยล้อตุนกาลังแบบ UPS storage เพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทนและเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้สาหรับรถยนต์ไฟฟ้า อีกด้วย (Brown, D. R., and Chvala, W. D.,
2005) งานวิจัยระบบกักเก็บพลังงานแบบล้อตุนกาลัง แบบกู้พลังงานจลน์ (Kinetic Energy Recovery Systems) หรือ
KERS ที่ถูกนามาใช้ในรถแข่งสูตรหนึ่งร่วมกับรีเจเนอเรทีฟเบรก (Regenerative Brake) สาหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Cibulka,
J., 2009)

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การออกแบบล้อตุนกาลังเริ่มต้นด้วยการคานวณพลังงานที่ต้องการเก็บจากการลงเขาอย่างอิสระของรถมวล
200 กิโลกรัม ด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะทางแนวราบ 50 เมตร โดยมีความลาดเอียงของถนน
ร้อยละ 8 (ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550) สามารถคานวณได้จาก
พลังงานศักย์โน้มถ่วง

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1021

𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ

(1)

ภาพที่ 1 รถเคลื่อนที่ตามความลาดชันของถนนทางเขา ไม่เกินร้อยละ 8
จะได้พลังงานที่ต้องการเก็บ 7,848 จูล เมื่อพิจารณาให้รถขับเคลื่อนอิสระสี่ล้อ ทาให้ล้อตุนกาลังจะเก็บแต่
ละล้อคิดเป็นพลังงาน 1 ใน 4 ของรถ จะได้พลังงานที่ต้องเก็บประมาณ 2 กิโลจูล เมื่อได้พลังงานที่จะต้องเก็บแล้วจะ
คานวณหาขนาดล้อตุนกาลังจากพลังงานจลน์ของล้อตุนกาลังจากสมการ
1
𝐸𝑘,𝑓𝑙𝑦𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙 = 𝑚𝑟 2 𝜔2
4

(2)

ล้อตุนกาลังทาจากเหล็กที่มีความหนาแน่น 7,850 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และกาหนดให้หมุนด้วย
ความเร็วรอบไม่เกิน 1,200 รอบต่อ นาที เมื่อต้อ งการเก็บพลัง งาน 2 กิโลจูลจะได้ล้อตุนกาลั งที่มีความหนา
2 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 เซนติเมตร มวล 17.81 กิโลกรัม
แท่นทดสอบสาหรับทดสอบเก็บพลังงานได้ถูกออกแบบขึ้น (ภาพที่ 3) โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 1) แท่น
สาหรับติดตั้งมอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า 3 เฟส ที่ควบคุมด้วยความเร็วอินเวอร์ เตอร์ 2) แท่นสาหรับติดตั้งล้อตุนกาลัง
3) แท่นสาหรับวางระบบคลัตช์ และใช้โซ่เป็นตัวส่งผ่านความเร็วจากมอเตอร์ไปให้กับคลัตช์ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1
โดยมีกลไกทอร์กเกิลทาหน้าที่กดและปล่อยคลัตช์ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งกลไกกดและปล่อยคลัตช์จะ
ทางานอัตโนมัตเิ มื่อความเร็วรอบถึงค่าที่กาหนดไว้

ภาพที่ 2 ขนาดล้อตุนกาลังที่ใช้เก็บพลังงานจลน์
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ก) แบบภาพประกอบ (assembly drawing)

ข) ภาพถ่าย
ภาพที่ 3 แท่นทดสอบการเก็บพลังงานของล้อตุนกาลัง
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ผลการศึกษา
เมื่อทาการทดสอบการเก็บพลังงานของล้อตุนกาลังในสถานการณ์ลงเขา โดยเก็บค่าความเร็วรอบของล้อตุน
กาลังที่ความเร็วต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 เพื่อคานวณหาพลังงานที่เก็บได้ในแต่ละความเร็วรอบ ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 เนื่องจากในการเก็บพลังงานจริงมวลของล้อตุนกาลังจะทาให้ความเร็วรอบมอเตอร์ช้าลง (ภาพที่ 4) เพื่อให้ค่า
ความเร็วรอบคงที่จะเริ่มเก็บค่าเมื่อคลัตช์เริ่มทางานเป็นเวลา 30 วินาที และใช้ความเร็วรอบเฉลี่ยขณะที่คลัตช์ทางาน
ไปแล้ว 30 วินาที (ภาพที่ 4 ตาแหน่ง A) จนถึง 60 วินาที (ภาพที่ 4 ตาแหน่ง B) ในการคานวณค่าพลังงานจลน์ที่ล้อ
ตุนกาลังเก็บได้ (ตารางที่ 2) หลังจากวินาทีที่ 60 คลัตช์จะปล่อยล้อตุนกาลังให้เป็นอิสระ ประสิทธิผลของล้อตุนกาลัง
คานวณได้จาก
𝜂=

พลังงานที่เก็บได้จริง
× 100
พลังงานที่เก็บได้ตามทฤษฎี

(3)

ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเร็วรอบของมอเตอร์และล้อตุนกาลัง ณ ความเร็ว 156 รอบต่อนาที
ตารางที่ 1 ความเร็วรอบของล้อตุนกาลังที่ความเร็วรถค่าต่าง ๆ
ความเร็วรถ (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
5
10
15
20
25
30
35
40
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ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที)
157
312
468
624
780
937
1090
1248

ตารางที่ 2 พลังงานที่เก็บได้ในแต่ละความเร็วรอบ
ความเร็วรอบก่อน
คลัตช์ทางาน
(รอบต่อนาที)
156
312
468
624
780
937
1090
1248

ความเร็วรอบหลัง
คลัตช์ทางาน
(รอบต่อนาที)
142.29
279.45
425.81
576.81
707.81
815.35
965.90
N/A

พลังงานที่
เก็บตามทฤษฎี
(จูล)
43.45
171.58
386.06
688.54
1,097.29
1,547.56
2,094.22
2,745.35

พลังงานที่
เก็บได้จริง
(จูล)
35.69
137.65
319.59
586.45
883.07
1,171.82
1,644.51
N/A

ประสิทธิผล
การเก็บพลังงาน
(ร้อยละ)
82.14
80.22
82.78
85.17
80.48
75.72
78.53

ภาพที่ 5 แสดงความเร็วรอบที่เปลี่ยนแปลงของล้อตุนกาลังในแต่ละความเร็วรอบขณะที่คลัตช์เริ่มจับ (วินาที
ที่ 0) ขณะที่ปล่อยคลัตช์ (วินาทีที่ 60) จนล้อตุนกาลังหยุดหมุน ซึ่งหลังจากปล่อยคลัตช์ล้อตุนกาลังจะหมุนด้วยแรง
เฉื่อย ( 𝐼) ตามทฤษฎีแล้ว เมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทากับล้อตุนกาลัง ล้อตุนกาลังจะไม่หยุดหมุน แต่เนื่องจากมี
แรงเสียดทานจากกลไกและแรงต้านอากาศ จึงทาให้ล้อตุนกาลัง สูญเสียพลังงานจนหยุดหมุน ความหน่วงเชิงมุมของ
ล้อตุนกาลังคานวณได้จาก
=

∆𝜔
∆𝑡

(4)

แรงเสียดทานที่ทาให้ล้อตุนกาลังหยุดหมุนได้คอื โมเมนต์แรงบิด คานวณได้จาก
𝑀 = 𝐼

(5)

เมื่อ 𝐼 = 0.64 กิโลกรัม.เมตรกาลังสอง
แรงเสียดทานในระบบชุดทดสอบทาให้เกิดโมเมนต์ดัง แสดงในตารางที่ 3 อัตราการเก็บพลังงานของล้อตุน
กาลัง (ความชันของกราฟในภาพที่ 5) จะเพิ่มขึ้นตามความเร็วรอบในการเก็บพลังงาน ซึ่งการเก็บพลังงานที่ความเร็ว
รอบสูงจะเก็บได้รวดเร็วกว่า เนื่องจากมีแรงบิดทีส่ ูงสามารถเอาชนะแรงเสียดทานได้ดีกว่าความเร็วรอบต่า ๆ และการ
สูญเสียพลังงานหลังจากปล่อยคลัตช์ที่ความเร็วรอบสูงจะมีมาก เนื่องจากยิ่งความเร็วรอบสูงจะทาให้ทาให้มีแรงเสียด
ทานมาก
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ตารางที่ 3 ความหน่วงเชิงมุมและโมเมนต์ที่เกิดจากแรงเสียดทาน
ความเร็วรอบที่ทดสอบ
(รอบต่อนาที)
156
312
468
624
780
937
1090

ความหน่วงเชิงมุม
(เรเดียนต่อวินาทีกาลังสอง)
3.96
5.03
5.02
6.14
6.25
6.82
6.76

โมเมนต์แรงบิด
(นิวตัน.เมตร)
2.53
3.22
3.21
3.93
4.00
4.33
4.37

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความเร็วรอบของล้อตุนกาลังระหว่างการทดสอบจนหยุดหมุน

วิจารณ์และสรุปผล
งานวิ จั ย นี้ไ ด้ อ อกแบบและสร้ า งระบบกั ก เก็ บพลั ง งานแบบล้ อ ตุ น ก าลั ง ในรถไฟฟ้า น้ าหนั ก ไม่เ กิ น 200
กิโลกรัม สาหรับสถานการณ์ลงเขาในระยะทาง 50 เมตร ที่ความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยทดสอบที่
ความเร็วต่า ง ๆ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการเก็บพลังงานของล้อตุนก าลังที่ออกแบบไว้ โครงสร้างของแท่ น
ทดสอบไม่สามารถทดสอบที่ความเร็วเกิน 35 กิโลเมตรต่อชั่งโมงหรือที่ความเร็วรอบ 1090 รอบต่อนาทีได้ เนื่องจาก
โครงสร้างแท่นทดสอบเกิดการสั่นอย่างรุนแรง ผลการทดสอบปรากฎว่า ล้อตุนกาลังเก็บพลังงานมากที่สุด 1.6 กิโลจูล
ที่ความเร็วรอบ 1090 รอบต่อนาที หรือเทียบเท่ากับความเร็ว 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีประสิทธิผลการเก็บ
พลังงานร้อยละ 78.51 และความเร็วรอบที่มีประสิทธิ ผลการเก็บพลังงานได้ดีที่สุดคือ 624 รอบต่อนาที หรือที่
ความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีประสิทธิ ผลการเก็บพลังงานร้อยละ 85.17 อัตราการเก็บพลังงานของล้อตุน
กาลังจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วรอบในการเก็บพลังงาน ซึ่งการเก็บพลังงานที่ความเร็วรอบสูงจะเก็บได้รวดเร็ว กว่า
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เนื่องจากมีแรงบิดทีส่ ูงสามารถเอาชนะแรงเสียดทานได้ดีกว่าความเร็วรอบต่า และการสูญเสียพลังงานหลังจากปล่อย
คลัตช์ที่ความเร็วรอบสูงจะมีมากกว่า เนื่องจากยิ่งความเร็วรอบสูง ก็จะทาให้ทาให้มีแรงเสียดทานมาก
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ผลกระทบของโครงสร้างมินิสกรูและตาแหน่งการยึดของมินิสกรูท่ีมีต่อการกระจาย
ตัวของความเค้นในอุปกรณ์จัดฟัน iPANDA
Effects of miniscrew geometries and miniscrew location on the stress distribution of
distalization appliance (iPANDA)
อนุชา ฝั้นพรม1* เตโชทัย มหาโพธิ์1 ชไมพร สุขแจ่มศรี2 และสุธรรม อรุณ1
Anucha Fanprom1*, Thachotai Mahapho1, Chamaiporn Sukjamsri2 and Sutham Arun1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอิทธิพลของความยาวและเส้ นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรูอิมแพลนท์
รวมถึงตาแหน่งของการยึดมินสิ กรูบนกระดูกเพดานปาก ที่มีผลต่อลักษณะการกระจายตัวของความของความเค้นใน
กระดูกเพดานปากและอุปกรณ์จัดฟัน ที่เกิดขึ้นจากการจัดฟันตามแนวทางวิธีการรักษาที่มีช่ือว่า Indirect Palatal
Miniscrew for Anchorage and Distalization Appliance หรือ iPANDA โดยทาการศึกษาผ่านแบบจาลองทางวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นเมื่อสกรูมคี วามยาวมากขึน้ ความเค้นสูงสุดในมินิสกรูและกระดูกเพดานปากจะมี
ค่าลดลง และเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรูมีค่ามากขึ้น ความเค้นสูง สุดที่เกิดขึ้นในมินิสกรูจะมีค่าสูงขึ้น
แต่ความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นในกระดูกเพดานปากจะมีค่าลดลง นอกจากนี้การเปลี่ยนตาแหน่งการยึดมินิสกรูบนกระดูก
เพดานปากยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค้น โดยการเคลื่อนตาแหน่งของมินิสกรูไปยังด้านหน้าของ
เพดานปากจะส่งผลให้ค่าความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นในมินสิ กรูและกระดูกเพดานปากมีค่าลดลง
คาสาคัญ: มินสิ กรูอิมแพลนท์ การกระจายตัวของความเค้น การจัดฟัน ไฟไนต์เอลิเมนต์

Abstract
The objective of this research is to study the influence of the length, diameter and location of miniscrew
on the distribution of stress in palatal bone and orthodontic devices of Indirect Palatal Miniscrew for Anchorage
and Distalization Appliance (iPANDA). The study was done through finite element model. The study shows that
the maximum stress in minscrews and palatal bones decrease when the length of miniscrew increases. When
the diameter of the miniscrew is greater, the maximum stresses occurring in mini screws increase, but the
maximum stresses in the palate bone decrease. In addition, re-positioning of the mini screw on palatal bone
causes the variation of maximum stress. By moving the position of miniscrew to the front of the palate can
reduce the values of maximum stresses in miniscrew and plate bone.
Keywords: Miniscrew implant, Stress distribution, Orthodontics, Finite element
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บทนา
การสบฟันผิดปกติ เช่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันสบเปิด ฟันสบลึก หรือฟันยื่น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
เคีย้ วอาหาร การดูแลรักษาฟัน และบุคลิกภาพ ปัญหาความผิดปกติเหล่านีส้ ามารถรักษาได้ด้วยการจัดฟันซึ่งสามารถ
แก้ไขความสัมพันธ์ที่ผิดปกติของโครงสร้างใบหน้าและฟันได้ ปั จจุบันการรักษาด้านทันตกรรมมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างมาก โดยได้มีการคิดค้นการนาเอาวัสดุประเภทโลหะที่มีความแข็งแรงและต้านทานการกัดกร่อน มาประยุกต์
สร้างเป็นอุปกรณ์ช้นิ ส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรักษา
การจัดฟัน คือ การเคลื่อนฟันที่มีการวางตัวไม่ถูกต้องให้อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม และวางตัวเป็นระเบียบ
โดยใช้แรงผ่านเครื่องมือจัดฟันแบบต่าง ๆ ตามหลักของชีวกลศาสตร์ (Biomechanics ) ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้ออกแบบ
และความคุมทิศทางของแรงเหล่านี้ ในอดีตการเคลื่อนฟันจะใช้ฟันกรามด้านในทาหน้าที่เป็นหลักยึดในการเคลื่อนฟัน
ดังแสดงในภาพที่ 1(ก) วิธีการดังกล่าวมักทาให้เกิดปัญหาของการเคลื่อนตัวของฟันกรามที่ใช้เป็นหลักยึดในการ
เคลื่อนฟัน
จากปัญหาในข้างต้น ต่อมาจึงได้มกี ารพัฒนารูปแบบการจัดฟันแบบใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้รากฟันเทียมมา
เป็นหลักยึดแทนฟันกรามด้านใน โดยทาให้มีขนาดเล็กลงเรียกว่ามินิสกรู อิมแพลนท์ (Mini-Screw Implant) โดยใน
ระหว่างการรักษาจะทาการฝังมินสิ กรูลงไปที่บริเวณกระดูกฟันกรามเพื่อทาหน้าที่เป็นหลักยึดแทนฟันกรามด้านในดัง
แสดงภาพที่ 1(ข) ด้วยวิธีการนี้ทาให้ปัญหาการเคลื่อนตัวของฟันกรามด้านในหมดไป และเมื่อฟันถูกจัดให้อยู่ใน
ตาแหน่งที่ถูกต้องแล้วสกรูอมิ แพลนท์นจี้ ะถูกนาออกไป
ปัจจุบันแม้ว่าวิธีการจัดฟันโดยการใช้มนิ สิ กรูอิมแพลนท์ได้ถูกนาไปใช้ในการรักษาจริงอย่างแพร่หลายแล้วก็
ตาม แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงบางประการที่จาเป็นต้องคานึงถึงในระหว่างการรักษา โดยเฉพาะค่าของความเค้นที่เกิดขึ้น
ในกระดูกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฟันที่เกิดขึ้นในระหว่างการรักษา ซึ่งหากความเค้นที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าสูงเกินไป
อาจทาให้เกิดการแตกหักของกระดูกหรือการหลุดของสกรูอมิ แพลนท์ภายหลังการรักษาได้
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลกระทบของ ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของมินสิ กรูอิมแพ
ลนท์ รวมถึงตาแหน่งของการยึดมินสิ กรูบนกระดูกเพดานปาก ที่มีต่อลักษณะการกระจายตัวของความของความเค้น
ในกระดูกเพดานปากและอุปกรณ์จัดฟัน ที่เกิดขึ้นจากการจัดฟันตามแนวทางวิธีการรักษาที่มีชื่อว่า Indirect Palatal
Miniscrew for Anchorage and Distalization Appliance หรือ iPANDA (Suzuki EY, Suzuki B., 2013) (Suzuki EY, Suzuki B.,
2016) โดยทาการศึกษาผ่านแบบจาลองทางวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาสามารถนาไปใช้ในการ
ออกแบบโครงสร้างของสกรูอมิ แพลนท์ และตาแหน่งการยึดของมินิสกรูในการรักษาได้

(ก)
(ข)
ภาพที่ 1 (ก) การจัดฟันโดยใช้ฟนั กรามเป็นหลักในการยึดเพื่อเคลื่อนฟัน (อกนิษฐ์ อูร่ ังสิมาวงศ์, 2558) และ
(ข) การจัดฟันโดยใช้มนิ สิ กรูเป็นหลักในการยึด (Cornelis MA, De Clerck HJ., 2007)
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การจัดฟันด้วยวิธี iPANDA (Suzuki EY, Suzuki B., 2013) (Suzuki EY, Suzuki B., 2016)
Indirect Palatal Miniscrew for Anchorage and Distalization Appliance หรือ iPANDA เป็นหนึ่งในรูปแบบการ
จัดฟันที่ใช้มินิสกรูอิมแพลนท์เป็นหลักยึดในการเคลื่อนฟัน ใช้ในรักษาการสบฟันผิดปกติ ประเภทที่ 2 (Malocclusion
Class II) วิธีการนี้ถูกคิดค้นขึน้ โดย ดร.เอดวาร์ดโด ยูโก ซูซูกิ และ ดร.บุญศิวา บูรณสถิตย์พร ซูซูกิ จากภาควิชาทันตก
รรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Suzuki EY, Suzuki B., 2013) (Suzuki EY, Suzuki B., 2016)
iPANDA คือเส้นลวดที่ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าสแตนเลส (stainless steel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 mm
บริเวณกึ่งกลางของตัวลวดถูกนามาดัดขึ้นรูปเป็นลักษณะห่วงรูปหยดน้าขนาดความกว้าง 2 mm และความยาว
10 mm โดยในระหว่างการรักษาห่วงรูปหยดน้านีล้ ็อคตัวเอง (self-locking system) เข้ากับส่วนหัวของมินิสกรูดังแสดง
ในรูปที่ 2(ก) ข้อดีของการเชื่อมต่อชุดจัดฟันด้วยห่วงรูปหยดน้านีค้ ือทาให้การเชื่อมต่อหรือเคลื่อนย้ายลวดออกจากมินิ
สกรูสามารถทาได้โดยง่าย ไม่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์อ่นื ช่วยซึ่งต่างจากวิธีการจัดฟันในรูปแบบอื่น นอกจากนี้การจัดฟัน
แบบ iPANDA ยังช่วยลดการใช้ acrylic buttons ในการช่วยยึดอุปกรณ์ จึงช่วยลดปัญหาความสกปรกในช่องปากที่เกิด
จากการจัดฟันได้ ประโยชน์อกี ประการหนึ่งของการใช้ลวด iPANDA คือช่วยรักษาช่องว่างระหว่างลวดและเพดานปาก
ทาให้ลดปัญหาการเสียดสีระหว่างอุปกรณ์และเพดานปากในระหว่างการจัดฟัน
ในการรักษาทันตแพทย์จะทาการยึดมินิสกรูอิมแพลนท์ไททาเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 mm ยาว
6 mm 2 ชิ้นลงบนกลางเพดานปาก (Midpalatal) ห่างกันประมาณ 10 mm และนาเส้นลวด iPANDA คล้องเข้ากับหัว
ของมินิสกรู แขนทั้งสองข้างของลวด iPANDA ถูกสวมเข้ากับท่อขนาดเล็กที่มตี ะขอติดอยู่ โดยท่อดังกล่าวถูกยึดติดกับ
บริเวณด้านในของคอฟันที่ต้องการบังคับให้เคลื่อนที่ด้วย 4-META/MMA-TBB resin cement ดังแสดงในรูปที่ 2(ข)
บริเวณปลายทั้งสองข้างของเส้นลวด iPANDA ถูกดัดให้มีลักษณะเป็นห่วงขนาดเล็กซึ่งห่วงดังกล่าวจะถูกดึงเข้าหา
ตะขอที่ยึดติดอยู่กับฟันด้วยแรงจากคอยล์สปริง (nickel-titanium Sentalloy closed coil springs) ทาให้ฟันกรามที่ถูก
ยึดด้วยท่อติดตะขอมีการเคลื่อนตัว
เนื่องจากการจัดฟันโดยใช้ลวด iPANDA มีการฝังมินิสกรูอิมแพลนท์ลงที่บริเวณกลางเพดานปาก ดังนั้น
ความแข็งแรงของการยึดระหว่างสกรูอิมแพลนท์กับกระดูกเพดานปากจึงเป็นปัจจั ยสาคัญในการติดตั้งอุปกรณ์ ด้วย
เหตุนใี้ นการยึดสกรูอิมแพลนท์จะต้องพยายามให้ความเค้นที่เกิดขึ้นทั้งในสกรูอิมแพลนท์และในกระดูกมีค่าน้อยที่สุด
เพื่อป้องกันปัญหาการแตกหักของกระดูกหรือการหลุดของสกรูอิมแพลนท์ในระหว่างการจัดฟัน โดยการกระจายตัว
ของความเค้นในสกรูอมิ แพลนท์และในกระดูกเพดานปากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกลหลายปัจจัย เช่น ตาแหน่งของการ
ยึดสกรูอมิ แพลนท์ โครงสร้างของสกรูอิมแพลนท์ หรือมุมที่ใช้ในการยึดสกรูอิมแพลนท์ เป็นต้น

(ก)
(ข)
ภาพที่ 2 (ก) รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์จัดฟัน iPANDA และ
(ข) การยึดท่อติดตะขอที่คอฟันที่ต้องการให้เคลื่อนที่ (Suzuki EY, Suzuki B., 2016)
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วิธีการวิจัย
1. การขึน้ รูปแบบจาลองสามมิตขิ องการจัดฟันแบบ iPANDA
งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างของมินิสกรู และตาแหน่งการยึด ของมินิสกรูบน
กระดูกเพดานปาก ที่มีผลต่อการกระจายตัวของความเค้นในสกรูอิมแพลนท์และกระดูกเพดานปาก ที่เกิดขึ้นในการ
จัดฟันโดย iPANDA โดยทาการศึกษาผ่านแบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ที่มีขนั้ ตอนในการสร้างแบบจาลองดังต่อไปนี้
- สร้างภาพสามมิติของกระดูกเพดานปาก และฟันกรามบนจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
ด้วยโปรแกรม Simpleware
- สร้างภาพสามมิติของมินสิ กรู และลวดจัดฟันด้วยโปรแกรม Solid Works (SolidWorks., 2017)
- นาภาพสามมิติของกระดูกกรามบน ชุดฟันบน มินิสกรูอิมแพลนท์และลวดจัดฟันประกอบเข้าด้วยกัน
ด้วยโปรแกรม Solid Works (ภาพที่ 3)
- นาภาพสามมิติที่ประกอบกันแล้วไปสร้างแบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์การกระจายตัว
ของความเค้นที่เกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Abaqus (ABAQUS version 6.13 documentation,
Dassault Systemes Simulia Corp., Rhode Island 2012)
โดยแบบจาลองที่ถูกสร้างขึน้ ในงานวิจัยนี้มีทั้งหมด 7 แบบจาลอง แต่ละแบบจาลองมีการปรับเปลี่ยนขนาดความยาว
และเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรู และตาแหน่งการยึดของมินิสกรูบนกระดูกเพดานปาก ดังแสดงในตารางที่ 1
ฟัน
ส่วนหน้า
ของกระดูก
เพดานปาก

ลวด iPANDA
สกรู 2
สกรู 1

ภาพที่ 3 ภาพสามมิติของกระดูกเพดานปาก ฟันกรามด้านบน ลวด iPANDA และมินิสกรู ใน Solid Works
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดโครงสร้างและตาแหน่งของมินสิ กรูที่ติดตั้งในแบบจาลอง
เส้นผ่านศูนย์กลาง

ตาแหน่งการยึด

ของมินิสกรู

ของมินิสกรู

4.0 mm

1.4 mm

กึ่งกลางเพดานปาก

2

4.5 mm

1.4 mm

กึ่งกลางเพดานปาก

3

5.0 mm

1.4 mm

กึ่งกลางเพดานปาก

4

4.0 mm

1.6 mm

กึ่งกลางเพดานปาก

5

4.0 mm

1.8 mm

กึ่งกลางเพดานปาก

6

4.0 mm

1.4 mm

ด้านหน้าเพดานปาก

7

4.0 mm

1.4 mm

ด้านหลังเพดานปาก

แบบจาลอง

ความยาวมินิสกรู

1
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2. การสร้างแบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์
จากภาพที่ 3 แบบจาลองประกอบด้วยชิน้ ส่วนสาคัญ 4 ส่วน คือ มินิสกรูอิมแพลนท์, ลวด iPANDA, กระดูก
เพดานปากและฟัน โดยคุณสมบัตทิ างกลของแต่ช้นิ ส่วนในแบบจาลองถูกกาหนดให้เป็นแบบไอโซทรอปิก และมีความ
ยืดหยุ่นเชิงเส้น (Linear Isotropic Elastic) ซึ่งค่าคุณสมบัติทางกลของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 2
(Sukjamsri C, Arun S, Suzuki B, Suzuki EY., 2016)
เนื่องจากแบบจาลองมีลักษณะสมมาตรรอบแกน x จึงทาการสร้างแบบจาลองเพียงครึ่งเดียว และกาหนด
เงื่อนไขที่บริเวณหน้าตัดสมมาตรของแบบจาลองเป็นแบบสมมาตรรอบแกน x คือไม่มีการเคลื่อนที่ตามแนวแกน z
และไม่มกี ารหมุนรอบแนวแกน x และแกน y สาหรับบริเวณพื้นผิวของกระดูกเพดานปากด้านตรงข้ามกับอุปกรณ์ดัด
ฟันกาหนดเงื่อนไขเป็นแบบยึดแน่น (fixed) หรือให้ทุกองศาอิสระ (degree of freedom) เป็นศูนย์ ดังภาพที่ 4
สาหรับเงื่อนไขระหว่างผิวสัมผัสของมินิสกรูและกระดูกเพดานปาก และผิวสัมผัสระหว่างฟันและกระดูก
เพดานปากเพดานปาก กาหนดให้มีลักษณะเป็นแบบยึดติดกัน (tie) และในการวิเคราะห์ไม่มีการกาหนดค่า preload
ให้กับสกรู สาหรับผิวสัมผัสระหว่างเส้นลวด iPANDA และมินิสกรู กาหนดให้เป็นแบบสัมผัสกัน (contact surface) และ
มีค่าแรงเสียดทานเป็นศูนย์ (frictionless)
สาหรับภาระที่กระทากับสกรูอิมแพลนท์ที่ กาหนดให้มีขนาด 3N ซึ่งเป็นแรงที่ใช้ในการจัดฟันในช่วงเริ่มต้น
โดยแรงดังกล่าวจะกระทาบริเวณข้อต่อของโครงลวดที่ยึดติดกับฟันกรามในทิศทางขนานกันกับระนาบผิวของกระดูก
เพดานปาก (ภาพที่ 4) สาหรับการกาหนดรูปร่างของเอลิเมนต์ในแบบจาลองนัน้ จะกล่าวในหัวข้อถัดไป
ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิ างกลของชิน้ ส่วนต่าง ๆ ในแบบจาลอง (Sukjamsri C, Arun S, Suzuki B, Suzuki EY., 2016)
วัสดุ
Young’s Modulus (GPa)
Poisson’s Ratio
มินสิ กรูอิมแพลนท์ไทเทเนี่ยม
13,700
0.350
กระดูกเพดานปาก
110,000
0.300
โครงลวด
193,000
0.275
ฟัน
83,000
0.300

ทิศทางการเคลื่อนที่ของ
ลวด iPANDA

หน้าตัดสมมาตร
Uz = URx = URy = 0

บริเวณผิวด้านล่างของแบบจาลอง
กาหนดเงื่อนไขเป็นแบบ fixed

ภาพที่ 4 การกาหนดค่าเงื่อนไขและภาระในแบบจาลอง
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3. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์
งานวิจัยนี้ได้แบ่งการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองออกเป็น 2 ส่วนคือ การตรวจสอบจานวน
เอลิเมนต์ที่เหมาะสมที่ต้องใช้ในการสร้างแบบจาลอง และตรวจสอบความถูกต้องของการกาหนดภาระและเงื่อนไข
ขอบเขตให้กับแบบจาลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การตรวจสอบจานวนเอลิเมนต์ที่เหมาะสมที่ต้องใช้ในการสร้างแบบจาลอง
เนื่องจากการหาคาตอบด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นวิธีการหาคาตอบโดยประมาณ การกาหนด
จานวนเอลิ เมนต์ที่น้อ ยเกิน ไปอาจทาให้ผ ลลัพ ธ์ ที่ได้ มีความผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้น ในทางกลั บกัน หากก าหนดจานวน
เอลิเมนต์ให้กับแบบจาลองมากเกินไปก็จะส่งผลต่อต้นทุนและระยะเวลาในการคานวณ ดังนั้นก่อนนาแบบจาลองไปใช้
ในการวิเคราะห์ความเค้นของที่เกิดขึ้นในการจัดฟันจึง จาเป็นต้องหาจานวนเอลิเมนต์ที่เหมาะสมกับแบบจาลอง
เสียก่อน
ในงานวิจัยนี้ได้กาหนดให้เอลิเมนต์ของทั้งของกระดูกเพดานปาก ฟัน มินิสกรู และลวด iPANDA เป็ น
เอลิเมนต์ชนิดสามมิตทิ รงสี่หน้าสิบต่อ (10-node quadratic tetrahedron) และทาการทดลองเพิ่มจานวนเอลิเมนต์ของ
มินิสกรูจนการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค้นในมินิสกรูมีค่าน้อยกว่า 1% โดยจากผลการวิเคราะห์พบว่าจานวนเอลิ
เมนต์ที่เหมาะสมกับมินิสกรูคือมากกว่า 5,000 เอลิเมนต์ข้ึนไป ซึ่งจานวนเอลิเมนต์ของแต่ละชิ้นส่วนในแบบจาลองได้
ถูกสรุปในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนเอลิเมนต์ในชิน้ ส่วนต่าง ๆ ของแบบจาลอง
ชิ้นส่วนในแบบจาลอง

จานวนเอลิเมนต์

มินสิ กรูอิมแพลนท์ไทเทเนี่ยม

5,368

กระดูกเพดานปาก

29,947

โครงลวด

240

ฟัน

4,125

3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการกาหนดภาระและเงื่อนไขขอบเขตให้กับแบบจาลอง
เนื่องจากรูปแบบการยึดและการรับภาระของมินสิ กรูมีลักษณะคล้ายคลึงการคานยื่น (cantilever beam)
ดังภาพที่ 5 จึงตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองโดยการเปรียบเทียบค่าความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นบนมินิสกรูที่ได้
จากแบบจาลอง กับค่าความเค้นที่คานวณได้จากสมการความเค้นดัดในคานคือ 𝜎 = 𝑀𝑐⁄𝐼 โดยที่ σ คือ
ค่าความเค้นดัดสูงสุด, 𝑀 คือโมเมนต์ดัดสูงสุดที่เกิดขึน้ ในคาน, 𝑐 คือรัศมีของมินิสกรู และ 𝐼 คือโมเมนต์ความเฉื่อย
ของพืน้ ที่หน้าตัดของสกรู
จากการกาหนดจานวนเอลิเมนต์บนมินิสกรูประมาณ 1,000 เอลิเมนต์ พบว่าค่าความเค้นดัดสูงสุดที่
เกิดขึ้นจากแบบจาลองมีความคาดเคลื่อนจากสมการความเค้นดัดประมาณ 8% จึงถือได้ว่าวิธีการกาหนดภาระและ
เงื่อนไขขอบเขตให้กับแบบจาลองมีความน่าเชื่อถือสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาในงานวิจัยได้
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 5 (ก) รูปแบบการรับแรงของคานยื่น และ (ข) รูปแบบการรับแรงของมินิสกรูในแบบจาลอง

ผลการศึกษา
1. กลไกการทางานและการกระจายตัวของความเค้นทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดฟันด้วย iPANDA
ภาพที่ 6 แสดงการกระจายตัวของความเค้นที่เกิดขึ้นในแบบจาลอง จากรูปจะเห็นว่าเมื่อใส่แรงให้กับลวด
iPANDA ตามแนวแขนของลวดจะทาให้ลวดรับภาระโมเมนต์ดัด โดยโมเมนต์ดัดสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณมุมโค้งใกล้กับมินิ
สกรูตัวที่สอง จึงทาให้เกิดแรงกดขึน้ ที่ผิวสัมผัสของมินิกรูตัวที่สองก่อนที่ลวดจะเคลื่อนตัวออกไปรั้งสกรูอิมแพลนท์ตัว
ที่หนึ่ง ด้วยเหตุนจี้ ึงทาให้สกรูอิมแพลนท์ตัวที่สองรับแรงกดมากกว่าสกรูอิมแพลนท์ตัวที่หนึ่ง

ภาพที่ 6 การกระจายตัวของความเค้นสูงสุดของการจัดฟันรูปแบบ iPANDA
ภาพที่ 7 แสดงการกระจายตัวของความเค้นที่เกิดขึ้นที่ช้ินส่วนต่าง ๆ ในแบบจาลองแบบแยกชิ้นส่วน โดย
กรณีของกระดูกเพดานปาก ความเค้นสูงสุดจะเกิดขึ้นที่บริเวณที่ถูกยึดกับสกรูอิ มแพลนท์ตัวที่สองที่บริเวณเกลียว
แรกของมินสิ กรู สาหรับกรณีของมินิสกรูอมิ แพลนท์พบว่าค่าความเค้นสูงสุดในมินิสกรูตัวที่สองมีค่าสูงกว่ามินิสกรูตัว
ที่หนึ่งตามที่ได้อธิบายในข้างต้นโดยเกิดขึ้นที่บริเวณเกลียวแรกของมินสิ กรู ในส่วนของลวด iPANDA เมื่อพิจารณาการ
กระจายตั วของความเค้นที่เกิดขึ้น พบว่าค่ าความเค้นสู งสุดจะเกิดบริ เวณมุมโค้งของโครงลวดซึ่ง เป็นผลมาจาก
โมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นจากการใส่แรงจัดฟันที่บริเวณปลายลวด สุดท้ายในส่วนของฟันกรามซึ่งถูกบังคับให้เคลื่อนที่ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับแรงที่ใส่ให้ที่บริเวณปลายลวด iPANDA เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของความเค้นที่เกิดขึ้น
พบว่าค่าความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณรากฟันซึ่งเป็นบริเวณที่ถูกยึดติดกับกระดูกเพดานปาก
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 7 การกระจายตัวของความเค้นในอุปกรณ์ตา่ ง ๆ :
(ก) กระดูกเพดานปาก, (ข) มินสิ กรู, (ค) ฟัน และ (ง) ลวด iPANDA
2. การวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรต่อการกระจายตัวของความเค้นในมินิสกรูและกระดูกเพดานปาก
ภาพที่ 8 แสดงอิทธิพลของความยาวมินิสกรูที่มีต่อค่าความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นในมินิสกรูตัวที่สอง และ
กระดูกเพดานปาก จะเห็นว่าเมื่อสกรูมคี วามยาวมากขึน้ ค่าความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นในมินิสกรูและกระดูกเพดานปาก
จะมีค่าลดลง ทั้งนีเ้ นื่องจากเมื่อความยาวของสกรูมากขึน้ จะทาให้มีพนื้ ที่ของสกรูที่ฝังลงในกระดูกเพดานปากมากขึ้น
พื้นที่รับแรงของสกรูจึงมีคา่ มากขึน้ ตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของความเค้นมากขึ้น ค่าความเค้นสูงสุดที่
จึงลดลง แต่อย่างไรก็ตามในการยึดสกรูตอ้ งคานึงถึงความหนาของกระดูกเพดานปากด้วย เนื่องจากหากสกรูมีความ
ยาวมากเกินไปเมื่อเทียบกับความหนาของกระดูกอาจจะทาให้กระดูกเกิดความเสียหายได้
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ค่าความเค้นสูงสุด (kPa)

14,000

13,070

12,000

กระดูกเพดานปาก

10,000

9,200

สกรูอมิ แพลนท์

8,000

6,926

6,000
4,000

6,537

6,318

6,248

4

4.5

5

3.5

5.5

ความยาวของสกรูอมิ แพลนท์ (mm)
ภาพที่ 8 ค่าความเค้น วอน มิส สูงสุด กรณีปรับเปลี่ยนขนาดความยาวของมินสิ กรู
ภาพที่ 9 แสดงอิทธิพลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรูที่มีต่อค่าความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้น ในมินิสกรู
ตัวที่สอง และกระดูกเพดานปาก จากรูปจะเห็นเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรูมีค่ามากขึ้น ความเค้นสูงสุดที่
เกิดขึ้นในมินสิ กรูจะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นในกระดูกเพดานปากมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เป็นเพราะ
เมื่อขนาดเส้น ผ่านศูน ย์กลางของมินิสกรูมีข นาดเพิ่มขึ้นทาให้มีพ้ืน ที่ผิวสัม ผัสกับกระดูกเพดาปากมากขึ้นทาให้ มี
ความสามารถในการรับแรงจากโครงลวด iPANDA ได้ดีข้นึ

ค่าความเค้นสูงสุด (kPa)

16,000
14,760

13,070

12,000

กระดูกเพดานปาก

10,750

สกรูอมิ แพลนท์

8,000
6,537

4,000
0
1.2

1.4

2,881

3,638

1.6

1.8

2

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรู (mm)
ภาพที่ 9 ค่าความเค้น วอน มิส สูงสุด กรณีปรับเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรู
ภาพที่ 10 แสดงผลกระทบของตาแหน่งการยึดของมินิ สกรูที่มีต่อค่าความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นในมินิสกรูตัวที่
สอง และกระดูกเพดานปาก โดยทาการปรับเปลี่ยนตาแหน่งของการยึดมินิสกรูบนกระดูกเพดานปากในแบบจาลอง
3 ตาแหน่ง คือ กึ่งกลางเพดานปาก เคลื่อนจากตาแหน่งกึ่งกลางเพดานไปด้านหน้าและด้านหลังเป็นระยะ 5 mm
จากภาพที่ 10 จะเห็นว่าการเปลี่ยนตาแหน่งในการยึดมินิสกรูทาให้ค่าความเค้นสูงสุดในมินิสกรูและในกระดูกเพดาน
ปากมีค่าเปลี่ยนแปลงไป โดยการเคลื่อนตาแหน่งของสกรูไปที่บริเวณด้านหน้าของเพดานปากทาให้ค่าความเค้นสูงสุด
ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากแรงกดที่เกิดขึ้นบนมินสิ กรูมีค่าลดลง แต่อย่างไรก็ตามตาแหน่งในการยึดสกรูอิมแพ
ลนท์ควรอยู่กึ่งกลางเพดานปาก เนื่องจากกลางเพดานปากมีความหนา และไม่มีอวัยวะอื่น ๆ อยู่ใกล้เคียงทาให้ไม่
ส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนอื่น และง่ายต่อการติดตั้งอุปกรณ์ในการรักษากระทา
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ค่าความเค้นสุงสุด (kPa)
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0
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ด้านหน้

2
กึ่งกลาง

3 ง
ด้านหลั

4

ตาแหน่งในการยึดมินิสกรูบนกระดูกเพดานปาก

ภาพที่ 10 ค่าความเค้น วอน มิส สูงสุด กรณีปรับเปลี่ยนตาแหน่งการยึดมินิสกรูบนกระดูกเพดานปาก

สรุปผลและอธิปรายผล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอิทธิพลของ ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรูอิมแพลนท์
รวมถึงตาแหน่งของการยึดมินิสกรูบนกระดูกเพดานปาก ที่มีต่อลักษณะการกระจายตัวของความของความเค้นใน
กระดูกเพดานปากและอุปกรณ์จัดฟัน iPANDA โดยทาการศึกษาผ่านแบบจาลองทางวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ จากผล
การศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เมื่อพิจารณาที่บริเวณมินิสกรูและกระดูกเพดานปาก พบว่าความเค้นดัดเกิดขึ้นที่มินิสกรูตัวที่สองมีค่า
มากกว่าตัวที่หนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของโมเมนต์ดัด
2. ความยาวมินสิ กรูมีผลต่อค่าความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้น โดยเมื่อสกรูมคี วามยาวมากขึน้ ค่าความเค้นสูงสุด
ที่เกิดขึ้นในมินสิ กรูและกระดูกเพดานปากจะมีค่าลดลง
3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรูมผี ลต่อค่าความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้น โดยเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของมินิสกรูมีค่ามากขึ้น ความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นในมินิสกรูจะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ความเค้นสูงสุดที่
เกิดขึ้นในกระดูกเพดานปากมีแนวโน้มลดลง
4. การเปลี่ยนตาแหน่งการยึดมินิสกรูทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค้นสูงสุดในมินิสกรูตัวและ
กระดูกเพดานปาก โดยการเคลื่อนตาแหน่งของสกรูไปที่บริเวณด้านหน้าของเพดานปากทาให้ค่าความ
เค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง
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จากภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนข้อมูลทางการแพทย์ที่
สาคัญที่ใช้ในการทางานวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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การออกแบบสื่อการสอนโปรแกรมจาลองพฤติกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า สาหรับการ
สอนเชิงปฏิบัติการ
Instructional Media Design of Machines Identification Program for Learning
Laboratory
ภัควี หะยะมิน1*และ ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล1
Pakkawee Hayamin1* and Chaiyapon Thongchaisuratkrul1
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการออกแบบสื่อการสอนโปรแกรมจาลองพฤติกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า สาหรับการสอนเชิง
ปฏิบัตกิ าร ซึ่งได้ทาการจาลองระบุเอกลักษณ์ (System Identification) ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเพื่อใช้สาหรับการเรียนการ
สอนด้านปฏิบัติ โดยการนาโปรแกรม MATLAB มาช่วยในการระบุเอกลักษณ์ของมอเตอร์ไฟฟ้าจากห้องปฏิบัติการ พร้อม
ทั้งนาเสนอในรูปแบบฟังก์ชั่นของหน้าต่าง Graphic User Interface (GUI) โดยใช้ช่ือว่า Universal Machine and Case Study
Simulation (UMCSS) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับตัง้ ค่าหรือทาการทดสอบโปรแกรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการทดสอบ
มอเตอร์ไฟฟ้าทางด้านปฏิบัติ และได้นาโปรแกรมไปทดสอบการใช้งานกับกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ (ไฟฟ้าอาคาร) จานวน 40 ท่าน ซึ่งผลจากการทดสอบพบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของผู้เข้า
ฝึกอบรมมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนที่ 30.20 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 อีกทั้งยังได้ทาการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละหัวข้ออยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าจากการดาเนินงานโปรแกรม UMCSS ที่ได้
พัฒนาสามารถนาไปใช้สาหรับการเรียนการสอนทางด้านปฏิบัตไิ ด้อย่างมีดีและมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: เครื่องจักรกลไฟฟ้า จาลองพฤติกรรม การสอนเชิงปฏิบัตกิ าร

Abstract
This paper presents Instructional Media Design of Machines, Identification Program for Learning
Laboratory so as system identification of the electrical machine is used for practical instruction. Matlab’s identify
motors from the laboratory. The development program is carried out using MATLAB with user-friendly graphical
user interface (GUI). Named Universal Machine and Case Study Simulation (UMCSS). In addition, the program
was used to test the sampled group, including 40 students; the result of the post-test was that the participants'
at 30.20, the statistical significance level was .05. And the evaluation results conducted by users show
satisfaction level at good, which can be concluded that the UMCSS can be effectively used for teaching.
Keywords: Machines, Identification, Learning Laboratory
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บทนา
การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์เป็นส่วนสาคัญของการต่อยอดองค์ความรู้ของ
นักเรียนนักศึกษาด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และเป็นการเสริมสร้างความคิดให้แก่ผู้เรียน
ได้อีกด้วย ปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยยังขาดทักษะในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการเสริมสร้าง
ความคิด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสื่อการเรียนการสอนที่มีจานวนจากัดหรือระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน
ค่อนข้างน้อยจึงเป็นผลทาให้ผู้เรียนขาดทักษะดังกล่าว (วีนัส แก้วประเสริฐ, 2557) จากการสารวจและวิจัยเกี่ยวกับ
ความสามารถทางด้ านการคิ ดและวิเคราะห์ของเยาวชน พบว่าแม้ ได้ทาการปฏิรูปการศึกษาผ่า นมาแล้ว 6 ปี
ไม่สามารถทาให้เด็กไทยคิดวิเคราะห์เองได้ เพราะการเรียนการสอนยังเป็นรูปแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งเนื้อของ
หลักสูตรอัดแน่น มากเกิ นไป ผู้ สอนจึง มีความจาเป็น ต้องเร่ง สอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ รับความรู้ครบตามหลั กสูตรใน
ระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งการเรี ยนการสอนลักษณะดัง กล่าวส่งผลทาให้ผู้เรี ยนเกิดการหยุด คิดและส่ง ผลทาให้ไ ม่
สามารถเรียนรู้ได้ดว้ ยตนเอง เนื่องจากเป็นฝ่ายรับเนื้อหาจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว ยิ่งไปกว่านั้น ยังส่งผลต่อการสอบ
ประเมินนักเรียนนานาชาติหรือ Program for International Student Assessment (PISA) ของประเทศไทยมีผลสอบ
ค่อนข้างต่าอย่างต่อเนื่องขณะที่ประเทศต่าง ๆ ของอาเซียนอยู่ในอันดับต้น ๆ (กรุงเทพธุรกิจ. 2556, 6 มีนาคม)
การที่จะสามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนอาจจาเป็นต้อ งใช้ส่ือการสอนที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้ทาการลงมือ
ฝึกฝนหรือปฏิบัตงิ านอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความชานาญ แต่เนื่องจากสื่อการสอนบางประเภทมีราคาค่อนข้างสูง
หากผู้ปฏิบัตงิ านขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตงิ านอาจส่งผลทาให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทาการทดสอบ
เกิดความเสียหายได้ (ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย และธัชกร อ่อนบุญเอื้อ, 2015) จากปัญหาดังกล่าวจึงผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะทาการสร้างสื่อการเรียนการสอน ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการทดลองชุดสื่อการสอนในห้องปฏิบัติการ
(Laboratory: Lab) เพื่อนามาใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้แ ก่ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถทาการศึกษาได้ด้วยตนเอง ทุกที่
ทุกเวลา อีกด้วย
จากการสืบค้นวรรณกรรมที่ทาการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนในอดีตที่ผ่านมาได้มีการนาโปรแกรม
(Matrix Laboratory : Matlab) มาใช้ในการผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่ งช่วยในการ
แก้ปัญหาสมการทางคณิตศาสตร์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดย (วราวุธ ศรีสุพรรณ์, 2551) ได้นาเสนอการวาง
แผนการขยายสายส่งโดยใช้วธิ ีการเชิงพันธุกรรม ที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาการวางแผนและการขยายสายส่งไฟฟ้าให้มี
ความเหมาะสมมากที่สุด (Transmission Expansion Planning: TNEP) เป็นการใช้หลักของการวิเคราะห์ต้นทุนของการ
จ่ายกาลังไฟฟ้าให้มีคา่ ใช้ค่าต่าที่สุดและสามารถจ่ายกาลังไฟฟ้าได้ตามที่ต้องการ อีกทั้งยังคานึงถึงค่าความสูญเสียที่
เกิดขึ้นในระบบของสายส่ง โดยมีเงื่อนไขของการพิจารณาจากระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่ในระบบและการวางแผน
สาหรับจ่ายระบบกาลังไฟฟ้าเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของโหลดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการใช้งานโปรแกรม
TNEP สามารถแก้ปัญหาของการวางแผนและการขยายระบบสายส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมา (เรวดี พาอ้อ,
2554) ได้ทาการสร้างโปรแกรมคานวณสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line Calculation Program: TLCP) โดยการใช้
หน้าต่าง GUI สาหรับการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมกับผู้ใช้งาน ซึ่งใช้สาหรับการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ของสายส่ง
และสามารถวิเคราะห์ค่าสมรรถนะของสายส่งไฟฟ้าอีกด้วย โดยโปรแกรม TLCP ที่ถูกสร้างขึ้นจะนามาใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนวิชา Electrical Transmission and Distribution System จากการทดสอบการใช้งานโปรแกรมพบว่าผลของ
การวิเคราะห์ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าของโปรแกรมมีความถูกต้องแม่นยา ใช้เวลาในการคานวณน้อย และช่วยลดปัญหา
ความผิดพลาดจากการคานวณค่าพารามิเตอร์ของระบบสายส่งไฟฟ้า อีกทั้งตั วของโปรแกรมยังมีความสามารถเก็บ
ข้อมูลจากการคานวณได้อีกด้วย แต่เนื่องจากการสร้างสื่อการเรียนการสอนในอดีตที่ผ่านมา มุ่งเน้นที่จะสร้างสื่อที่
Proceeding พะเยาวิจยั 8
1040

นามาประยุกต์ใช้งานกับการเรียนการสอนทางทฤษฎีเป็นหลัก จึงทาให้ในปัจจุบันยังขาดสื่อการเรียนการสอนทางด้าน
ปฏิบัตอิ ยู่
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่ าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการสอน
โปรแกรมจาลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า สาหรับการสอนเชิงปฏิบัติการ โดยใช้โปรแกรม Matlab มาช่วยในการจาลอง
และใช้หน้าต่าง GUI เป็นตัวเชื่อมต่อการใช้งานระหว่างผู้ใช้งานกับตัวโปรแกรม ซึ่ งทาการจาลองเอกลักษณ์มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ที่พิจารณาคุณลักษณะเด่นของมอเตอร์แต่ละชนิด และถอดรูปแบบ
การพฤติกรรมของมอเตอร์ไฟฟ้ามาทาการจาลองในฟังก์ชั่นของสมการทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังผู้วิจัยได้ทาการเพิ่ม
เนื้อหาที่เป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากการนามอเตอร์ไฟฟ้าไปใช้งานในภาคสนาม เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนการปฏิบัติให้
เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าได้อีกด้วย

การระบุเอกลักษณ์ (System Identification)
การจ าลองระบุ เ อกลั ก ษณ์ จ ะเป็ น การพั ฒ นาแบบจ าลองทา งคณิ ต ศาสตร์ ข องระบบพลวั ต ที่ อ าศั ย
ความสัมพันธ์ทางกายภาพของระบบ ซึ่งเป็นกฎทางธรรมชาติที่อาศัยพฤติกรรมทางพลวัตด้วยสมการคณิตศาสตร์
ซึ่งอาจเรียกแบบจาลองที่ได้จากวิธีการดังกล่าวว่า แบบจาลองเชิงทฤษฎี (Theoretical model) หรือแบบจาลอง
วิเคราะห์ (Analytical model) ของระบบที่มีความยุ่งยากซับซ้อนสูง โดยการจาลองเพื่อใช้สาหรับสรุปคุณสมบัติของ
ระบบทีต่ อ้ งการที่จะทาการศึกษาด้วยการใช้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่มีรูปแบบที่เป็นหรือลักษณะที่เป็นสัญญาณจากการบันทึก
ค่าของระบบมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ดังสมการที่ 1
Z  ˆ  DM

(1)

เมื่อ Z คือ กลุ่มของสัญญาณที่เก็บรวบรวมจากระบบที่ต้องการหาค่าพารามิเตอร์
ˆ คือ กลุ่มของพารามิเตอร์ที่ต้องการจาก DM
DM คือ กลุ่มของแบบจาลองที่เลือกใช้บรรยายระบบ

โดยกฎของการแม็ปปิ้ง (Mapping) จากกลุ่มของสัญญาณ ( Z ) ไปสู่กลุ่มของพารามิเตอร์ ( ˆ ) นี้นามาซึ่ง
ความหลากหลายของกระบวนการหาค่าพารามิเตอร์ ตัง้ แต่ฟังก์ชันผกผัน (Inverse Function) ของแบบจาลองไปจนถึง
ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบย์ (Bayes’ Estimator) [6-7] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของงานที่จะนา
ค่าพารามิเตอร์ไปใช้ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบที่จะทาการหาค่าพารามิเตอร์ทางด้านโครงสร้าง และ
คุณลักษณะทางสถิตทิ ี่ทราบ แต่อย่างไรก็ตามหลายๆ วิธีก็เป็นการหาค่าพารามิเตอร์ดว้ ย กระบวนการทาให้เหมาะสม
(Optimization) ซึ่งจะแสดงเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดังสมการ
ˆ  Z   argD min V  , Z 
M

เมื่อ V  , Z  คือ ฟังก์ชั่นที่มีคา่ เป็นปริมาณสเกลาร์
ค่า ˆ ค่าทีไ่ ด้จากกระบวนการหาค่าพารามิเตอร์จะมาจากการเฟ้นหาค่าพารามิเตอร์
 จะขึน้ อยูก่ ับคุณสมบัตขิ องฟังก์ชั่น
V  , Z  ว่าสัมพันธ์กับค่าพารามิเตอร์ในลักษณะใด
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(2)

สาหรับการพัฒนาแบบจาลองที่เหมาะสมที่สุดให้กับระบบ วิธีการพัฒ นาแบบจาลองคณิตศาสตร์ดังกล่าว
เรียกว่า การระบุเอกลักษณ์ระบบ (System identification) ดังภาพที่ 1 ซึ่งการหาค่าพารามิเตอร์จะแบ่งออกเป็น 2 วิธี
ด้ว ยกั น คื อ การหาค่ า พารามิเตอร์ ด้ว ยวิธีแบบวงรอบเปิ ด และการหาค่า พารามิเตอร์ ด้ว ยวิธีวงรอบแบบปิ ด
(Johansson, R., 1993) (Ljung, L. and Glad, T., 1994) (Ljung, L., 1995) (Ljung, L., 2014) (Landau, I.D., 1990)
(Eykhoff, P., 1974) (Davies, W.D.T., 1970)

ภาพที่ 1 การพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
2.1 การหาค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธแี บบวงรอบเปิด
การหาค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีแบบวงรอบเปิด จะเป็นค่าพารามิเตอร์ด้วยความสัมพันธ์ที่สร้างมาจาก
เงื่อนไข
V  , Z 
0
i

; i  1,..., N

(3)

ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์กับปริมาณที่วัดจากระบบภายใต้เงื่อนไข (3) นี้จะสามารถเขียนเป็น
ฟังก์ชันที่เด่นชัดทางคณิตศาสตร์ก็ตอ่ เมื่อฟังก์ชัน V  , Z  คือ ผลรวมกาลังสองของผลต่างระหว่างค่าเอาท์พุทจาก
ระบบจริงกับแบบจาลองดังสมการที่ 4



1 N
V  , Z  
 y  k   yˆM  k  
2 N k 1



2

(4)

โดยทั้ ง นี้แ บบจ าลอง yˆ M  k   ต้อ งสามารถเขี ย นให้ อ ยู่ใ นรู ปแบบขงอสมการถดถอยเชิง เส้ น (Linear
Regression) ดังสมการที่ 5
(5)
yˆ M  k     T  k     T    k 
เมื่อ  T  k  คือ เวกเตอร์ของตัวแปรอิสระ
 T คือ แวกเตอร์ของพารามิเตอร์
ด้วยการแทน (4) และ (5) ใน (3) และละเลยการกาหนดคุณสมบัตทิ างสถิตขิ องสัญญาณรบกวนจะได้
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1

N
 N
ˆ     k    T  k     k   y  k 
 k 1
 k 1

(6)

สมการ (6) จะใช้ในการหาค่าพารามิเตอร์ที่รู้จักในชื่อตัวประมาณค่าพารามิเตอร์แบบกาลังสองน้อยที่สุด
(Least Square Estimator)
2.2 การหาค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธวี งรอบแบบปิด
การหาค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีวงรอบปิดเป็นกระบวนการทาให้เหมาะสมอย่างไม่เป็นเชิงเส้ นกล่าว คือ
ฟังก์ชัน V  , Z  ที่ใช้เพื่อวัดความแตกต่างระหว่างพารามิเตอร์จริงกับค่าที่เลือกจะเป็นฟังก์ชันที่มีความสัมพันธ์กับ
ค่าพารามิเตอร์อย่างไม่เป็นเชิงเส้นทาให้ไม่สามารถหาค่าต่าสุดได้ด้วยความสัมพันธ์ที่เด่นชัดทางคณิตศาสตร์สิ่งที่ทา
ได้เพียงแค่พยายามปรับปรุงค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นซ้าไปเรื่อย ๆ ดังสมการที่ (7)
ˆi 1  ˆi  si  di

(7)

เมื่อ ˆi 1 คือ ค่าพารามิเตอร์ที่ปรับปรุงครัง้ ที่ i  1
si คือ ขนาดในการปรับค่าพารามิเตอร์ตามทิศทาง d i ครัง้ ที่ i
d i คือ ทิศทางที่ใช้ในการปรับค่าพารามิเตอร์ในครัง้ ที่ i
เพื่อให้อนุพันธ์ย่อย (Partial Derivative) ของฟังก์ชัน V  , Z  เทียบกับค่าพารามิเตอร์มีคา่ เข้าใกล้ศูนย์
V  , Z 
0
i

; i  1, 2,..., N

(8)

สาหรับวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อกาหนดค่า d i และ si ได้ถูกสร้างขึ้นมากมาย และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยต่างก็มีข้อได้เปรียบ และเสียเปรียบต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น คุณสมบัติการลู่เข้าหาจุดต่าสุด ความต้องการค่า
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน V  , Z  เป็นต้น โดยงานวิจัยชิน้ นีไ้ ด้ใช้รูปแบบของการหาค่าพารามิเตอร์ดว้ ยวิธีวงรอบแบบปิด

การจาลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้า
การจ าลองเอกลั ก ษณ์ ข องมอเตอร์ ไ ฟฟ้า และกรณี ศึก ษาที่ เกิ ด ขึ้น จากการใช้ง าน มี ล าดั บ ขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้

Motor Test

Program
Design

Check

Insert data

Display
Calculate

process

ภาพที่ 1 ลาดับขั้นตอนการทางาน
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Program
UMCSS

ขั้นตอนที่ 1: การเก็บรวบรวมค่าพลังงานและค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ มอเตอร์ไฟฟ้า โดยทาการเก็บ
ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ
1.1 การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าจากห้องปฏิบัติการ (Lab) เป็นการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า 3 สภาวะ
คือ การสตาร์ทมอเตอร์ การจ่ายโหลดมอเตอร์ และการล็อคโรเตอร์ (เฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ) รวมไปถึงการ
เก็บค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้า
1.2 การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าจากการใช้งานภาคสนาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าพลังงาน
ชั่วโมงการทางาน ความเร็วรอบมอเตอร์ขณะใช้งาน และค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้า
ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบโปรแกรมจาลองพฤติกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า และกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน
เป็นการออกแบบ การสร้างโปรแกรมจาลองพฤติกรรมมอเตอร์จากการใช้งาน ซึ่งการพัฒนาการระบุเอกลักษณ์ที่เป็น
รูปแบบโปรแกรมสาเร็จรูปในลักษณะของเครื่องมือสาหรับการพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมสาเร็จรูป
ที่ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย คือ Math works system identification toolbox ที่ปฏิบัตงิ านบน Matlab ซึ่งกระบวนการ
ที่กระทาระบุเอกลักษณ์ของระบบแสดงดังภาพที่ 2 โดยกาหนดรูปแบบของการป้อนข้อมูลที่และการแสดงผลที่ได้จาก
การจาลองให้มีคลายคลึงกับการแสดงผลจากการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าในห้องปฏิบัตกิ าร
Modeling
Data

Select
Model

Verification/
Validation

Program
UMCSS

Characterization

ภาพที่ 2 กระบวนการระบุเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้า
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4: จัดทาโปรแกรมให้เป็นโปรแกรมสาเร็จรูป .exe เพื่อนาไปใช้ในการสอนต่อไป

โปรแกรมจาลองพฤติกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า สาหรับการสอนเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบสื่อการสอนโปรแกรมจาลองพฤติกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Universal Machine and Case
Study Simulation: UMCSS) เป็นการนาฟังก์ชั่นการระบุเอกลักษณ์ของโปรแกรม Matlab มาช่วยในการจาลอง
พฤติกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้หน้าต่างของ GUI มาช่วยในการเชื่อมต่อการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทาการป้อน
ข้อมูลค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ และการตั้งค่าเบื้องต้นของการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าได้อีกด้วย รายละเอียดของ
ฟังก์ชั่นการใช้งานของโปรแกรม UMCSS สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3-13
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ภาพที่ 3 หน้าต่าง Main program

ภาพที่ 4 หน้าต่าง Menu program

ภายในหน้าต่างการใช้งานของโปรแกรมจะมีฟังก์ชั่นการทางานดังภาพที่ 5 ซึ่งประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. หน้าต่าง Manual ใช้สาหรับเรียกเนื้อหาของมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนัน้ ๆ โดยจะแสดงออกมาเป็นไฟล์ PDF
2. หน้าต่าง Circuit Motor ใช้สาหรับแสดงภาพวงจรการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรทดสอบจะเปลี่ยนไป
ตามชนิดของมอเตอร์)
3. หน้าต่าง Input Data เรียกข้อมูลพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้า โดยจะทาการแสดงที่หน้าต่าง Setting Data
และหน้าต่าง Nameplate (ค่าที่แสดงจะเป็นข้อมูลจาเพาะของมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนัน้ ๆ)
4. หน้าต่าง Setting Data เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลเริ่มต้นของการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า เช่น แรงดั นไฟฟ้า
เวลาที่ใช้ในการแสดงผลการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า (ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเริ่มต้นได้)
5. หน้าต่าง Nameplate เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลจาเพาะของมอเตอร์ที่ทาการทดสอบ
6. หน้าต่าง AC Motor Current Start Curve เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของค่าทางไฟฟ้า
ณ สภาวะการทางานต่าง ๆ
7. หน้าต่าง Calculation Result เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงค่า ทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้น เช่น แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า และกาลังไฟฟ้าของมอเตอร์ที่ได้ทาการทดสอบ
8. ปุ่มดาเนินการ ใช้สาหรับควบคุมการทางานของโปรแกรม เช่น Run, Clear Input, Clear Output, Back to
Menu, Help และ Exit

1
4

6

2

5
7
3

8

ภาพที่ 5 ฟังก์ชั่นภายในหน้าต่างของโปรแกรม ของ AC Motor Start
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การออกแบบโปรแกรม UMCSS ผู้วิจัยได้แบ่งรูปแบบของการจาลองมอเตอร์ไฟฟ้าออกเป็น 3 ส่วน คือ การ
จ าลองเอกลั ก ษณ์ ม อเตอร์ ไ ฟฟ้า กระแสสลั บ การจ าลองเอกลั ก ษณ์ ม อเตอร์ ไ ฟฟ้า กระแสตรง และการจ าลอง
เอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้าขณะใช้งานภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 การจาลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC motor)
การจาลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ได้ทาการจาลองพฤติกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า 5 ตัว คือ Single
case motor, Double case motor, Deep bar motor, Reluctance motor และ Synchronous motor โดยแบ่งกรณีศึกษา
ออกเป็น 3 กรณี คือ Motor AC Start เป็นการจาลองลักษณะการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับดังภาพที่ 5, Motor
AC Test load เป็นการจาลองลักษณะการจ่ายโหลดให้กับมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับดังภาพที่ 6 และ Motor AC Short
Circuit test เป็นการจาลองลักษณะการล็อคโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับดังภาพที่ 7
4.2 การจาลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC motor)
การจาลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ได้ทาการจาลองพฤติกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัว คือ Series dc
motor, Shunt dc motor, Long shunt dc motor และ Short shunt dc motor โดยแบ่งกรณีศึกษาออกเป็น 2 กรณีศึกษา
คือ Motor DC Start เป็นการจาลองลักษณะการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงดังภาพที่ 8 และ Motor DC Test load
เป็นการจาลองลักษณะการจ่ายโหลดให้กบั มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับดังภาพที่ 9
4.3 การจาลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้าขณะใช้งานภาคสนาม (Case study)
การจาลองเอกลักษณ์ มอเตอร์ไฟฟ้าขณะใช้งานภาคสนาม เป็นการจาลองพฤติกรรมของมอเตอร์ไฟฟ้า
เหนี่ยวนา 1200 kW ซึ่งทาการทดสอบจากการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าในงานภาคสนาม โดยแบ่ งกรณีศึกษาออกเป็น
4 กรณี คือ Efficiency Motor การจาลองการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาจากการใช้งานดังภาพที่ 10,
Performance Motor การจาลองการทดสอบสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาจากการใช้งานดัง ภาพที่ 11, Voltage
Unbalance การจาลองการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้ าเหนี่ยวนาขณะแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลดัง ภาพที่ 12 และ Motor Cost
Energy การคานวณจุดคุ้มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาดังภาพที่ 13

ภาพที่ 6 AC Motor Test Load

ภาพที่ 7 AC Motor Locked Rotor Test
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ภาพที่ 8 DC Motor Start

ภาพที่ 9 DC Motor Test Load

ภาพที่ 10 Motor Efficiency

ภาพที่ 11 Motor Performance

ภาพที่ 12 Unbalance Voltage

ภาพที่ 13 Motor Energy Cost

ผลการศึกษา
การดาเนินงานทดสอบการใช้งานโปรแกรม UMCSS ได้ทาการทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนกับกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ นอกจากนั้นผู้วิจัย
ยั ง ได้ ทาการวิเคราะห์ ประเมิน ผลความพึง พอใจของผู้ ใ ช้ง านของผู้ ใ ช้ง านโปรแกรม โดยมีร ายละเอีย ดของการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
5.1 การทดสอบการใช้งานโปรแกรม UMCSS
การทดสอบการใช้งานโปรแกรม UMCSS ได้ทาการทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ (ไฟฟ้าอาคาร) ซึ่งเป็นผู้ที่ต้อง
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ปฏิบัตงิ านและทาการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าโดยตรง จานวนทั้งหมด 40 ท่าน ดังภาพที่ 14 สาหรับผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
และหลังเรียนจะแสดงดังตารางที่ 1

ภาพที่ 14 การทดสอบการใช้งานโปรแกรม
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
40
40

Mean
16.68
30.20

S.D.
0.28
2.27

t
50.48

df
39.00

sig
0.00**

** อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ
(ไฟฟ้าอาคาร) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้งานโปรแกรม UMCSS คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
16.68 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.20 เมื่อนาคะแนนมาเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้งาน
โปรแกรม UMCSS มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
5.2 การประเมินผลความพึงพอใจ
นอกจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทาการประเมิ นผลความ
พึงพอใจจากการใช้งานโปรแกรม UMCSS เพื่อประเมินความพึงพอใจของการใช้งานโปรแกรม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านคู่มือ/เนื้อหา
หัวข้อประเมิน

X

S.D.

แปรผล

คาแนะนาในการใช้งานมีความเข้าใจง่าย

4.50

0.86

มากทีส่ ุด

ความเหมาะสมในการใช้ภาษาของคูม่ อื เนื้อหา/

4.40

0.93

มาก

การเรียงลาดับเนื้อหาและขั้นตอนการใช้งาน

4.48

0.92

มาก

รูปภาพประกอบมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา

4.43

0.96

มาก

เนื้อหามีความถูกต้องเข้าใจง่าย/

4.35

0.94

มาก

เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน

4.43

0.91

มาก

4.43

-

มาก

ค่าเฉลี่ย
ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านโครงสร้างของโปรแกรม
หัวข้อประเมิน

X

S.D.

แปรผล

รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในโปรแกรม

4.25

0.94

มาก

สีและขนาดของโปรแกรมที่มีความเหมาะสม

4.33

0.88

มาก

ขนาดของจอภาพและกราฟิกมีความเหมาะสม

4.28

0.95

มาก

การจัดวางส่วนต่าง ๆ บนโปรแกรมมีความเหมาะสม

4.35

0.94

มาก

มีรายละเอียดของการแสดงผลที่เพียงพอ

4.15

0.84

มาก

4.30

-

มาก

ค่าเฉลี่ย
ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านการใช้งานโปรแกรม
หัวข้อประเมิน

X

S.D.

แปรผล

การกาหนดค่าเริ่มต้นในการใช้งาน

4.28

0.86

มาก

ความสะดวกในการใช้งานของโปรแกรม

4.20

0.80

มาก

ผลลัพธ์ของการวางแผนระบบจาหน่ายไฟฟ้ามีความถูกต้อง

4.45

0.91

มาก

ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานเข้าใจเนือ้ หาได้งา่ ยและรวดเร็ว

4.35

0.94

มาก

4.32

-

มาก

ค่าเฉลี่ย
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จากการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานโปรแกรม UMCSS ของกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ พบว่าผลความพึงพอใจด้านคู่มือ /เนื้อหา หัวข้อคาแนะนาในการใช้งานมีความเข้าใจง่าย
มีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด อยูท่ ี่ 4.50 แปลผลอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านโครงสร้างของโปรแกรม หัวข้อการจัดวางส่วนต่าง ๆ
บนโปรแกรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด อยูท่ ี่ 4.35 แปลผลอยูใ่ นระดับมาก และด้านการใช้งานโปรแกรม
หั ว ข้ อ ผลลั พ ธ์ ข องการค านวณมี ค วามถู ก ต้ อ ง มี ค่ า เฉลี่ ย รวมสู ง ที่ สุ ด อยู่ ที่ 4.45 แปลผลอยู่ ใ นระดั บ มาก
ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด แปลผลอยู่ในระดับมาก แสดง
ให้เห็นว่าโปรแกรมที่สร้างขึน้ มีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนทางด้านปฏิบัตไิ ด้

สรุปผล
จากปั ญหาความยุ่งยากซับซ้อ นของชุดประลองเครื่องจัก รกลไฟฟ้า บทความนี้ได้ นาเสนอสื่อ การสอน
โปรแกรมจาลองพฤติกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า สาหรับการสอนเชิงปฏิบัตกิ าร ซึ่งได้ทาการจาลองพฤติกรรมมอเตอร์
ไฟฟ้า และกรณีศกึ ษาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานมอเตอร์ โดยแบ่งรูปแบบของการจาลองออกเป็น 3 ส่วน คือ การจาลอง
เอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การจาลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และการจาลองเอกลักษณ์
มอเตอร์ไฟฟ้าขณะใช้งานภาคสนาม โดยใช้โปรแกรม Matlab มาช่วยในการระบุเอกลักษณ์ของมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมีส่วน
เชื่อมต่อการใช้งานผ่านทางหน้าต่างกราฟฟิก GUI ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปแบบการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าในห้อง
ประลอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และสื่อการสอนที่สร้างขึ้นสามารถแสดงพฤติกรรมการ
ทางานของมอเตอร์ ใ นกรณี ต่า ง ๆ ได้ อ ย่า งถู ก ต้อ งและแม่น ย า อีก ทั้ ง ผลการทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ 30.20 นอกจากนั้นผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จากผลการทดสอบดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าโปรแกรม UMCSS ที่ถูกสร้างขึ้น สามารถ
นามาเป็นสื่อการเรียนการสอนทางด้านปฏิบัติให้แก่นักเรียนนักศึกษาหรื อผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบ
มอเตอร์ไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง

เอกสารอ้างอิง
วีนัส แก้วประเสริฐ. (2557). การศึกษาผลการวิเคราะห์และสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเรียนแบบอีเลิร์นนิง
โดยใช้ ก ารเรี ย นการสอนแบบกรณี ศึ ก ษา ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. ปีที่ 7. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม - สิงหาคม.
กรุงเทพธุรกิจ. ผลประชุมวิชาการระดับชาติช้ีเหตุเด็กไทยอ่อนวิทยาศาสตร์สอบวัดผล PISA รั้งท้ายขณะที่ขีดแข่งขัน
การศึกษาร่วงอยู่อันดับ 51 จาก 57 ประเทศทั่วโลก [ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.bangkokbiznews.
com/home/detail/politics/education/20120828/470762/เด็กไทยรั้งท้ายผลสอบ PISA-นักวิชาการชี้ขาดคิด
วิเคราะห์.html. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2556.
ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย และธัชกร อ่อนบุญเอื้อ . (2015). สื่อการสอนเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์ โดยใช้
รู ป แบบของ IMMCAI. วารสารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย อี ส เทิ ร์ น เอเชี ย . วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี .
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีที่ 5. ฉบับที่ 1. 91-98.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1050

วราวุธ ศรีสุพรรณ์. (2551). การวางแผนการขยายสายส่ง โดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรม. ปริญญานิพนธ์ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต. ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ.
เรวดี พาอ้อ. (2554). โปรแกรมการคานวณสายส่งไฟฟ้า. ปริญญานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต . ภาควิชา
ครุศาสตร์ไฟฟ้า. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
Eykhoff, P. (1979). System Identification. John Wiley & Sons.
Ljung, L. (1987). System Identification: Theory for user. Prentice – Hall.
Johansson, R. (1993). System modeling and Identification. Englewood Cliffs. NJ: Prentice – Hall.
Ljung, L. and Glad, T. (1994). Modeling of dynamic systems. PRT Prentice-Hall.
Ljung, L. (1995). From data to model: A guided tour. In International Conference on Control. 1: (203-208).
UK: Coventry.
Ljung, L. (2014). System identification toolbox: User’s guide. The Math Works, Inc.
Landau, I.D. (1990). System identification and control design using P.I.M. + software. Prentice-Hall.
Eykhoff, P. (1974). System identification: Parameter and state estimation. John Wiley & Sons.
Davies, W.D.T. (1970). System identification for self-adaptive control. John Wiley & Sons.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1051

การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานเชื่ อ มโยงแนวคิ ด ของสะเต็ ม ศึก ษาต่ อ
ความคิดสร้างสรรค์
A study of Stem Education by using Project Based Learning Creativity
ประสงค์ บรรจงเพียร1* และ ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล1
Prasong Bungjoungpien1* and Chaiyapon Thongchaisuratkrul1
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทาการทดสอบกับ กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน
40 คน ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้ เรีย นพบว่า นัก เรี ยนที่ ได้ รับการจัด การเรี ยนรู้ แบบ PCLB
มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ 36.05 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พร้อมทั้งยังได้
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละหัวข้ออยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาสามารถนาไปใช้สาหรับการเรียนการสอนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สะเต็มศึกษา ความคิดสร้างสรรค์

Abstract
The paper is percents a study of stem education by using project based learning creativity (PBLC). The
purpose of this was 1) to study were compare the achievement and 2) to study the satisfaction of students who
received the project-based learning management. The trial the sample is for grade 10, A student’s Satit
Christian Wittaya Nonthaburi, were 40 students. The result of the post-test was that the participants' at 36.50,
the statistical significance level was .05, it also evaluates student satisfaction. The overall mean of each topic
was very high. Show that the developed learning management model can be used for teaching and learning
effectively.
Keywords: Project Based-Learning, STEM Education, Creativity
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บทนา
โลกแห่งศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาจาเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึก ษามีทักษะสาหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกปัจจุ บัน ทักษะที่สาคัญ คื อ
ต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ (สนธิ พลชัยยา, 2557) พร้อมทั้ง
การนาวิธีการใหม่ ๆ มาช่วยในการแก้ปัญหา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2556) รูปแบบการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ สามารถแบ่งออกได้ 4 ด้าน คือ ด้านความคิด ด้านความคล่องแคล่ว ด้านความคิดยืดหยุ่น และด้าน
ความคิดละเอียดลออ (อารี พันธ์มณี, 2545) ซึ่งการที่จะทาให้ความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาได้ ผู้สอนจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมจิตนาการให้ผู้เรียนมีกระบวนการทางความคิดด้วย (Guilford, J.P.,
1967) ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) ที่มีก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ ละบู รณาการความรู้ ทางด้ า นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เป็นการมุ่งเน้นผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหา สาระสาคัญของรายวิชาวิชา
อีกทัง้ ยังมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการบูรณาการเกี่ยวกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึน้ มาอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อนามาปรับใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์ (Torrance, E. P., Ball, E. O., & Safter, H. T., 1992) และรวมถึง
วิชาอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมสาหรับนักเรียนได้เกิดจินตนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ
สร้างความคิดยืดหยุน่ ของเนื้อหาในรายวิชานัน้ ๆ (Moravesik, M. J., 1981) แต่เนื่องจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอน
สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติ คือ การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสอนให้
ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL นั้น เป็นการจัดรูปแบบการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้ และทักษะโดยผ่านการทางานที่มีการค้นคว้า และ
ประยุกต์ใช้กับความรู้ในชีวิตประจาวัน โดยมีตัวชี้วัดจากผลงานอีกทัง้ ยังสามารถแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้
ของตัวผู้เรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL ยังเป็น การจัดรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ
สอดแทรกกลวิธีต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สร้างความสนใจเกิดการใฝ่เรียนรู้ ระหว่างเรียน และเกิด
ทักษะจากการลงมือปฏิบัติ สร้างผลงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ และเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2557)
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจั ยจึงสนใจที่จะนาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมา
เชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษาโดยการนาขั้นตอนของการจัดการเรียนตามวิธีการเรียนรู้โดยใช้โครงงานมาบูรณา
การกับแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ซึ่งได้นามาประยุกต์กับการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา (นนทบุรี) เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการสาหรับการปรับปรุงรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง จุดต่อเชื่อมต่อบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์และการทางาน
ต่าง ๆ ของบอร์ดนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิด
สะเต็มศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี
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การดาเนินการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัย (อรธิดา สว่าง และอุทิศ อินทร์ประสิทธิ์, 2560) (ปรียานุช มานุจา และอุทิศ
อินทร์ประสิทธิ์, 2560) ได้นารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based-Learning: PBL) มาทา
การเชื่อมโยงใช้กับรูปแบบแนวคิดของสะเต็มศึกษา ซึ่งขั้นตอนของการสอนจะมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1
การกาหนดปัญหา ขั้นที่ 2 การคิดและเลือกหัวข้อ ขั้นที่ 3 การวางแผนและวิเคราะห์ ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติ และขั้นที่ 5
สรุปและนาเสนองาน โดยสามารถแสดงรูปแบบการเชื่อมโยงแนวความคิดได้ดังภาพที่ 1
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning: PBL)

ขั้นที่ 1 การกาหนดปัญหา

การเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา

S: ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
M: ประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจาวัน
T: ประยุกต์ทางเทคโนโลยี สืบค้นและแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึน้

ขั้นที่ 2 การคิด และการเลือกหัว ข้อ

S: นาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มาใช้ในการคิดหัวข้อที่เป็นปัญหา
M: ประยุกต์ใช้สมการทางคณิตศาสตร์มาเพื่อแก้ปัญหา
T: ประยุกต์ทางเทคโนโลยี ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลของปัญหา

ขั้นที่ 3 การวางแผน และวิเคราะห์

S: นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา
T: ประยุกต์ทางเทคโนโลยี สาหรับการวางแผนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
E: ออกแบบและสร้างเครื่องมือ ที่นามาช่วยแก้ปัญหา
M: นาความรู้ทางคณิตศาสตร์ มาช่วยในการแก้ปัญหา

ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติงาน

ขั้นที่ 5 สรุป และนาเสนอผลงาน

S: ทดลองประยุกต์ใช้งานตาม โครงงาน ที่ได้ออกแบบ
E: จาลองเหตุการณ์ของการแก้ไขปัญหา
M: นาความรู้ทางคณิตศาสตร์ มาช่วยในการหาวิธีการแก้ไขปัญหา
S: นาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาหาข้อสรุปและประเมินผล
E: นาความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มาสรุปและประเมินผลของคาตอบ
จากการแก้ไขปัญหา
M: นาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ มาสรุปวิธ ีการของการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา
การด าเนิ น การวิ จั ย ได้ ท าการทดสอบก่ อ นเรี ย นเพื่ อ วั ด แนวความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท างด้ า นเทคโนโลยี
ด้านความคิดริเริ่มของนักศึกษา จากนั้นจึงได้ทาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะ
เต็มศึกษา และจากนั้นจึงได้ทาการทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดแนวความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีของนักเรีย น
พร้อมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจที่มตี อ่ การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ได้ดาเนินการวิจัยกับประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา (นนทบุรี) โดยมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 40 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้สาหรับกลุ่มทดลองจะใช้แผนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ซึ่งได้ทาการจัดแผนการ
เรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีกิจกรรมระหว่างทาการเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง จุดเชื่อมต่อบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
(Arduino) และการสร้างจุดเชื่อมต่อไปยังบอร์ดต่างๆ ซึ่งมีแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 10 คาบแต่ละคาบเรียนมีการ
จัดขั้นตอนในการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ขั้น คือ (1) ขั้นนา (2) ขั้นสอน (3) ขั้นสรุป และ (4) ขั้นประเมินผล (Smith, P. L. &
Ragan, T. J., 1999) ดังภาพที่ 2 และตัวอย่างรายละเอียดของรูปแบบในการเชื่อมโยงความรู้ของสะเต็มศึกษาและ
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1
เพื่อ ให้ผ ู้สอนรู้ว่า ผู้เรีย นเกิดผลการ
เรียนรู้ตามที่คาดหวัง ไว้หรือไม่
และเป็น ข้อ มูล ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อ ซ่อมเสริมหรือ
ด าเนินการปรัง ปรุง แก้ไข

เพื่อ ให้ผ ู้เรีย นได้ดึงเอาความรู้เดิมที่
เกี่ย วกับการเรียนรู้สิ่ง ใหม่นา
ออกมาใช้สร้า งความรู้ ความเข้าใจ
กับสารสนเทศใหม่ที่ได้รับ

ขั้นนา
(Introduction)
เพื่อ เตรียมความพร้อ มของผู้เรียน
ส่งเสริมความสนใจและกระตุ้น
ให้ผ ู้เรีย นได้ระลึกถึงความรู้เดิมที่
เกี่ย วข้องกับการเรียนรู้เรื่อ งใหม่
ซึ่งเก็บไว้ในความจาระยะยาวนา
กลับมาสู่ความจาทางานเพื่อ
เตรีย มพร้อมส าหรับการเรียนรู้
เรื่องใหม่

ขั้นสอน
(Body)

ขั้นสรุป
(Conclusion)

ขั้นประเมินผล
(Assessment)

เพื่อ ให้ผ ู้เรีย นได้สรุป และทบทวน
ความรู้ที่ได้รับว่า เพิ่มขึน้ จากเดิม
หรือไม่อ ย่า งไร จะน าความรู้ไป
ประยุกต์ใ ช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อ ย่า งไร เหตุการณ์ก ารเรีย น

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการเรียนการรู้ของนักเรียน
ขั้นตอนการเรียนการรู้ มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
1. ขั้นนา มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริมความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ระลึกถึง
ความรู้ เ ดิ ม ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ เ รื่อ งใหม่ ซึ่ ง เก็ บ ไว้ใ นความจ าระยะยาวน ากลั บ มาสู่ ค วามจ าท างานเพื่ อ
เตรียมพร้อมสาหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ เหตุการณ์การเรียนการสอนในขั้นนี้ประกอบด้วย การสร้างความสนใจ
การบอกจุดประสงค์แก่ผู้เรียน การกระตุน้ ให้ผู้เรียนระลึกถึงการเรียนรู้ที่มีมาก่อน
2. ขั้นสอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ดึงเอาความรู้เดิมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้สิ่งใหม่นาออกมาใช้สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจกับสารสนเทศใหม่ที่ได้รับ เหตุการณ์การเรียนการสอนในขั้นนี้ ประกอบด้วยการนาเสนอความรู้
และสื่อ การเรี ย นรู้ การน าเสนอและชี้แ นะแนวทางการเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บผู้ เรี ย น การให้ ผู้ เรี ย นปฏิบั ติแ ละฝึ ก ฝนจาก
แบบฝึกหัดหรือตัวอย่างต่าง ๆ การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน ข้อมูลป้อนกลับที่ให้กับผู้เรียนมีจุดมุ่งหมาย
3. ขั้นสรุป จุดมุ่งหมายในขั้นนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้สรุป และทบทวนความรู้ที่ได้รับว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่
อย่างไร จะนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างไร เหตุการณ์การเรียนการสอนในขั้นนี้ประกอบด้วย
การรวบรวมและสังเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ เทคนิควิธีที่จะช่วยในการสรุปความรู้ที่นิยมใช้กัน
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4. ขั้นประเมินผล จุดมุ่งหมายในขั้นนี้เพื่อให้ผู้สอนรู้ว่าผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และ
เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนเพื่อซ่อมเสริมหรือดาเนินการปรังปรุงแก้ไข
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

การเชื่อมกับ STEM

คาบที่ 1
ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา 5 นาที
นานักเรียนไปดูการแข่งขันรถบังคับ และตั้งคาถามว่า
อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมคืออะไร
ขั้นที่ 2 การคิดและเลือกหัวข้อ 20 นาที
นักเรียนทาความเข้าใจพร้อมเสนอแนวคิดและเลือก
ปัญหาทีก่ าหนด พร้อมให้เปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ความคิดอิสระในการร่วมอภิปราย เพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ปญ
ั หา
ขั้นที่ 3 การวางแผน และวิเคราะห์ 20 นาที
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ พร้อมทั้งให้โจทย์/ปัญหาเพื่อ
ใช้ในการวางแผน ออกแบบแนวคิด การแก้ไขปัญหา
พร้อมนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนและวิเคราะห์มาเป็นส่วนๆ
ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัตแิ ก้ปญ
ั หา 20 นาทีนักเรียนในกลุ่ม
ช่วยกันทดลองตามแนวคิดที่วางแผนเป็นขั้นตอน ผลที่ได้
ตรงกับแนวที่คิดภายในกลุ่มหรือไม่ ข้อมูลที่ได้ทั้งหมด
สามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง ต่อไป

ขั้นที่ 5 สรุปและเสนอผลงาน 10 นาที
นักเรียนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางการหา
คาตอบที่ดีทสี ุด พร้อมทั้งให้เหตุผลในการเลือกเสนอ
ประเด็นคาถามเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
- เราสามารถหาคาตอบได้หลายวิธีอ่นื หรือไม่
- นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์
ปัญหา ออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์
ขั้นที่ 6 ประเมินผล 45 นาที

Science : ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หรือ
สถานการณ์จริง
Mathematics: ประยุกต์ใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน
Technology: ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
Science : ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้เกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
Technology: ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
Mathematics: ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ในการคิด
Science : ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ในการคิด หาคาตอบ
Technology: ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
Mathematics: ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ในการคิด หาคาตอบ
Science: ทดลองประยุกต์ใช้งานหา
คาตอบ
Mathematics: ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ใน
การหาคาตอบ
Engineering: สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
แก้ปญ
ั หา หรือจาลองทดลอง
Science: วิธีการแก้ไขปัญหาสรุปคาตอบ
Technology: ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
ในการแก้ไขปัญหา สรุปแนวหาคาตอบ
Engineering: สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
แก้ปัญหา หรือจาลองทดลองสรุปคาตอบ
Mathematics: สรุปคาตอบตามหลัก
คณิตศาสตร์
Technology: นาเสนอสื่อต่างๆ โปรแกรม
นาเสนอ power point พร้อมทั้งแนวคิดที่
นาชุดไมโครคอนโทรเลอร์มาใช้งาน
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การเชื่อมโยงกับ
ความคิดสร้างสรรค์
การรับรูป้ ัญหา

การค้นคว้าหา
ข้อมูล

มีการริเริ่มแนวคิด
สร้างสรรค์ช้ินงาน
นาไปใช้จริง

ขั้นพิสูจน์ ทบทวน
ตรวจสอบ และการ
ค้นหาความคิด

การค้นพบคาตอบ

การยอมรับ ผลของการ
แก้ไปปัญหา

เครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูล
1. แบบทดสอบวัดผลความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบอัตนัยจานวน 50 ข้อใช้
เนื้อหาระดับมัธยมปลาย เรื่อง จุดเชื่อมต่อบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino) และการทางานต่าง ๆ ของบอร์ด
(คาถามที่ใช้มีลักษณะเป็นการส่งเสริมจินตนาการของผู้เรียนที่ ได้นาชุดไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino) มาช่วยในการ
แก้ปัญหา)
2. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจจานวน 10 ข้อ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านกิจกรรมการเรียน
3. เครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (1) ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) การ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (3) Likert scale เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 1.00-2.00, 2.01-3.00, 3.01-4.00 และ 4.01-5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “น้อยที่สุด, “น้อย”,
“ปานกลาง”, “มาก” และ “มากที่สุด” ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้านความคิดสร้างสรรค์วชิ าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของนักเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา (นนทบุรี) ซึ่งเป็น
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัย จานวน 50 ข้อ ซึ่งผลการทดสอบสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน
คะแนน

n

Mean

S.D.

t

df

sig

ก่อนเรียน

40

17.83

16.92

20.52

39.00

0.00**

หลังเรียน

40

36.05

8.25

*

อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ภาพที่ 3 การสืบค้นข้อมูลทาง On-line
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ภาพที่ 4 การระดมสมองของนักเรียน

ภาพที่ 5 การทดสอบการใช้งานอุปกรณ์
จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนที่ได้ทาการเรียนการสอนกับรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้
โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์ พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 17.83 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 36.05 เมื่อทาการเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์ มีค่า
สูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
นอกจากการทดสอบผลสัม ฤทธิ์ก่อ นเรียนและหลั งเรียนผู้วิจัยได้ใ ห้นัก เรี ยนได้ทาการประเมิน ผลความ
พึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์
เพื่อประเมินความพึงพอใจของการใช้งานโปรแกรม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา
หัวข้อประเมิน
ด้านเนื้อหา
นักเรียนมีความสนใจเรียนวิทยาศาสตร์
นักเรียนคิดว่าเนือ้ หาที่เรียนน่าสนใจเพียงใด
ความรู้ที่ได้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิติได้
ค่าเฉลี่ย
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X

4.35
4.53
4.68
4.52

S.D

แปลผล

0.48
0.60
0.53

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 3 (ต่อ)
หัวข้อประเมิน
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนสอนสนุกและน่าสนใจ
กิจกรรมส่งเสริมให้ทุกคนในกลุม่ มีความรักสามัคคี
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
การตัดสินใจมีเหตุผล
ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
ใบงานกิจกรรมมีความเหมาะสม และน่าสนใจ
ค่าเฉลี่ย

X

4.63
4.83
4.68
4.35
4.60
4.58
4.78
4.63

S.D

แปลผล

0.74
0.38
0.47
0.53
0.59
0.71
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากการประเมินความพึงพอใจจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของ
สะเต็มศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์ พบว่าผลความพึงพอใจด้านเนื้อหา หัวข้อความรู้ที่ได้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ มีค่า เฉลี่ยรวมสูงที่สุด อยู่ที่ 4.68 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.52
หัวกิจกรรมการเรียนการสอนสนุกและน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด อยู่ที่ 4.83 แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.63

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็ม
ศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์ โดยทาการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
นนทบุรี ประจาภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 40 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
มีผลการวิจัยสามารถสรุปดังนี้ การจัดการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวสะเต็ม
ศึกษาสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว โดยพิจารณาจากผล
การศึกษาที่ช้ใี ห้เห็นว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X =36.05, SD= 8.25) ซึ่งมีค่าสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน ( X =17.83, SD= 16.92) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ทาการประเมินผล
ความพึงพอใจกับกลุ่มนักเรียน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จากการ
ดาเนินการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นแนวทางสาหรับผู้สอนหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการ
จัดรูปแบบการเรียนการรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและทาการเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์
ได้อีกทางหนึ่ง
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ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และวิศ วกรรมศาสตร์ ที่ส ามารถน าไปบรู ณ าการกับหลากหลายวิชา เพื่ อ ใช้ใ นการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันหรือชีวติ จริง ซึ่งทาให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนด้วยการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐาน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการเน้นเชื่อมโยงเนื้อหารูจ้ ักสื่อค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอ สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการกระตุ่น และสร้างความสนใจที่จะเรียนรู้ได้ดยี ่งิ ขึน้
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การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางโดยใช้แบบจาลองซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชีนแบบเหมาะสม: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา
Mid-Term Electric Load Forecasting Using Optimal Support Vector Machine:
Case Study of Phayao Province
จงลักษณ์ พาหะซา1*
Jonglak Pahasa1*
บทคัดย่อ
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางคือการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่ง
สั ปดาห์ ถึ งหนึ่งปี การพยากรณ์ ความต้ องการไฟฟ้ าระยะกลางมี บทบาทส าคั ญในการจั ดตารางการบ ารุ งรั กษา ,
การประสานด้านพลังน้าและพลังความร้อนระยะกลาง, การประเมินความเพียงพอ, การจัดการหน่วยพลังงานจากัด, และ
การพัฒนากลยุทธ์การจัดซื้อเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้ นาเสนอการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะ
กลางโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนที่หาค่าเหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดพะเยาได้ถูกใช้เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพวิธีพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางที่นาเสนอ โดยทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
พยากรณ์กับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนแบบทั่วไป ผลการจาลองพบว่าการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางด้วยซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชีนที่หาค่าเหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคให้ผลการพยากรณ์แม่นยากว่าการพยากรณ์ด้วยซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชีนแบบทั่วไป
คาสาคัญ: การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลาง ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน การหาค่าเหมาะสมด้วยวิธีกลุม่
อนุภาค

Abstract
Mid-term load forecasting is a prediction of load for the durations from a week up to a year. Mid-term
load forecasting plays an important role in maintenance scheduling, mid-term hydro thermal coordination,
adequacy assessment, management of limited energy units, and development of cost efficient fuel purchasing
strategies. This paper proposes mid-term electric load forecasting using support vector machine optimized by a
particle swarm optimization. The data from Phayao province is used to verify the proposed mid-term load
forecasting method. The performance of the proposed algorithm is compared with conventional support vector
machine. The experimental results show that the proposed particle swarm optimization based mid-term load
forecasting yields more accuracy in the mid-term load forecasting than conventional support vector machine.
Keywords: Mid-term load forecasting, support vector machine, particle swarm optimization
1
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บทนา
ความต้องการในการใช้ไฟฟ้าเป็ นสิ่ งจ าเป็ นในการด ารงชีวิตประจ าวั น และเป็ นสิ่ งส าคั ญพื้นฐานในการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ หน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตและจาหน่ายระบบกาลังไฟฟ้าจาเป็นต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ตลอดเวลา แต่เนื่องจากปริ มาณไฟฟ้าเป็ นสิ่ งที่ไม่ สามารถกักเก็ บได้ และความต้องการในแต่ละ
ช่วงเวลาไม่เท่ากัน (การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า, 2555, กรกฎาคม) ดังนั้น การผลิตและการส่งจ่ายที่ใกล้เคียงกับ
ปริมาณการใช้จริงจึงเป็นสิ่งจาเป็น การรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าเป็นองค์ประกอบสาคัญในการวางแผนการผลิต
และส่งจ่ายระบบกาลังไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าได้มาจากการพยากรณ์ ความแม่นยาของการพยากรณ์จึงมี
ความสาคัญ ทาให้เกิดความมั่นใจในระบบ หากการพยากรณ์มีความผิดพลาด เช่น พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าไว้สูง
เกินไป ทาให้ต้องสารองกาลังผลิตไว้มากเกินความต้องการจริง สิ้นเปลืองเงินทุ นเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสารอง
ไฟฟ้าสูงขึ้นโดยไม่จาเป็น ในทางกลับกันหากมีการพยากรณ์ความต้องการต่าไป อาจทาให้ระบบไม่มีเสถียรภาพและ
คุณภาพ เกิดความเสียหายต่อระบบอื่น ๆ ตามมา (วันชัย จันไกรผล, 2544) (จงลักษณ์ พาหะซา, 2550)
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลาง มีบทบาทสาคัญสาหรับการจัดตารางการบารุงรักษาการประเมิน
ความเพียงพอของการจัดตารางการผลิตน้ามันเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานที่จากัด และอื่น ๆ นอกจากนี้ในการวางแผน
เกี่ยวกับพลังงานสมัยใหม่ ได้ให้ความสาคัญกับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย การขยายตัวของตลาดซื้อขายไฟฟ้า ตลอดจนต้นทุนในการผลิตและส่งจ่ายมีค่าสูงขึน้
ดังนัน้ งานวิจัยเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า จึงได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลาง ซึ่งเป็นการหาค่าประมาณของพลังงานไฟฟ้าหรือกาลังไฟฟ้าที่จะต้องจ่ายให้แก่
ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ในอนาคตระยะสั้ น ล่ ว งหน้ า 1-12 เดื อ น เทคนิ ค ที่ นิ ย มใช้ มี ส องวิ ธี คื อ เทคนิ ค ทางสถิ ติ และเทคนิ ค
ปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคทางสถิติมีข้อเสีย คือ ต้องใช้ข้อมูลทางสถิติจานวนมาก (วันชัย จันไกรผล, 2544) (จงลักษณ์
พาหะซา, 2550) ส่วนเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ที่นิยมใช้ ได้แก่โครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งให้ผลการพยากรณ์ที่ดี แต่มี
ข้อเสียคือ หากข้อมูลนั้นแตกต่างจากข้อมูลที่ใช้สอนมากเกินไปจะทาให้โครงข่ายประสาทเทียมไม่สามารถทานายได้
อย่างแม่นยาได้ ดังนั้น จึงมีการประยุกต์ใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน (Support vector machine: SVM) (Alex J. Smola,
Scholkopf B., 2004) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว มีการนาซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนมาประยุกต์ใช้ ในการพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้น (วันชัย จันไกรผล, 2544) (จงลักษณ์ พาหะซา, 2550) และการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าระยะกลาง (Amjady N. Daraeepour A., 2011) เนื่องจากให้ผลการพยากรณ์ดีกว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
ดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ในการใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนในการพยากรณ์ มีพารามิเตอร์ที่จะต้องปรับให้เหมาะสมกับ
ข้อมูลที่ใช้ ซึ่งการหาค่าเหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค (Particle swarm optimization: PSO) (Kennedy J., Eberhart R.,
1995) คือวิธีการหาค่าเหมาะสมวิธีหนึ่งที่สามารถนามาใช้เพื่อหาค่าเหมาะสมของพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน
ได้
โครงการวิจัยนี้ นาเสนอการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลาง กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา โดยข้อมูล
อินพุตสาหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน ประกอบด้วย ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายวัน ในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูล
สภาวะอากาศในอดีตและปัจจุบัน ส่วนเอาต์พุตของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน คือ ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
สูงสุดรายวัน ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ถึง 5 สัปดาห์ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจาลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แม
ชีนที่นาเสนอ งานวิจัยนี้จึงใช้วิธีกลุ่มอนุภาค เพื่อหาค่าเหมาะสมของพารามิเตอร์ของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน ทาให้
แบบจาลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนที่ได้มปี ระสิทธิภาพในการพยากรณ์มากยิ่งขึ้น
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลาง
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลาง คือ การหาค่าประมาณของพลังงานไฟฟ้าหรือกาลังไฟฟ้าที่
จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคตระยะกลาง ล่วงหน้าระหว่าง 1 สัปดาห์ ถึง 1 ปี ซึ่งผลการพยากรณ์เป็นประโยชน์
สาหรับการจัดตารางการบารุงรักษา การประเมินความเพียงพอของการจัดตารางการผลิตน้ามันเชื้อเพลิงและแหล่ง
พลังงานที่จากัด และอื่น ๆ (Amjady N. Daraeepour A., 2011) ลักษณะเด่นสาคัญที่ใช้คือความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
รายวัน วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลาง ที่สาคัญมีดังนี้ คือ วิธีเลื อกวันที่เหมือนกัน
การวิเคราะห์การถดถอย อนุกรมเวลา โครงข่ายประสาทเทียม ฟัซซีลอจิก ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน ระบบผู้เชี่ยวชาญ
และการประยุกต์วธิ ีที่กล่าวถึงข้างต้นร่วมกัน
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน (SVM)
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนที่ใช้ในงานวิจัยนี้ เป็นชนิดที่ใช้เพื่อประมาณค่าฟังก์ชัน (Alex J. Smola, Scholkopf B.,
2004) โดยหลักการของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนชนิดนี้คอื ใช้ฟังก์ชันเคอร์เนลเพิ่มมิติของข้อมูลให้สูงขึ้น ทาให้ง่ายต่อ
การหาคาตอบแบบเชิงเส้น จากนั้นทาการวิเคราะห์เพื่อหาระนาบเชิงซ้อนที่เหมาะสมที่สุด โดยการพิจารณาให้ทุก
ข้อมูลที่ใ ช้สอนเป็ นซัพพอร์ ตเวกเตอร์ ค่าความผิดพลาดระหว่างซัพพอร์ตเวกเตอร์ทั้ง หมด กับระนาบเชิงซ้อนที่
เหมาะสมที่ สุด คือ ค่าความผิด พลาดที่ ต้อ งทาให้ มีขนาดน้อยที่สุด ในการประยุ กต์ใ ช้ซั พพอร์ต เวกเตอร์แ มชีน
มีพารามิเตอร์สองตัวที่ต้องปรับคือ ค่าความผิดพลาดจากแนวขอบระนาบที่ผู้ใช้ยอมรับได้ (  ) และฟังก์ชันเคอร์เนล
ในงานวิจัยนี้เลือกใช้ฟังก์ชันเคอร์เนลแบบเกาส์เซียน (Gaussian kernel) ดังสมการ (1) เมื่อ  คือพารามิเตอร์ที่ต้อง
ปรับให้เหมาะสมกับข้อมูล
 x  xi
K ( x, xi )  exp  

2 2


2






(1)

ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมด้วยวิธกี ลุ่มอนุภาค (PSO)
การหาค่าเหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค มีแนวคิดมาจากการหาอาหารของนกหรือการหาอาหารของปลา
และทฤษฎีการเคลื่อนที่ (Kennedy J., Eberhart R., 1995) ซึ่งต้องอาศัยการเคลื่อนที่กันเป็นกลุ่มและการเว้น
ระยะห่างระหว่างนกหรือปลาแต่ละตัว ข้อดีของการหาค่าเหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคคือ เป็นวิธีที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้งานง่าย มีการลูเ่ ข้าหาคาตอบที่ดี และมีประสิทธิภาพในการคานวณสูง
วิธีการนาเสนอ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมู ลที่ใ ช้ในงานวิจัย นี้เป็ นข้อ มูลการใช้ไฟฟ้าใน อ.เมือง จ.พะเยา จัด เก็บในรู ปแบบการเขี ยนบั นทึ ก
รายชั่วโมง และมีการบันทึกทุกครึ่งชั่วโมงในช่วงเวลา 18.00-21.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่โหลดมีปริมาณมาก
และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูง ดังนั้นในแต่ละวันจึงมีข้อมูลจัดเก็บจานวน 27 ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างโหลด
ปัจจุบันและโหลดที่จะทานายล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ ถึงห้าสัปดาห์ เมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมดแสดงดังภาพที่ 1 โดยภาพ
ที่ 1 (ก) เป็นการพิจารณาเมื่อต้องการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้น ส่วนภาพที่ 1 (ข) ถึงภาพที่ 1 (ฉ) แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างโหลดปัจจุบันและโหลดที่จะทานายล่วงหน้า 1-5 สัปดาห์ ซึ่งเป็นการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าระยะกลาง ที่จะทาการพิจารณาในงานวิจัยนี้
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(ก) ทานายล่วงหน้า 1 วัน (พยากรณ์ระยะสั้น)

(ข) ทานายล่วงหน้า 1 สัปดาห์

(ค) ทานายล่วงหน้า 2 สัปดาห์

(ง) ทานายล่วงหน้า 3 สัปดาห์

(จ) ทานายล่วงหน้า 4 สัปดาห์

(ฉ) ทานายล่วงหน้า 5 สัปดาห์

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างโหลดปัจจุบันและโหลดที่จะทานาย
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แบบจาลองที่นาเสนอ
รู ปแบบข้ อ มู ล อิ น พุ ต และการพยากรณ์ ค วามต้ อ งการไฟฟ้ า ระยะกลางด้ ว ยซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชีน ที่
เหมาะสมที่นาเสนอแสดงดังภาพที่ 2 ข้อมูลอินพุตประกอบด้วย ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลอุณหภูมิ
และข้อมูลวันเวลาที่จะทาการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ส่วนข้อมูลเอาต์พุต คือ ผลการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าล่วงหน้า 1-5 สัปดาห์
ข้อ มูล การใช้ไฟฟ้า
ในอดีต และปัจจุบัน

ข้อ มูล อุณหภูมิ

ข้อ มูล วันเวลาที่จะ
ทาการพยากรณ์โหลด

ซัพพอร์ต เวกเตอร์แมชีน
หาค่า เหมาะสมด้วยวิธีก ลุ่มอนุภาค
ส าหรับพยากรณ์ความต้อ งการไฟฟ้า ระยะกลาง

ผลการพยากรณ์

ภาพที่ 2 รูปแบบข้อมูลอินพุตและการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลาง
ด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนที่เหมาะสม
เริ่มต้น
ก าหนดพารามิเตอร์เริ่มต้นของวิธีก ลุ่มอนุภาค, ก าหนดขอบเขตของปัญหา,
ก าหนดฟังก์ชัน วัตถุประสงค์, และก าหนดขนาดของประชากร
ส าหรับแต่ละอนุภาค
SVM
ก าหนดพารามิเตอร์
ของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน
ทาการสอนซัพ พอร์ตเวกเตอร์แม
ชีน ด้วยชุดข้อ มูล สาหรับใช้ส อน

ปรับปรุง ตาแหน่ง
ของอนุภาค

ทาการทดสอบซัพ พอร์ต เวกเตอร์แมชีน
ด้วยชุด ข้อมูล ส าหรับใช้ทดสอบ

ปรับปรุง ความเร็ว
ของอนุภาค

คานวณฟังก์ชันวัต ถุประสงค์
ดังสมการ (3)
เป็นไปตามเงื่อ นไขการหยุด

ไม่ใ ช่

ใช่
ซัพพอร์ต เวกเตอร์แมชีนที่เหมาะสมแล้ว ส าหรับ
พยากรณ์ความต้อ งการไฟฟ้า ระยะกลาง

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนด้วยวิธีกลุม่ อนุภาค
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การสอนซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน ด้วยการหาค่าเหมาะสมด้วยวิธกี ลุ่มอนุภาค
ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคที่
นาเสนอโดยในการประเมินประสิทธิภาพจะใช้ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean absolute error: MAE ) ทาการ
ประเมินประสิทธิภาพของแบบจาลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนที่นาเสนอ ดังสมการ
MAE 

1 n
 Actual Valuei  Predict Valuei
n i 1

(2)

นอกจากนี้ เพื่อให้การสอนซั พพอร์ตเวกเตอร์แมชีนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงทาการแบ่งกลุ่มข้อมู ล
สาหรับสอนออกเป็นสามกลุ่ม จากนั้นทาการสอนข้อมูลในกลุ่มที่ 2-3 แล้วนาแบบจาลองที่ได้ไปทดสอบกับกลุ่มที่ 1
ทาอย่างนี้สลับกันไป เพื่อให้ได้ทดสอบข้อมูลครบทั้ง สามกลุ่ม โดยกลุ่มที่ใช้สอนและทดสอบไม่ซ้ากัน การสอนแบบนี้
เรียกว่า การสอนแบบไขว้ 3 โฟล์ด (3-fold cross validation: 3-fold CV) ทาให้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมโดยใช้ค่า
ความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ยเขียนได้ดังสมการ
(3)

Minimize MAE3 foldCV

ด้วยเงื่อนไข

 min     max ,  min     max

เมื่อ  คือ ค่าความผิดพลาดจากแนวขอบระนาบที่ยอมรับได้ และ  คือ พารามิเตอร์ของฟังก์ชันเคอร์เนล

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 3 และรูปที่ 5 ถึงรูปที่ 8 ตารางที่ 1 แสดงค่า MAE สาหรับ
ช่วงเวลาการพยากรณ์ 1-5 สัปดาห์ เมื่อปรับค่าพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน   0.3 และ   0.1 ตาราง
ที่ 2 แสดงค่า MAE สาหรับช่วงเวลาการพยากรณ์ 1-5 สัปดาห์ เมื่อปรับค่าพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน
  0.3 และ   1 ตารางที่ 3 แสดงค่า MAE สาหรับช่วงเวลาการพยากรณ์ 1-5 สัปดาห์ เมื่อปรับค่าพารามิเตอร์
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน   0.3 และ   10 และตารางที่ 4 แสดงค่า MAE สาหรับช่วงเวลาการพยากรณ์ 1-5
สัปดาห์ เมื่อหาค่าพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนที่เหมาะสมด้วยวิธีกลุม่ อนุภาค
ตารางที่ 4.1 ค่า MAE เมื่อปรับค่าพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน   0.3 และ   0.1
ช่วงเวลาการพยากรณ์
(สัปดาห์)
- สายป้อน KT1A
1
2
3
4
5
- สายป้อน KT2A
1
2
3
4
5

พารามิเตอร์ของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน
ฟังก์ชันเคอร์เนล (  ) ฟังก์ชันการสูญเสีย (  )
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
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MAE (MW)
ข้อมูลใช้สอน
ข้อมูลใช้ทดสอบ
(SVR ไม่เคยเห็น)
0.5499
1.1555
0.5257
1.2080
0.5566
1.2045
0.5605
1.2218
0.5503
1.3146
0.5336
0.5191
0.5705
0.5549
0.5589

1.3779
1.4518
1.5120
1.6219
1.6720

ตารางที่ 4.2 ค่า MAE เมื่อปรับค่าพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน   0.3 และ   1
ช่วงเวลาการพยากรณ์
(สัปดาห์)
- สายป้อน KT1A
1
2
3
4
5
- สายป้อน KT2A
1
2
3
4
5

พารามิเตอร์ของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน
ฟังก์ชันเคอร์เนล (  ) ฟังก์ชันการสูญเสีย (  )
1
1
1
1
1

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

1
1
1
1
1

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

MAE (MW)
ข้อมูลใช้สอน
ข้อมูลใช้ทดสอบ
(SVR ไม่เคยเห็น)
0.7850
0.8350
0.7568
0.8348
0.8140
0.8559
0.8176
0.9390
0.8360
0.9675
0.8508
0.8434
0.9123
0.9037
0.9725

0.9981
0.9987
1.0947
1.1160
1.1851

ตารางที่ 4.3 ค่า MAE เมื่อปรับค่าพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน   0.3 และ   10
ช่วงเวลาการพยากรณ์
(สัปดาห์)
- สายป้อน KT1A
1
2
3
4
5
- สายป้อน KT2A
1
2
3
4
5

พารามิเตอร์ของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน
ฟังก์ชันเคอร์เนล (  ) ฟังก์ชันการสูญเสีย (  )

ข้อมูลใช้สอน

10
10
10
10
10

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.9164
0.8906
0.9849
0.9843
1.0206

10
10
10
10
10

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.9707
0.9621
1.0870
1.0524
1.1558
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MAE (MW)
ข้อมูลใช้ทดสอบ
(SVR ไม่เคยเห็น)
0.9048
0.8901
0.8786
0.9974
1.0128
1.0168
1.0411
1.0513
1.1225
1.0717

ตารางที่ 4.4 ค่า MAE เมื่อหาค่าพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน ที่เหมาะสมด้วยวิธีกลุม่ อนุภาค
ช่วงเวลาการพยากรณ์
(สัปดาห์)
- สายป้อน KT1A
1
2
3
4
5
- สายป้อน KT2A
1
2
3
4
5

พารามิเตอร์ของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน
ฟังก์ชันเคอร์เนล (  ) ฟังก์ชันการสูญเสีย  )
1.732
1.563
1.539
1.981
1.354

0.3567
0.1325
0.1347
0.3215
0.2576

MAE (MW)
ข้อมูลใช้ทดสอบ
(SVR ไม่เคยเห็น)
0.7512
0.8071
0.7217
0.8132
0.7935
0.8165
0.7942
0.9012
0.8217
0.9342

1.634
1.786
1.963
1.327
1.457

0.3864
0.2671
0.4314
0.4653
0.3215

0.8508
0.8434
0.9123
0.9037
0.9725

ข้อมูลใช้สอน

0.9981
0.9987
1.0947
1.1160
1.1851

ผลการพยากรณ์ กรณีที่ 1 วันอาทิตย์ 25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555 แสดงดังภาพที่ 4 ถึงภาพที่ 9
โดยภาพที่ 4 แสดงการพยากรณ์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ภาพที่ 5 แสดงการพยากรณ์ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ภาพที่ 6 แสดง
การพยากรณ์ล่วงหน้า 3 สัปดาห์ ภาพที่ 7 แสดงการพยากรณ์ล่วงหน้า 4 สัปดาห์ ภาพที่ 8 แสดงการพยากรณ์
ล่วงหน้า 5 สัปดาห์ และภาพที่ 9 แสดง เปรียบเทียบการพยากรณ์ล่วงหน้า 1-5 สัปดาห์

(ก) สายป้อน KT1A

(ข) สายป้อน KT2A

ภาพที่ 4 ผลการพยากรณ์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ วันอาทิตย์ 25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555
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(ก) สายป้อน KT1A

(ข) สายป้อน KT2A

ภาพที่ 5 ผลการพยากรณ์ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ วันอาทิตย์ 25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555

(ก) สายป้อน KT1A

(ข) สายป้อน KT2A

ภาพที่ 6 ผลการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 สัปดาห์ วันอาทิตย์ 25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555

(ก) สายป้อน KT1A

(ข) สายป้อน KT2A

ภาพที่ 7 ผลการพยากรณ์ล่วงหน้า 4 สัปดาห์ วันอาทิตย์ 25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555
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(ก) สายป้อน KT1A

(ข) สายป้อน KT2A

ภาพที่ 8 ผลการพยากรณ์ล่วงหน้า 5 สัปดาห์ วันอาทิตย์ 25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555

(ก) สายป้อน KT1A

(ข) สายป้อน KT2A

ภาพที่ 9 เปรียบเทียบผลการพยากรณ์ล่วงหน้า 1-5 สัปดาห์ วันอาทิตย์ 25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555

(ก) สายป้อน KT1A

(ข) สายป้อน KT2A

ภาพที่ 10 ผลการพยากรณ์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ วันอาทิตย์ 25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555
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ผลการพยากรณ์ กรณีที่ 2 วันเสาร์ 29, อาทิตย์ 30 ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม 2555แสดงดังภาพที่ 10 ถึง
ภาพที่ 15 โดยภาพที่ 10 แสดงการพยากรณ์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ภาพที่ 11 แสดงการพยากรณ์ล่วงหน้า 2 สั ปดาห์
ภาพที่ 12 แสดงการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 สัปดาห์ ภาพที่ 13 แสดงการพยากรณ์ล่วงหน้า 4 สัปดาห์ ภาพที่ 14 แสดง
การพยากรณ์ล่วงหน้า 5 สัปดาห์ และภาพที่ 15 แสดง เปรียบเทียบการพยากรณ์ล่วงหน้า 1-5 สัปดาห์

(ก) สายป้อน KT1A

(ข) สายป้อน KT2A

ภาพที่ 11 ผลการพยากรณ์ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ วันเสาร์ 29, อาทิตย์ 30 ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม 2555

(ก) สายป้อน KT1A

(ข) สายป้อน KT2A

ภาพที่ 12 ผลการพยากรณ์ลว่ งหน้า 3 สัปดาห์ วันเสาร์ 29, อาทิตย์ 30 ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม 2555
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(ก) สายป้อน KT1A

(ข) สายป้อน KT2A

ภาพที่ 13 ผลการพยากรณ์ล่วงหน้า 4 สัปดาห์ วันเสาร์ 29, อาทิตย์ 30 ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม 2555

(ก) สายป้อน KT1A

(ข) สายป้อน KT2A

ภาพที่ 14 ผลการพยากรณ์ล่วงหน้า 5 สัปดาห์ วันเสาร์ 29, อาทิตย์ 30 ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม 2555

(ก) สายป้อน KT1A

(ข) สายป้อน KT2A

ภาพที่ 15 เปรียบเทียบผลการพยากรณ์ล่วงหน้า 1-5 สัปดาห์ วันเสาร์ 29,
อาทิตย์ 30 ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม 2555
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วิจารณ์และสรุปผล
บทความนี้นาเสนอการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางในจังหวัดพะเยาโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แม
ชีนหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค อินพุตของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน ประกอบด้วยข้อมูลอุณหภูมิ
ข้อมูลเวลา และข้อมูลโหลด ข้อมูลเอาต์พุตเป็นข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ถึง
5 สัปดาห์ โดยข้อมูลที่ใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการนาเสนอคือข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในจั งหวัดพะเยา ผลการ
พยากรณ์พบว่าหากมีการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน จะทาให้สามารถพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าได้แม่นยากว่าการไม่หาค่าเหมาะสม ทัง้ นี้ การพยากรณ์ลวงหน้า 5 สัปดาห์มคี ่าความผิดพลาดมากกว่า
การพยากรณ์ความต้อการไฟฟ้าที่ระยะเวลาสั้นกว่า

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา และข้อมูลที่ใช้ในการทาวิจัยได้มาจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภ าค จังหวัดพะเยา ผู้วิจั ยขอขอบคุณการไฟฟ้า ส่ว นภูมิภาค จัง หวัด พะเยา และมหาวิทยาลั ยพะเยา มา
ณ โอกาสนี้
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หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพ
A human-following mobile robot for documents transportation by using
image processing
เสนอ สะอาด 1* ดรุณี ชายทอง1 และรุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์1
Saner Sa-ad1* , Darunee Chaythong1 and Runglawan Chusawat1
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการออกแบบหุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพควบคุม
การทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อทาหน้าที่ในการอานวยความสะดวกในการขนถ่ายเครื่องมือ อุปกรณ์หรือ
วัสดุสิ่งของต่าง ๆ ลดภาระในการเคลื่อนย้ายสิ่งของโดยใช้รถเข็นและแรงงานมนุษย์ หุ่นยนต์ถูกออกแบบให้สามารถ
เคลื่อนที่ติดตามผู้ใช้งานได้ โดยมีชุดวัตถุกาหนดสีติดตั้งกับผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ตัว
หุ่นยนต์มกี ารติดตัง้ ชุดกล้องรับสัญญาณภาพ มีการประมวลผลการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้หุ่นยนต์
สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วในระยะที่เหมาะสม มีระบบตัวตรวจรู้สามารถตรวจจับวัตถุด้านหน้าหุ่นยนต์ ป้องกัน
การชนกับวัตถุหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ หุ่นยนต์ถูกออกแบบให้มีน้าหนัก 28 กิโลกรัม สามารถรองรับน้าหนักในการขน
ย้ายได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 กิโลกรัม ทางานได้อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 4.5 ชั่วโมงต่อการประจุไฟฟ้าแต่ละครัง้ มีความเร็ว
เฉลี่ยในการเคลื่อนที่ 0.8 เมตรต่อวินาที มีการสูญเสียกาลังไฟฟ้า 128 วัตต์ จึงเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในโรงพยาบาล
หรือโรงงานได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ: หุ่นยนต์ขนส่งเอกสาร, ไมโครคอนโทรลเลอร์, การประมวลผลภาพ, ตัวตรวจรูอ้ ัลตร้าโซนิค

Abstract
This article presents a design of a human-following mobile robot for documents transportation by using
image processing with microcontroller. The robot are innovated with purposes; (1) to facilitate a loading and
unloading of tools, equipments and materials. (2) to reduce a burden of object transportation with human labor.
The robot is designed to be able to track and follow the user by using a set of objects with specific color, which
is installed with the user, to control the direction of the robot. Also, the robot is installed a set of picture receiver
camera processing by microcontroller so the robot can move with suitable speed. Furthermore, the robot has
frontal object detection system to prevent a collision with obstructions. The robot is designed to had weight
about 28 kg, that can support the carrying weight up to 50 kg. The system of robot can continuously operate at
least 4.5 hours for one time charging. It’s average speed is 0.8 meters per second and has a power
consumption about 128 watts. Therefore, this mobile robot is appropriately to use in hospitals or factories.
Keywords: Mobile robot for documents transportation, Microcontroller, Image processing, Ultrasonic sensor
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บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีความสาคัญสาหรับมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะทาให้มนุษย์มีการพัฒนาทาให้
เกิดความก้าวหน้า และทาให้เกิดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึน้ มากมาย ซึ่งปัจจุบันได้มกี ารนาเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์
เข้ามาใช้งานในด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น งานทางด้านอุตสาหกรรม งานทางด้านทหาร งานทางด้านการแพทย์และ
งานทางด้านการขนส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยหุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจาวันของมนุษย์ ด้วยเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ทาให้ความสามารถของหุ่นยนต์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถทางานต่างๆ
ที่มนุษย์ไม่สามารถทาได้ ซึ่งการนาหุน่ ยนต์เข้ามาใช้งานแทนมนุษย์นั้นมีหลายประเภทโดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่พัฒนาเพื่อ
จุดประสงค์ดา้ นบริการหรืออานวยความสะดวกที่มีสามารถในการขนถ่ายสิ่งของ (สาคร สว่างอารมณ์ อนาวิล วาฤทธิ์
และเกริกเกียรติ สุขเนาว์, 2555) (Thanata, 2554) ดังนัน้ การประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ให้ความสะดวกในด้านการบริการได้
นามาใช้กับหน่วยงาน หรือสถานที่ต่างๆโดยมีหนุ่ ยนต์ขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ (นริศ โกธิศรีและปิตพิ งษ์ ใยพันธ์, 2556)
จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หุน่ ยนต์ดังกล่าวจะทาหน้าที่ในการ
ลาเลียงวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง อาศัยระบบคอมพิวเตอร์ในการนาทางให้กับหุ่นยนต์เพื่อให้หนุ่ ยนต์ทราบเส้นทาง
ที่จะต้องไปโดยอาศัยตัวตรวจรู้ในการตรวจจับสถานะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อม เพื่อนามาประมวลผลให้ทราบ
เส้นทางโดยหุ่นยนต์จะทาหน้าลาเลียงวัสดุไ ด้ตรงตามที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์นั้นเคลื่อนที่ได้เพียงบริเวณที่
ก าหนดไว้ เ ท่ า นั้ น ไม่ ส ามารถเคลื่ อ นที่ ไ ด้ ใ นบริ เ วณอื่ น จากนั้ น ภาควิ ช าเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมแมคคาทรอนิ ก ส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ได้ออกแบบรถขนส่ง และลาเลียงอัตโนมัติ (ธนาพล พรหม
วงศนันท์ ก่อ ชอบแต่ง และธีรพัฒน์ สรวยศรีเมือง, 2556) เป็นรถขนส่งที่อาศัยการขับเคลื่อนตามเส้นทางที่ได้
กาหนดไว้ สามารถสั่งการผ่านระบบทราฟฟิคอินเตอร์เฟส โดยสามารถเข้าจอดตามสถานีได้ มีระยะคลาดเคลื่อน
ไม่เกิน 3 เซนติเมตร ใช้ระบบทราฟฟิคอินเตอร์เฟสซึ่งสามารถติดตามตาแหน่ง สถานะต่าง ๆ ของตัวรถขนส่งในการ
ควบคุม และติดตามรถมากกว่าหนึ่งคันได้ อีกทั้งยังมีเสียงแจ้งเตือนเพื่อแสดงสถานะในการทางานซึ่งง่ายต่อการ
ควบคุมและใช้งาน อย่างไรก็ตามพบว่า ตัวรถมีขนาดเล็กทาให้บรรจุสิ่งของได้น้อย และต่อมาอาจารย์เสนอ สะอาด
และอาจารย์เจริญชัย ฮวดอุปัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามมนุษย์ด้วย
สัญญาณอินฟราเรด (เสนอ สะอาด เจริญชัย ฮวดอุปัต, 2556) ใช้การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยชุดรับ-ส่ง
สัญญาณอินฟราเรด และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประมวลผลทั้งหมด โดยมีชุดส่งสัญญาณอินฟราเรดติดตั้งที่
ตัวบุคคล และชุดรับสัญญาณอินฟราเรดติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์โดยมีช่องบรรจุสิ่งของและอุปกรณ์ทั่วไป มีตัวตรวจรู้
ตรวจจับวัตถุอยู่ด้านหน้าหุ่นยนต์คอยตรวจวัตถุในระยะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อตัวหุ่นยนต์
อย่างไรก็ตามความเร็วของหุ่นยนต์เมื่อเทียบกับอัตราการเดินของมนุษย์ ผลออกมายังช้ากว่าเล็กน้อยทาให้ในกรณีที่
บุคคลผู้ใช้งานมีการเคลื่อนที่เร็วเกินไป อาจทาให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามมนุษย์ไม่สามารถตามได้ทันและรับสั ญญาณ
ไม่ได้ เนื่องจากระยะห่างเกินกว่าที่ตัวตรวจรูจ้ ะทางานได้
จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาและประดิษฐ์หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษย์ด้วยการ
ประมวลผลภาพ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณงานในการ
เคลื่อนย้ายสิ่งของ และเป็นการลดภาระหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การประดิษฐ์หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษย์ด้ วยการประมวลผลภาพ ใช้การควบคุมการเคลื่อนที่ของ
หุ่นยนต์ด้วยด้วยระบบอิมเมจโปรเซสซิ่ง และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอาดูโน่ ในการประมวลผล โดยมีชุดวัตถุติด
ตามที่ตัวบุคคลและชุดประมวลผลภาพติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์ อีกทั้งยังมีตัวตรวจรู้ตรวจจับวัตถุอยู่ด้านหน้าหุ่นยนต์คอย
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ตรวจวัตถุในระยะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อตัวหุ่นยนต์ ซึ่งหุ่นยนต์จะมีมอเตอร์ ไฟฟ้าเป็นระบบ
ขับเคลื่อน มีช่องบรรจุเอกสาร และอุปกรณ์ทั่วไป

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ (เดชฤทธิ์ มณีธรรม, 2559)
หุ่นยนต์ (Robot) คือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่สามารถควบคุมทางานทั้งแบบโดยตรงและแบบอัตโนมัติ
มีส่วนประกอบที่สาคัญ 4 ส่วนคือ 1) ส่วนควบคุมการทางานของหุ่นยนต์ มีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์หลัก ใน
การควบคุมและประมวลผลการทางาน 2) ตัวตรวจรู้ ทาหน้าที่รับสัญญาณอินพุตจากสภาพแวดล้อมมากาหนด
เงื่อนไขการทางาน เพื่อให้ หุ่นยนต์ทางานได้ถูกต้องแม่นยา 3) กลไกการเคลื่อนไหว ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วน
กาเนิดแรงขับเคลื่อนและส่วนกลไกเคลื่อนไหว มีมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดเฟืองทดเป็นอุปกรณ์สาคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อน
และ 4) แหล่งพลังงาน
2. ไมโครคอนโทรลเลอร์ (เดชฤทธิ์ มณีธรรม, 2560)
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) คือ อุปกรณ์ควบคุมที่มีขนาดเล็กภายในประกอบด้วย อุปกรณ์
ควบคุ ม ที่ มี ค วามสามารถที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ได้ ร วมเอ าหน่ ว ยประมวลผลกลางหรื อ ซี พี ยู
หน่วยความจาและส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกหรือพอร์ตเข้าไว้ด้วยกัน โดยทาการบรรจุเข้าไปไว้ในตัวถังเดียวกัน
สามารถต่อร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกและสั่งงานโดยการเขียนโปรแกรมควบคุมการทางาน ส่งผลทาให้การทางานของ
ระบบเป็นแบบอัตโนมัติ
3. ตัวตรวจรู้และตัวแปรสัญญาณ (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2552)
ตัวตรวจรู้ (Sensor) คือ อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ตรวจจับปริมาณของตัวแปรต่าง ๆ ที่ต้องการทราบค่า เช่น
อุณหภูมิ การเคลื่อนที่ แสงสว่าง เป็นต้น โดยตัวตรวจรู้จะทางานร่วมกับตัวแปรสัญญาณ (Transducer) ซึ่งทาหน้าที่
เป็นตัวแปลงพลังงานจากรูปแบบหนึ่งให้อยู่ในอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น แปลงสัญญาณแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ตัวแปร
สัญญาณจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนรับรู้ (Sensing) และส่วนแปลงพลังงาน (Transduction Part) จะเห็นได้ว่าเมื่อ
กล่าวถึงตัวแปรสัญญาณก็จะต้องรวมถึงตัวตรวจรู้ด้วย เพราะตัวตรวจรู้นั้นเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของตัวแปร
สัญญาณ ระบบตัวตรวจรู้ มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนตรวจจับสัญญาณ 2) ส่วนปรับแต่งสัญญาณ
และ 3) ส่วนแสดงผล หรือส่วนบันทึกข้อมูล ตามลาดับ ตัวตรวจรู้ที่นิยมใช้งานกับหุ่นยนต์ คือ ตัวตรวจรู้แบบอัลตร้า
โซนิค ตัวตรวจรูอ้ ัลตร้าโซนิคนิยมใช้ตรวจจับระยะทางด้วยการสะท้อนคลื่นความถี่ สาหรับการทางานของหุ่นยนต์ตัว
ตรวจรูท้ ี่สามารถตรวจจับระยะทางเปรียบเสมือนสายตาของหุน่ ยนต์ที่หลีกเลี่ยงการชนวัตถุต่าง ๆ ได้ การทางานของ
ตัวตรวจรูอ้ ัลตร้าโซนิค แสดงได้ดังภาพที่ 1
ตัวรับ

ตัวส่ง

ระยะทางจากวัตถุ
ภาพที่ 1 หลักการตรวจจับวัตถุโดยใช้สัญญาณความถี่อัลตร้าโซนิค
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4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ, 2556)
การประมวลผลภาพ (Image Processing) คือการนาเสนอรายละเอียดของวัตถุ (Object) โดยการจับเอาหรือ
ถ่ายเท (Maniltipulation) รายละเอียดของภาพที่ได้จากวัตถุ เพื่อนารายละเอียดของภาพเหล่านั้นไปทาให้เกิดประโยชน์
มากยิ่งขึ้น เทคนิคทางการประมวลผลภาพจะทาการแปลงข้อมูลภาพให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิตอล เพื่อที่จะทาการ
คานวณ และส่งออกมาเป็นข้อมูลที่ใช้แทนข้อมูลภาพดิจิตอลเหล่านั้น และจัดเก็บข้อมูลภาพลงหน่วยความจาของ
คอมพิวเตอร์ในรูปของตัวแปรอาร์เรย์ โดยค่าในแต่ละช่องจะแสดงถึงคุณสมบัติของจุดภาพ (pixel) และตาแหน่งของ
ช่องอาร์เรย์ เป็นตัวกาหนดตาแหน่งของจุดภาพ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หลักการทางานของระบบการประมวลผลภาพ
5. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (ไชยชาญ หินเกิด, 2556)
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีความสาคัญมากต่อการสร้างหุ่นยนต์ มีทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้
หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ การเลือกใช้มอเตอร์ มีหลักการพิจารณาที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) แรงบิดสูงสุดที่โหลด
ต้องการ 2) ความเร็วพิกัดที่ต้องการ และ 3) การออกตัวเร็วช้าสาหรับแรงบิดที่มอเตอร์ต้องใช้ในการขับโหลด โดย
การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนัน้ นิยมใช้การควบคุมแบบพัลส์วิดท์มอดูเลชั่น (PWM) เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า สามารถจ่ายกาลังได้เต็มประสิทธิภาพทาให้ได้ค่าแรงบิดและได้ความเร็วสูงสุดของ
มอเตอร์











ภาพที่ 3 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพ
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การออกแบบหุน่ ยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพ
การออกแบบหุ่นยนต์เปรียบเสมือนการรวบรวมความรู้ในหลายๆ ด้านเพื่อหาความสมดุลในการออกแบบ
เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทางานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษย์ด้วยการ
ประมวลผลภาพ ประกอบด้วย 7 ส่วนสาคัญ คือ 1) ชุดวัตถุกาหนดสี 2) ชุดภาครับสัญญาณภาพ 3) ตัวตรวจรู้
อัลตร้าโซนิคหลีกเลี่ยงการชน 4) ชุดควบคุมการทางานของระบบ 5) ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
6) ชุดควบคุมทิศทางมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และ 7) แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ตามลาดับ ดังในภาพที่ 3
หลักการทางานของหุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษย์ดังในภาพที่ 3 แบ่งองค์ประกอบได้เป็น 2 ส่วน
คือ ชุดวัตถุกาหนดสีจะถูกติดตัง้ ไว้ที่ตัวผู้ใช้งาน และ ตัวหุ่นยนต์ซึ่งจะถูกติดตัง้ ชุดรับสัญญาณภาพ (กล้องดิจิตอล) ไว้ที่
ด้านหน้าของตัวหุ่นยนต์ ทาหน้าที่ จดจาสีและขนาดของชุดวัตถุกาหนดสี ด้วยวิธีการประมวลผลด้วยภาพ หุ่นยนต์
สามารถจดจาสีได้จานวน 3 สี คือ สีเขียว สีน้าเงินและ สีแสด ตามลาดับ สัญญาณภาพทีไ่ ด้จะถูกเปลี่ยนเป็นค่าข้อมูล
ดิจิตอลเพื่อส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อประมวลผลต่อไป โดยชุดรับสัญญาณภาพมีรัศมีการทางานในมุมกว้าง
ประมาณ 140 องศา การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์จะถูกกาหนดด้วยจานวนจุดสีของภาพที่รับได้โดยเปรียบเทียบจากจุด
กึ่งกลางของจอรับภาพซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกระยะห่างและทิศทางจากตัวหุ่นยนต์กับผู้ใช้งาน โดยเมื่อชุดกาหนดสีอยู่ที่
ตาแหน่งใด หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่หันด้านหน้าไปยังชุด กาหนดสีหรือผู้ใช้งานเสมอ และเมื่อผู้ใช้งานเคลื่อนที่ห่างออกไป
หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ตามตลอดเวลา หุ่นยนต์ถูกออกแบบให้มีระยะห่างระหว่างกันประมาณ 0.6-3 เมตร โดยหุ่นยนต์จะ
เพิ่มความเร็วเพื่อให้มีระยะการเคลื่อนที่อยู่ในระยะที่เหมาะสมและหยุดการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในระยะห่าง 0.6 เมตร
นอกจากนี้ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามมนุษย์ ฯ ได้ถูกออกแบบให้มีตัวตรวจรู้ อัลตร้าโซนิคทาหน้าที่ตรวจจับวัตถุต่างๆ เพื่อ
ป้องกันการชนด้านข้างของหุ่นยนต์เมื่อมีการเคลื่อนที่เลีย้ วซ้ายหรือเลีย้ วขวา โดยสัญญาณที่ได้จากตัวตรวจรู้ทั้งหมดจะ
ถูกควบคุมการทางานด้วยชุดควบคุมการทางานของระบบ มีไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน่ทาหน้าที่ประมวลผลหลัก
ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานในรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อส่งต่อไปยังชุดควบคุมความเร็ว และชุดควบคุม
ทิศทางของมอเตอร์ไฟฟ้า

ภาพที่ 4 โครงสร้างของหุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษย์ฯ และตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
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1. การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์
โครงสร้างหุน่ ยนต์ฯ ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงและมีขนาดใกล้เคียงกับรถเข็นแบบที่ใช้งาน
โดยทั่วไป มีพ้ืนที่การใช้งานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) พื้นที่สาหรับวางอุปกรณ์หรือพื้นที่บรรทุก และ 2) พื้นที่ติดตั้ง
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยพืน้ ที่สาหรับวางอุปกรณ์นั้น แบ่งได้เป็น 2 ชั้น คือ ชั้นบนถูกออกแบบให้เหมาะสาหรับวาง
อุปกรณ์และเครื่องมือขนาดเล็ก สามารถหยิบจับได้ง่าย ชั้นล่างถูกออกแบบให้มีพ้ืนที่เหมาะสาหรับวางอุปกรณ์และ
เครื่องมือขนาดใหญ่ เพราะสามารถรับน้าหนักได้ดีกว่าชั้นบน สาหรับพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ถูกออกแบบ
ให้ ติ ดตั้ง อุ ปกรณ์ ตรวจรู้แ ละอุ ปกรณ์ ก ารขั บเคลื่อ น 5 ต าแหน่ง คื อ 1) ชุด ชุดรั บสั ญญาณภาพ 2) ชุด ตั ว ตรวจรู้
อัลตร้าโชนิคหลีกเลี่ยงการชน 3) มอเตอร์ไฟฟ้าชุดควบคุมการเคลื่อนที่และควบคุมทิศทาง 4) แบตเตอรี่ และ 5) ชุด
ควบคุมการทางานของระบบ ตามลาดับ ดังในภาพที่ 4
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ภาพที่ 5 วงจรการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์เชื่อมต่อกับส่วนต่างๆ ของระบบควบคุมหุ่นยนต์
2. การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
หัวใจสาคัญของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามมนุษย์ฯ คือ ส่วนของชุดควบคุมการทางานของระบบ ซึ่งถูกออกแบบให้
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ (arduino) ซึ่งทาหน้าที่ควบคุมการทางานของระบบทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 5 โดยมี
การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ 1) ชุดภาครับสัญญาณภาพ ถูกติดตั้งที่ด้านหน้าบริเวณ
ด้านบนของตัวหุ่นยนต์แบบคงที่ สามารถปรับระดับขึ้นลงได้เพื่อให้สามารถรับภาพได้อย่างเหมาะสมมีมุ มรับภาพไม่
น้อยกว่า 140 องศา สัญญาณภาพที่ได้จากชุดกล้องรับภาพจะถูกนาเข้าไปประมวลผลด้วยวิธีการประมวลผลภาพ
ทางานร่วมกั บไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุม การทางานของมอเตอร์เพื่อกาหนดทิศทาง
ความเร็วของหุน่ ยนต์ เพื่อให้หนุ่ ยนต์เคลื่อนที่ตามผู้ใช้งานตลอดเวลาและมีระยะห่างระหว่างหุ่นยนต์กับผู้ใช้งานอย่าง
เหมาะสม 2) ตั ว ตรวจรู้ อั ล ตร้ า โซนิ ค หลี ก เลี่ ย งการชน ถู ก ออกแบบให้ มี จ านวน 2 ชุ ด เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการชน
ทางด้ า นซ้ า ยและด้ า นขวา และ 3) ชุ ด ควบคุ ม ความเร็ ว และทิ ศ ทางมอเตอร์ ท าหน้ า ที่ รั บ สั ญ ญาณที่ ไ ด้ จ าก
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ไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อนาสัญญาณมาควบคุม การทางานของมอเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การควบคุม
ความเร็วในการเคลื่อนที่ และควบคุมทิศทางในการเคลื่อนที่ โดยใช้เทคนิคด้วยพัลส์วดิ มอดูเลชั่น
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ภาพที่ 6 แผนผังการทางานของระบบควบคุมหุ่นยนต์ฯ


7.2 km/h (PWM 80%)

ภาพที่ 7 แผนผังการควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์ฯ

จากวงจรควบคุมในภาพที่ 5 ที่มกี ารเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ สามารถนามาเขียน
โปรแกรมควบคุมการทางานในชุดไมโครคอนโทรลเลอร์แสดงได้ ดังแผนผั งในภาพที่ 6 และภาพที่ 7 ตามลาดั บ
มีหลักการทางานของผังงานคือ เมื่อมีการรับภาพสัญญาณจากกล้องดิจิตอลเข้ามา สัญญาณภาพที่ได้จะถูกส่งไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทาการประมวลผลภาพ โดยทาการวิเคราะห์คา่ สีตามที่ได้กาหนด ตรวจสอบจานวนปริมาณ
ของจุดภาพ (ขนาดของภาพเทียบกับภาพที่รับได้) เพื่อคานวณระยะห่างระหว่างตัวหุ่นยนต์กับผู้ใช้งาน (ตัวกาหนดสี)
หลังจากนั้นจะตรวจสอบภาพที่ได้เปรียบเทียบกับจุดกึ่งกลางของจอภาพเพื่อคานวณทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
ค่าที่ได้จะถูกนาไปควบคุม ทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ โดยแบ่งความเร็วในการเคลื่อนที่ของ
หุ่นยนต์อยู่ที่ 4 ระดับ คือ ซอฟสตาร์ท ช้า ปานกลางและ เร็ว ตามลาดับ หากหุ่นยนต์มีระยะห่างจากวัตถุอยู่ในช่วง
ไม่เกิน 0.6 ม.จะสั่งการให้หุ่นยนต์หยุดการเคลื่อนที่ หากหุ่นยนต์มีระยะห่างจากวัตถุอยู่ในช่วง 0.6-1.2 ม. จะส่ง
สัญญาณไปควบคุมความเร็วเพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ แบบซอฟสตาร์ท หากระยะห่ างจากวัตถุอยู่ในช่วง 1.2-2.0 ม.
หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ในระดับช้า หากระยะห่างจากวัตถุอยู่ในช่วง 2.0-2.5 ม. หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ในระดับปานกลาง
หากระยะห่างจากวัตถุอยู่ในช่วง 2.5-3.0 ม. หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ในระดับเร็ว แต่หากวัตถุมีระยะห่างมากกว่า 3.0 ม.
จะส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมความเร็วเพื่ อให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้เร็วเต็มกาลังของชุดขับเคลื่อน สาหรับตัวตรวจ
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รู้อัลตร้าโซนิคด้านซ้ายและด้านขวา จะทาหน้าที่ตรวจสอบวัตถุสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการชน หากตัวตรวจรู้อัลตร้า
ด้านหนึ่งด้านใดทางาน สัญญาณจากตัวตรวจรูอ้ ัลตร้าโซนิคจะถูกส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมจะควบคุม
ให้หุ่นยนต์เคลื่อนทีห่ ลบหลีกสิ่งกีดขวาง และตรวจสอบไปยังตัวตัวรู้อีกครั้ง หากไม่มีสัญญาณการตรวจจับหุ่นยนต์ก็
จะเคลื่อนที่ตามปกติ
ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อของหุ่นยนต์ เมื่อติดตั้งมอเตอร์เข้ากับชุดล้อแล้ว หุ่นยนต์
ต้องสามารถเคลื่อนที่ไ ด้ ในการออกแบบได้ก าหนดให้ล้อ ด้า นหน้า ของของหุ่ นยนต์ ก าหน้าที่ เป็น ต้นก าลั งในการ
เคลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและถอยหลังได้ โดยมีมอเตอร์ด้านหลังเป็นตัวบังคับทิศทางการเลี้ยวเพื่อบังคับ
ในการเคลื่อนที่ ในการติดตั้งมอเตอร์ได้คานึงถึง 1) ค่าแรงบิด 2) กาลังไฟฟ้า และ 3) ความเร็วรอบของมอเตอร์
ตามลาดับ งานวิจัยชิ้นนี้ได้ออกแบบให้ หุ่นยนต์สามารถบรรทุกสิ่งของได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม (รวมน้าหนักตัว
หุ่นยนต์เป็น 78 กิโลกรัม) เลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลต์ 50 วัตต์ ความเร็วรอบ 400 รอบ/นาที
โดยติดมีการติดตัง้ เข้ากับตัวหุน่ ยนต์สาหรับการขับเคลื่อนบริเวณด้านหน้า และขนาด 12 โวลต์ 30 วัตต์ ความเร็วรอบ
100 รอบ/นาที สาหรับการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่แล้วซ้ายและเลีย้ วขวา ถูกติดตั้งบริเวณด้านหลังของตัวหุ่นยนต์
และวงจรควบคุมถูกต่อใช้งานเข้ากับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 45 แอมแปร์ รองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
5 ชั่วโมง โดยมีวงจรประจุไฟฟ้าและวงจรตรวจวัดระดับแบตเตอรี่ แสดงผลแบบแอลซีดี ทาให้ทราบสถานการณ์ใช้
พลังงานไฟฟ้าหรือการชาร์ตไฟฟ้าลงแบตเตอรี่ตลอดเวลา การออกแบบชุดบังคับเลี้ยวและการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า
สาหรับการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ แสดงดังในภาพที่ 8

เดินหน้า

ถอยหลัง

เลี้ยวซ้าย

เลี้ยวขวา

(ข)

(ก)
(ค)
ภาพที่ 8 การออกแบบการเคลือ่ นที่และการติดตัง้ ล้อให้กับหุ่นยนต์
(ก) การออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ฯ (ข) การติดตั้งล้อหลังและมอเตอร์ควบคุมทิศทาง
(ค) การติดตัง้ มอเตอร์ขับเคลื่อนเข้ากับล้อหน้า
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 9 หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพที่นาเสนอ
(ก) ชุดวัตถุกาหนดสีที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนที่ (ข) ตัวหุน่ ยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษย์
( )
- 90

0

+ 90

(





(

)

)
0

(



)


(

(ก)

)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 10 การทดสอบการทางานของชุดกล้องรับสัญญาณภาพของหุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษย์
(ก) การออกแบบระยะทางและมุมการรับภาพในแนวราบ (ข) การออกแบบระยะและมุมการรับภาพในแนวตัง้
(ค) การทดสอบในเวลากลางวัน (กลางแจ้ง) (ง) การทดสอบในเวลากลางคืน (ที่มีแสงน้อย)

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพที่นาเสนอดังแสดงในภาพที่ 9 ถูกนามา
ทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการทางาน ในการทดสอบการทางานของหุนยนต์ฯ จะมีการทดสอบรายละเอียดดังนี้ (1) การทดสอบ
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ชุดกล้องรับสัญญาณภาพ (2) การทดสอบตัวตรวจรู้อัลตร้าโซนิคหลีกเลี่ยงการชน (3) การทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ขณะ
บรรทุกน้าหนักในพื้นผิวต่างๆ และ (4) การทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ เช่น การเคลื่อนที่ในพื้นที่ลาดเอียง กาลังไฟฟ้า
สูญเสีย ระยะเวลาการใช้งาน ฯลฯ โดยจะทาการทดลองเป็นจานวน 3 ซ้า ภาพที่ 10 แสดงการทดสอบประสิทธิภาพการ
ทดสอบการทางานของชุดกล้องรับสัญญาณภาพของหุ่นยนต์ฯ โดยจะทาการทดสอบตั้งแต่ระยะ 50 เซนติเมตร ถึง 300
เซนติเมตร เพิ่มระยะครั้งละ 50 เซนติเมตร โดยใช้วัตถุกาหนดสีเป็นตัวทดสอบจะเริ่มต้นที่ 0 องศา ถึง ± 90 องศา ทาการเพิ่มมุม
การทางานครั้งละ 15 องศา ทดสอบทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ผลการทดสอบพบว่าชุดกล้องรับสัญญาณภาพสามารถ
ตรวจจับภาพและให้คา่ ที่ถูกต้องที่ระยะไม่น้อยกว่า 300 เซนติเมตร ทั้งในแนวราบและแนวตั้ง ที่มุม ± 30 องศา ในเวลากลางวัน
ดังในภาพที่ 10 (ก) และภาพที่ 10 (ข) ตามลาดับ และพบว่าในช่วงเวลากลางคืนหรือในที่มีแสงน้อย ชุดกล้องรับสัญญาณภาพ
สามารถตรวจจับภาพและให้ค่าที่ถูกต้องที่ระยะไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ทั้งในแนวราบและแนวตั้ง ที่มุมองศา ± 30 องศา
เช่นเดียวกัน ดังในภาพที่ 10 (ค) และภาพที่ 10 (ง) ตามลาดับ
ภาพที่ 12 แสดงการทดสอบประสิทธิภาพการทางานของตัวตรวจรู้อัลตร้าโซนิคหลีกเลี่ยงการชนที่ถูกติดตั้งที่ตัว
หุ่นยนต์ โดยทาการทดสอบกับวัสดุทึบแสงและโปร่งแสง จานวน 10 ตั วอย่าง ได้แ ก่ ไม้กระดาน แผ่นโฟม แผ่ น
พลาสติกใส แผ่นพลาสติกสี ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกสีขุ่น ขวดแก้วใส ขวดแก้วสีขุ่น สมุด และกล่องกระดาษ
ตามลาดับ โดยการทดสอบที่ระยะต่างๆ ตั้งแต่ 10 เซนติเมตร ถึง 50 เซนติเมตร ทั้งในแนวราบและแนวตั้ง ผลการ
ทดสอบแสดงในภาพที่ 12 (ค) และภาพที่ 12 (ง) จะเห็นได้วา่ ตัวตรวจรู้อัลตร้าโซนิคหลีกเลี่ยงการชนสามารถตรวจจับวัตถุ
ได้ทั้งหมด สามารถทางานได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 เซนติเมตร ที่มุมกว้างในการทางานไม่นอ้ ยกว่า ± 15 องศา

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 11 ผลการทดสอบทิศทางและระยะการทางานของชุดกล้องรับสัญญาณภาพในแนวราบและแนวตั้ง
ในช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืน
(ก) ผลการทดสอบในแนวราบในช่วงเวลากลางวัน (ข) ผลการทดสอบในแนวตัง้ ในช่วงเวลากลางวัน
(ค) ผลการทดสอบในแนวราบในช่วงเวลากลางคืน (ง) ผลการทดสอบในแนวตัง้ ในช่วงเวลากลางคืน
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)
(

(

)

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 12 การทดสอบประสิทธิภาพการทางานของตัวตรวจรูอ้ ัลตร้าโซนิคหลีกเลี่ยงการชน
(ก) การออกแบบการทดสอบตัวตรวจรูใ้ นแนวราบ (ข) การทดสอบการตรวจจับของตัวตรวจรู้
(ค) ผลการทดสอบในแนวราบ (ง) ผลการทดสอบในแนวตัง้
ภาพที่ 13 แสดงการทดสอบค่าความเร็วของหุน่ ยนต์บนพืน้ ผิวต่างๆ แนวราบ ในการทดสอบได้ทาการทดสอบ
บน 4 พื้นผิว ได้แก่ พื้นผิวกระเบือ้ ง พืน้ ผิวยางมะตอย พืน้ ผิวขรุขระ และพื้นผิวคอนกรีต ตามลาดับ ทดสอบที่น้าหนัก
บรรทุกตั้งแต่ 0-50 กิโลกรัม เพิ่มน้าหนักครั้งละ 10 กิโลกรัม ในการทดสอบได้กาหนดระยะทางในการเคลื่อนที่ไม่
น้อย 5 เมตร จับเวลาการเคลื่อนที่ทดสอบเป็นจานวน 3 ซ้า ค่าที่ได้ บันทึกลงในตารางที่ 1 ผลที่ได้พบว่าเมื่อไม่มีการ
บรรทุกน้าหนัก หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 0.8 เมตรต่อวินาที (ประมาณ 2.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
และเมื่อมีการบรรทุกน้าหนักหุ่นยนต์จะมีค่าความเร็วลดลง ที่น้าหนักบรรทุก 50 กิโลกรัม จะมีค่าความเร็วเฉลี่ ย
ประมาณ 0.65 เมตรต่อวินาที ตารางที่2 แสดงการทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์บนพื้นลาดเอียงจากแนวราบ
ในขณะไม่มีโหลด ที่มุมความเอียงตั้งแต่ 5 องศา ถึง 30 องศา ผลการทดสอบพบว่า หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ดีที่
พื้นลาดเอียงไม่เกิน 20 องศา โดยหุ่นยนต์ที่ได้ถูกออกแบบสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 4
ชั่วโมง 30 นาที มีกาลังสูญเสี ย สูงสุด 128 วัตต์ สามารถเคลื่อนที่บนพื้นผิวเรียบแบบต่างๆ เช่น พื้นกระเบื้อง พื้น
คอนกรีตและพื้นถนนลาดยางมะตอย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนที่ในพื้นผิวลาดเอียงได้ในความชันสูงสุดไม่
เกิน 20 องศา จากระยะแนวราบ
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0

5



(ก)

พืน้ ผิวกระเบือ้ ง

(ข)

พืน้ ผิวยางมะตอย

พืน้ ผิวคอนกรีต

พืน้ ผิวขรุขระ

(ค)
ภาพที่ 13 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับน้าหนักบรรทุกบนพื้นผิวต่าง ๆ แนวราบ
(ก) การออกแบบการทดสอบ (ข) การทดสอบค่าความเร็วที่น้าหนักบรรทุก 30 กิโลกรัม บนพืน้ ผิวยางมะตอย
(ค) พื้นผิวต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบ
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและน้าหนักบรรทุกบนพื้นผิวต่างๆ
ค่าความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่
(เมตรต่อวินาที)
พื้นผิวทีท่ าการ
น้าหนัก
บรรทุก 0
กิโลกรัม
0.87
0.92
0.90
0.81

ทดสอบ
พื้นคอนกรีต
พื้นกระเบือ้ ง
พื้นยางมะตอย
พื้นขรุขระ

น้าหนัก
บรรทุก 10
กิโลกรัม
0.76
0.91
0.89
0.76

น้าหนัก
บรรทุก 20
กิโลกรัม
0.75
0.88
0.85
0.78

น้าหนัก
บรรทุก 30
กิโลกรัม
0.75
0.82
0.81
0.74

น้าหนัก
บรรทุก 40
กิโลกรัม
0.74
0.74
0.76
0.71

น้าหนัก
บรรทุก 50
กิโลกรัม
0.70
0.67
0.66
0.60

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการเคลื่อนที่ของหุน่ ยนต์เดินตามมนุษย์บนพืน้ ลาดเอียงขณะไม่มโี หลด
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์บนพืน้ ลาดเอียง
มุมลาดเอียง (องศา)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
5
10
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 หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้  หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้แต่ช้า  หุ่นยนต์ไม่สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้
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จากการทดสอบจะสังเกตได้ว่า หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพ สามารถ
ทางานได้ตามที่ออกแบบไว้ อย่างไรก็ตามยังมีขอ้ บกพร่องด้านระบบขับเคลื่อนที่มีเสียงรบกวน มีระยะในการตรวจจับ
ภาพของชุดวัตถุกาหนดสีในเวลากลางคืนไม่เกิน 150 เซนติเมตร และหากมีการเคลื่อนที่ผ่านสีตรงกับชุดวัตถุกาหนดสี
อาจทาให้หุนยนต์ทางานผิดพลาดได้ นอกจากนี้หุ่นยนต์ที่ได้ถูกออกแบบจะมีขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมกับการทางานในที่
แคบ และในขณะที่ผู้ใช้งานเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่อย่างกะทันหันอาจส่งผลทาให้หุ่นยนต์ไม่สามารถจับภาพได้ทัน
ส่งผลทาให้ หุ่นยนต์หยุด การเคลื่อนที่ อย่า งไรก็ต ามหุ่ นยนต์เคลื่อนที่ ตามมนุ ษย์ด้ วยการประมวลผลภาพยัง เป็ น
ทางเลือกที่น่าสนใจในการใช้งานสาหรับการเคลื่ อนย้ายสิ่งของ เพื่อลดปริมาณงานและภาระหน้าที่ของบุคลากรให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุปกรณ์หรือวัสดุสิ่งของที่ต้องใช้หลาย ๆ ครั้ง และหลาย ๆ สถานที่ เช่น
โรงงาน อาคารที่มีการตรวจสอบหรือเก็บสต็อกสิ้นค้า หรือในสถานพยาบาล เป็นต้น

สรุปผล
หุ่น ยนต์ข นส่ ง เอกสารเคลื่อ นที่ ต ามมนุ ษย์ด้ ว ยการประมวลผลภาพที่น าเสนอ ถู ก ออกแบบให้ ส ามารถ
เคลื่อนที่ตามมนุษย์ได้ โดยใช้กล้องรับสัญญาณภาพและมีการประมวลผลภาพ จากชุดวัตถุกาหนดสีที่ติดตั้งที่ตัวผู้ใช้
สามารถบรรทุกน้าหนักได้ประมาณ 50 กิโลกรัม โดยมีระยะทางานระหว่างหุ่นยนต์กับตั วผู้ใช้งานอยู่ระหว่าง 0-300
เซนติเมตร สามารถควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ 4 ระดับ มีมุมรับภาพจากกล้องอยู่ระหว่าง ± 30 องศา มีตัว
ตรวจรูท้ าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชน สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4.5 ชั่วโมง
มีความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ 0.8 เมตรต่อวินาที สามารถเคลื่อนที่บนพื้นผิวเรียบแบบต่าง ๆ และสามารถ
เคลื่อนที่ในพื้นผิวลาดเอียงได้ 20 องศา จากระยะแนวราบ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามมนุษย์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจใน
การใช้งานสาหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของ เพื่อลดปริมาณงานและภาระหน้าที่ของบุคลากรให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น เช่น
ในโรงงาน สถานพยาบาล เป็นต้น
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การควบคุมพลังงานไฟฟ้าของเตารีดด้วยเซนเซอร์สั่นสะเทือน
Electric Iron Power Control by Using Vibration Detector
ปรีชา สมหวัง1*
Preecha Somwang1*
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันเตารีดไฟฟ้ามีความสาคัญต่อการรีดผ้าซึ่งสามารถทาให้เพิ่มมูลค่า ของเสื้อผ้าและทาให้เสื้อผ้า
เรียบร้อยน่าสวมใส่ แต่ปัญหาการใช้เตารีดไฟฟ้ามีโอกาสก่อให้เกิดอัคคีภัยและการสิน้ เปลืองการใช้พลังงานไฟฟ้าโดย
มีสาเหตุเกิดจากผู้ใช้งานเตารีดลื มถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จแล้ว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาระบบควบคุม
พลังงานเตารีดไฟฟ้าด้วยวิธีตรวจสอบการสั่นสะเทือน ในการลดสาเหตุการเกิดอัคคีภัยและการสิ้นเปลืองพลังงาน
จากการลืมถอดปลั๊กเตารีดไฟฟ้า ระบบควบคุมพลังงานเตารีดไฟฟ้าด้วยวิธีตรวจสอบการสั่นสะเทื อนโดยมีเซนเซอร์
ตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นขณะใช้งานของเตารีดและส่งสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ควบคุมการ
ทางานของชุดรีเลย์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการทีน่ าเสนอนีส้ ามารถปรับปรุงสมรรถนะของการควบคุมกาลัง
ไฟด้วยไฟฟ้าโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนเพื่อให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า ระยะเวลาควบคุมในการตัด
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมตามอุณหภูมิรีดผ้าของแต่ละชนิดคือ 15 วินาที โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อผ้า
คาสาคัญ: เตารีดไฟฟ้า เซนเซอร์สั่นสะเทือน ไมโครคอนโทรลเลอร์ รีเลย์

Abstract
Nowadays, electric irons are important for all ironing that increase offer the value of clothes and be
neat to wear. The problem of electrical irons are the cause of fire and consumption of electricity by the user that
irons forget to unplug after use. This paper aims to develop an electric iron power control by using vibration
detector. It is a choice function to reduce the risk of fire and energy consumption from forgetting to main power
unplug. The process analysis is to control the electric power of the electric iron by means of vibration monitoring
that vibration sensor activate to the operation of power consumption. The results show that propose method can
improve performance of electric iron power control by using vibration detector to suit the type of fabric. The
control interval for cutting off the appropriate power supply at the ironing temperature of each type is 15
seconds.
Keywords: Electric Iron, Vibration sensor, Microcontroller, Relay
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บทนา
ในปัจจุบันการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่พักอาศัยซึ่งผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขาด
ความระมัดระวังหลังเลิกใช้งานเครื่องไฟฟ้าเสร็จ และการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานเกินที่อุปกรณ์ไฟฟ้า
นั้นๆรองรับไหว รวมถึงการใช้ง านเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานนานจนทาให้ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชารุดเสียหายแต่
ผู้ใช้งานกลับฝืนใช้ต่อโดยไม่คาดคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ตามมา เช่น เปิดพัดลมทิ้งไว้
เวลานานจนก่อให้เกิดมอเตอร์ไหม้และเกิดอัคคีภัยตามมา การชาร์จแบตเตอร์รี่โทรศัพท์มื อถือทิ้งไว้เป็นเวลานานจน
ทาให้แบตเตอร์รี่มีอาการบวมเสียหายจนไปถึงเกิดการระเบิด และการวางเตารีดทิ้งไว้บนผ้าจนทาให้ผ้าไหม้จนส่งผล
ก่อให้เกิดความเสียหายของเนื้อผ้าจนไม่สามารถนามาสวมใส่ได้ นอกจากนี้ปัญหาจากการใช้เตารีดไฟฟ้าส่วนใหญ่
พบว่าผู้ใช้งานเตารีดลืมถอดปลั๊ กไฟฟ้าหลังจากรีดผ้าเสร็จเรียบร้อย ทาให้เกิดมีค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าโดยไม่จาเป็น
เนื่องจากเตารีดต้องทางานตลอดเวลาที่เสียบปลั๊ก ยิ่งไปกว่านั้นการที่ลมื ถอดปลั๊กเตารีดยังก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคีภัยมากที่สุด (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547).
การแบ่งรูปแบบของเตารีดสามารถแบ่งได้ 3 แบบตามลักษณะการใช้งาน คือ แบบธรรมดา แบบไอน้า และ
แบบกดทับ ซึ่งมีความแตกต่างของลักษณะโครงสร้าง ขนาดกาลังไฟฟ้า ขนาดแรงกดทับ และราคา หลักการทางาน
ของเตารีดไฟฟ้ามือถือแบบธรรมดา เป็นเตารีดที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เพราะการใช้งานไม่ยุ่งยาก โดยจะมีปุ่ม
สาหรับปรับอุณ หภูมิข องพื้นเตารีดให้พอเหมาะกั บผ้าแต่ล่ะชนิด เมื่อ อุณหภู มิของความร้อ นถึงก าหนด อุ ปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิก็จะตัดแรงดัน ไฟฟ้าที่จ่ายทันทีโดยอัตโนมัติ ตัวเตารีดจะมีอุปกรณ์ 3 ชิ้นคือ แผ่นพื้นโลหะ ด้ามจับ
และปุ่มปรับระดับความร้อน มีขนาดแรงกดทับ 2.0 – 4.5 ปอนด์และขนาดกาลังไฟฟ้า 750 – 1,000 วัตต์ ส่วนเตารีด
ไฟฟ้ามือถือแบบไอน้า เป็นเตารีดที่พัฒนาขึ้นมาจากเตารีดแบบธรรมดา เตารีดแบบนี้สามารถพ่นไอน้าร้อนออกมาได้
เพื่อให้ความสะดวกและประสิทธิภาพในการรีดผ้าได้เรียบขึ้น มีทั้งแบบที่เติมน้าเข้าไปในตัวเตารีดโดยตรง โดยมีช่อง
สาหรับเติมน้าและฐานเตารีดมีช่องพ่นไอน้าออกมา และแบบที่มีฐานใส่น้าแยกต่างหากจากตัวเตารีดเพื่อกักเก็บน้า
และมีสายต่อไอน้าพ่นออกมาจากตัวเตารีด และเตารีดไฟฟ้าแบบกดทับ เป็นเตารีดชนิดที่มีแผ่นความร้อนขนาดใหญ่
กว่าเตารีดแบบธรรมดา โดยออกแบบให้ไม่ต้องมีการไถหรือรีดเตารีดไปบนเนื้อผ้า โดยมีคันโยกที่ให้แรงกดขนาดสูงไว้
สาหรับกดแผ่นความร้อนทับกับผ้าที่รีดให้แนบสนิทกับตัวฐานรองรีด มีขนาดแรงกดทับ 90 – 120 ปอนด์ (40 – 53
กิโลกรัม) และขนาดกาลังไฟฟ้า 900 – 1,200 วัตต์ ซึ่งความร้อนจะกระจายอย่างสม่าเสมอทั่วทั้งแผ่นความร้อน ซึ่งทา
ให้ผ้าเรียบภายในเวลาอันรวดเร็ว (วัฒนา ถินสูงเนิน, 2541) โครงสร้างเตารีดดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงสร้างเตารีดไฟฟ้า [2]
อุปกรณ์ค วบคุมอุ ณหภูมิเตารี ดไฟฟ้า ประกอบด้ว ย ไส้เตารีดเป็นโลหะผสมระหว่าง นิก เกิล กับโคเมีย ม
เรียกว่า ลวดนิโครม ทาหน้าที่ปรับความร้อนของไส้เตารีดให้สม่าเสมอกับระดับที่ตั้งไว้ เทอร์โมสตัท ทามาจากแผ่น
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โลหะ 2 แผ่น ซึ่งต่างชนิดกันนามาวางคู่กันโดยอาศัยหลักการขยายตัวของโลหะสองชนิดที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับความ
ร้อนทาให้เทอร์โมสตัทซึ่งเปรียบเสมือนสวิตซ์ เปิด – ปิด เกิดการโค้งงอขึ้นหน้าสัมผัสซึ่งอยู่ปลายเทอร์โมสตัทแยก
ออกจากกัน ทาให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้เรียกว่าสะพานไฟเปิด และเมื่อโลหะเย็นลงหน้าสัมผัสแตะกันอีก
ครัง้ ทาให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ หรือเรียกว่าสะพานไฟปิด ทาให้สามารถควบคุมระดับความร้อนของเตารีดได้ ซึ่ง
แผ่นหน้าสัมผัสอันบนอยู่หา่ งจากหน้าสัมผัสอันล่าง 1 – 2 นิว้ แต่ที่งอลงมาจนแตะกันก็เพราะน็อตทองเหลืองยึดเอาไว้
เมื่อหน้าสัมผัสทั้ง 2 แยกห่างกันไม่มกี ระแสไฟฟ้าเตารีดก็เย็นลง แผ่นไบเม็ททอลก็กลับสู่สภาพเดิมดึงให้หน้าสัมผัสบน
ลงมาแตะกับหน้าสัมผัสล่างอีกครั้ง เตารีดก็ร้อนขึ้นอีก และหน้าสัมผัสตัดต่อเช่นนี้ตลอดเวลาทาให้ความร้อนของเตา
รีดคงที่ (วิรงรอง ประสานวงศ์, 2548) ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โครงสร้างการทางานของเทอร์โมสตัท [3]
ปัญหาจากการใช้งานเตารีดไฟฟ้า เมื่อ ผู้ใช้งานลืมถอดปลั๊กหลังจากรี ดผ้า เสร็ จทาให้เกิดการสิ้นเปลือ ง
พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากเตารีดต้องทางานตลอดเวลา หรือมีโอกาสเกิดอัคคีภัยจากแผ่นความร้อนของเตารีดสัมผัสกับ
เนื้อผ้าโดยตรงจนเกิดไฟไหม้เนื้อผ้าส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัถุประสงค์เพื่อสร้าง
ระบบควบคุ ม การจ่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า ให้ กั บ เตารี ด ไฟฟ้ า ด้ ว ยสั ญ าณเซนเซอร์ สั่ น สะเทื อ นควบคุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและสร้างความปลอดภัยกับผู้ใช้งานเตารีดไฟฟ้า

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
หลักการทางานของชุดควบคุมพลังงานเตารีดไฟฟ้าด้วยวิธีตรวจสอบการสั่นสะเทือน เมื่อสั ญญาณอินพุต
จากเซนเซอร์สั่นสะเทือนตรวจสอบได้ว่าไม่มผี ู้ใช้งานเตารีดเนื่องจากไม่มกี ารเคลื่อนไหวของเตารีดไฟฟ้า โปรแกรมชุด
ควบคุมอาดูโน่ทาการปรับเวลาตามอุณหภูมิที่โปรแกรมกาหนดไว้ เตารีดจึงหยุดการทางาน ดังแสดงรายละเอียด
โครงสร้างการทางานในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 โครงสร้างของระบบควบคุมพลังงานเตารีดไฟฟ้าด้วยเซนเซอร์สั่นสะเทือน
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เซนเซอร์สั่นสะเทือนรับแรงดันไฟฟ้า 5 โวลต์จากอาดูโน่ผ่านสายสีแดง (VCC) และต่อสายกราวด์เข้าอาดูโน่
ผ่านสายสีดา (GND) เพื่อ ให้เซนเซอร์ สั่นสะเทือนสามารถทางานได้อ ย่างครบวงจรผ่านสายสัญ ญาณสี เหลือ ง
(SIGNAL) สายสัญญาณนี้ส่งสัญญาณอินพุตเข้าที่อาดูโน่ทาให้อาดูโน่ส่งสัญญาณที่ได้ไปสั่งงานให้กับรีเลย์ผ่าน
สายสัญญาณที่สง่ ออกไปเป็นสัญญาณเอาต์พุต โดยที่อาดูโน่ทาการดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมรีเลย์ตามการทางาน
ของเซนเซอร์ไว้และอาดูโน่รับไฟเลี้ยงจากอะแดปเตอร์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเสียบปลั๊กจากกล่องระบบตัดไฟเตารีด
อัตโนมัติเพื่อให้อาดูโน่สามารถทางานได้ตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ (Krukae Technicsakon, 2560) ซึ่งมีวงจรควบคุมการ
ทางานดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 วงจรควบคุมของระบบควบคุมพลังงานเตารีดไฟฟ้า
การทางานของเซนเซอร์สั่นสะเทือนกรณีที่เซนเซอร์ตรวจพบผู้ใช้งาน เมื่อเซนเซอร์ที่ติดตั้งไว้ในเตารีดตรวจ
พบได้ว่ามีผู้ใช้งานเตารีดอยู่ เซนเซอร์สั่นสะเทือนจึงส่งสัญญาณให้อาดูโน่เข้าพอร์ต (A0) ผ่านสายสัญญาณเข้ากล่อง
ระบบควบคุมพลังงานเตารีดไฟฟ้าด้วยเซนเซอร์สั่นสะเทือนให้กล่องควบคุมดังกล่าวทาการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับเตารีด
อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เตารีดที่เชื่อมต่อกับกล่องระบบตัดไฟเตารีดอัตโนมัติพร้อมใช้งาน ซึ่งวงจรการทางานของ
เซนเซอร์สั่นสะเทือน (สมชาย สุภาพ วันชัย ริ้วรุจา ธีรศิล ป์ ทุมวิภาต และสุมาลี อุณหวณิชย, 2548) ดังแสดง
รายละเอียดในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 วงจรโมดูลเซนเซอร์สั่นสะทือน
Proceeding พะเยาวิจยั 8
1091

การทางานของเซนเซอร์สั่นสะเทือนเริ่มต้นด้วย SW1 เป็นโมดูลการสั่นสะเทือน เมื่อโมดูลอยู่ในสถานะที่
มั่นคงโมดูลจะเปิดขึ้น PIN2 ของ U1A เชื่อมต่อกับ GND แม้ว่า SW1 VR1 เป็นมิเตอร์ที่ PIN2 ของมิเตอร์มีการเชื่อม
ต่อไปยัง Pin3 ของ U1A เป็นตัวเปรียบเทียบ สาหรับเครื่องเปรียบเทียบดังสมการที่ 1
 High,V  V
Vout  
(1)
 Low, V  V
V+ เชื่อมต่อกับ Pin3, V- เชื่อมต่อกับ PIN2, V out เชื่อมต่อกับ PIN1 สาหรับ V+ สามารถปรับได้ด้วยการ
หมุน Potentiometer หากโมดูลเซนเซอร์สั่นสะเทือนนี้อยู่ในสถานะที่มั่นคง SW1 เปิดอยู่ PIN2 ของ U1A เชื่อมต่อกับ
GND จะเป็นดังสมการที่ 2
V  0V
V   VCC / 2


 Vout  High


(2)

หากโมดูลเซนเซอร์สั่นสะเทือน สั่นหรือเอียง SW1 จะดับลงแรงดันไฟฟ้าของ V- ถูกดึงขึ้นโดย VCC ของ R1
เมื่อ V-สูงกว่า VCC / 2 จะเป็นดังสมการที่ 3
V VCC/2

(3)
 Vout  Low
V VCC/2

การออกแบบและการวางตาแหน่งของบอร์ดอาดูโน่ โมดูลรีเลย์และโมดูลเซนเซอร์สั่นสะเทือน โดยสร้างเป็น
ชุดสาเร็จรูปเพื่อความปลอดภัยและอานวยความสะดวกต่อการใช้งาน ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แบบกล่องควบคุมระบบตัดไฟเตารีดอัตโนมัติ
การติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์สั่นสะเทือนเป็นการติดตั้งภายในเตารีดไฟฟ้าและส่งสัญญาณการทางานมายัง
กล่องควบคุม ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ตาแหน่งติดตัง้ เซนเซอร์สั่นสะเทือนในเตารีดไฟฟ้า
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ผลการศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการทางานตามรูปแบบการรีดผ้าจริง โดยทาการแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น
3 กลุ่มการทดลอง ใช้ผ้าสาหรับการทดลองจานวน 3 ชนิด คือผ้าซีวีซี ผ้าทีซีและผ้าทีเค (Queengarment, 2560)
โดยทาการทดสอบจานวน 30 ครัง้ ต่อกลุ่มการทดลองเพื่อประเมินผล โดยทาการทดลองในห้องทดลองการวิจัยตาม
คุณสมบัตขิ องชนิดเนื้อผ้าประเภทต่าง ๆ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชนิดของผ้าตามส่วนผสมของเส้นด้ายที่นามาทดลอง
ชนิดของผ้า

ส่วนผสมของเส้นด้าย

คุณสมบัติ

ซีวีซี (CVC)

เส้นด้ายผสม
(Cotton 80%+Poly 20%)

ใส่สบายดูดซับเหงื่อ

ทีซี (TC)

เส้นด้ายผสม
(Cotton 65%+Poly 35%)

ไม่มปี ัญหาเรื่องผ้าหดตัว

ทีเค (TK)

เส้นใยสังเคราะห์
(Polyester 100%)

เป็นมันเงาไม่ค่อยซับเหงื่อ
รีดง่ายยับยากไม่หดตัว

ความร้อนสูงสุด อุณหภูมริ ดี ผ้า
300oC

180oC

250oC

150oC

200oC

110oC

ไม่มปี ัญหาเรื่องผ้าหดตัว
ใส่สบายน้อยกว่า CVC

เมื่อเสีย บปลั๊กเข้ากับระบบควบคุมพลั งงานเตารีดไฟฟ้ าด้ว ยเซนเซอร์สั่น สะเทือ นกระแสไฟฟ้า จ่ายผ่า น
หน้าสัมผัสของรีเลย์ตงั้ เวลาและหน้าสัมผัสของเทอร์โมสตัทเมื่ออุณหภูมิได้ค่าตามเกณฑ์ที่เทอร์โมสตัทตั้งค่าไว้ระบบ
หยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้าแต่ถา้ หากไม่มกี ารเคลื่อนไหวของเตารีดตามระยะเวลาการตั้งค่าของรีเลย์ซึ่งระบบตรวจจับการ
สั่นสะเทือนทาการตรวจสอบและส่งสัญญาณให้รีเลย์หยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้แก่ชุดขดลวดความร้อนทันทีจนกว่ามี
การเคลื่อนไหวเตารีดไฟฟ้าอีกครั้ง ระบบจึงจ่ายแรงดันไฟฟ้าตามปกติ โดยกล่องควบคุมการทางานจะมีหลอดไฟ
แสดงสถานะของรูปแบบการทางาน ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 กล่องระบบควบคุมพลังงานเตารีดไฟฟ้าด้วยเซนเซอร์สั่นสะเทือน
การทดลองใช้ระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 3 ระดับ (บริษัท เอ็มเค อินเตอร์สเตท จากัด, 2561) คือ อุณหภูมิ
ต่า 110 องศาเซลเซียส อุณหภูมิปานกลาง 150 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูง 200 องศาเซลเซียส ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวางเตารีดทิง้ ไว้บนผ้าชนิดซีวีซี (CVC)
เวลา

ความร้อนต่า 110oC

ความร้อนกลาง 150oC

ความร้อนสูง 200oC

5 วินาที

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าเกิดรอยไหม้เล็กน้อย

10 วินาที

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าเกิดรอยไหม้เสียหาย

15 วินาที

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าเกิดรอยไหม้เสียหายรุนแรง

ผลกระทบต่อเนื้อผ้าชนิดซีวซี ีเมือ่ รีดผ้าในอุณภูมิที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ส่งผลกระทบต่อเนื้อผ้า ดังแสดง
รายละเอียดในภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ผลการทดลองกับผ้าชนิดซีวีซี (CVC)
ตารางที่ 3 แสดงผลการวางเตารีดทิง้ ไว้บนผ้าชนิดทีซี (TC)
เวลา

ความร้อนต่า 110oC

ความร้อนกลาง 150oC

ความร้อนสูง 200oC

5 วินาที

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าเกิดรอยไหม้เสียหาย

10 วินาที

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าเกิดรอยไหม้เสียหายรุนแรง

15 วินาที

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าเกิดรอยไหม้เสียหายรุนแรงมาก

ผลกระทบต่อเนื้อผ้าชนิดทีซีเมื่อรีดผ้าในอุณภูมิที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ส่งผลกระทบต่อเนื้อผ้า ดังแสดง
รายละเอียดในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ผลการทดลองกับผ้าชนิดทีซี (TC)
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวางเตารีดทิง้ ไว้บนผ้าชนิดทีเค (TK)
เวลา

ความร้อนต่า 110oC

ความร้อนกลาง 150oC

ความร้อนสูง 200oC

5 วินาที

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าเกิดรอยไหม้เสียหาย

10 วินาที

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าเกิดรอยไหม้เล็กน้อย

ผ้าเกิดรอยไหม้เสียหาย
เกิดรอยฉีกขาด

15 วินาที

ผ้าไม่เกิดรอยไหม้

ผ้าเกิดรอยไหม้เสียหาย

ผ้าเกิดรอยไหม้เสียหายรุนแรงมาก
ผ้าฉีกขาด

ผลกระทบต่อเนื้อผ้าชนิดทีเคเมื่อรีดผ้าในอุณภูมิที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ส่งผลกระทบต่อเนื้อผ้า ดังแสดง
รายละเอียดในภาพที่ 11

ภาพที่ 11 ผลการทดลองกับผ้าชนิดทีเค (TK)

วิจารณ์และสรุปผล
การรีดผ้ากลายเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อผ้า ช่วยให้เนื้อผ้าสวยงามน่าสวมใส่ แต่การรีด
ผ้าแต่ละชนิดจาเป็นต้องใช้อุณหภูมิในการรีดผ้าให้เหมาะสมกับประเภทและชนิดของผ้านั้นด้วย หากใช้ความร้อนสูง
เกินไปก็ส่งผลกระทบต่อเนื้อผ้าจนได้รับความเสียหายไหม้ฉีกขาดได้ นอกจากนี้การใช้ความร้อนสูงเกินไปยังทาให้
สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจาเป็น ตลอดจนทาให้เกิดอัคคีภัยส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์ภายในอาคารได้ งานวิจัยนี้ได้
นาเสนอวิธีการควบคุมพลังงานไฟฟ้าสาหรับเตารีดไฟฟ้าควบคุมการทางานด้วยเซนเซอร์สั่นสะเทือน เพื่อป้องกัน
ความเสียหายจากการใช้ความร้อนเกินหรือการลืมถอดปลั๊กไฟฟ้าหลังจากที่ทาการรีดผ้าเสร็จแล้ว โดยเมื่อไม่มีการ
เคลื่อนไหวของเตารีดตามระยะเวลาที่โปรแกรมกาหนดเงื่อนไขเซนเซอร์ก็จะส่งสัญญาณการควบคุมเพื่อหยุดจ่าย
พลังงานไฟฟ้าจากกล่องชุดควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้า ทาให้เตารีดไม่มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าก็สามารถทาให้ไม่เกิดผล
กระทบต่อเนื้อผ้า และลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานเตารีดไฟฟ้าได้ โดยระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการหยุด
จ่ายพลังงานไฟฟ้าของอุณหภูมิการรีดผ้าปกติตามชนิดของผ้าคือ 15 วินาที ถ้าตั้งค่าระยะเวลานานเกินไปส่ง ผลทาให้
เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเนื้อผ้าและมีโอกาสเกิดอัคคีภัยได้
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ผลของการระบายความร้อนที่มีต่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
The effect of cooling on the Efficiency of solar cells
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Anukul Suriyachai1, Rachaneewan Aungkurabrut1, Sutham Arun1* and Nopparut Katkhaw1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัต ถุประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิ ภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ด้ วยการลดอุณ หภูมิของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยใช้นาเป็
้ นตัวระบายความร้อน และน้าถูกบรรจุอยูใ่ นท่อทองแดงที่ติดตั้งด้านล่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์
เซลล์แสงอาทิตย์จะถูกเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างระบบที่ไม่ได้ตดิ ตัง้ การระบายความร้อนและระบบที่ติดตั้งชุด
ระบายความร้อนด้วยน้า ในการศึกษาครั้งนี้ เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 40 วัตต์ อัตราการไหล และ ทิศทางในการวาง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มุม 19 องศา กับพื้นราบ ถูกกาหนดให้คงที่ตลอดการทดสอบ นอกจากนี้ อุณหภูมิของน้าเย็น
ถูกศึกษาเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การผลิตกระแสไฟฟ้า และอุ ณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากการทดสอบ
พบว่าระบบระบายความร้อนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ
สามารถลดอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ไม่ได้ตดิ ตั้งระบบระบายความร้อน นอกจากนี้
การเพิ่มประสิทธิภาพทีเ่ หมาะสมกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่า น้าที่มอี ุณหภูมเิ ฉลี่ย 23.5 องศาเซลเซียส สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ไม่ได้ติดตั้ง ระบบ
ระบายความร้อน มีคา่ เท่ากับ 5% และ 6% ตามลาดับ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ การใช้ระบบระบายความร้อนร่วมกับ
เซลล์แสงอาทิตย์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี แต่ระบบการทาน้าเย็นนั้นยัง
ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นระบบน้าเย็นจึงควรใช้น้าที่มีอุณหภูมิจากธรรมชาติ เช่น น้าใต้ดิน เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
คาสาคัญ: แผงเซลล์แสงอาทิตย์, ระบบระบายความร้อน, การเพิ่มประสิทธิภาพ
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Abstract
This research aims to investigate the performance enhancement of solar photovoltaic (PV) using water
as a coolant and the circulating fluid which flows through the paralleled copper pipes. The cooling system has
been mounted to the back part of the PV module. In the research, the study was carried out to compare
between the cooling and conventional system using the same parameters such as 40 watt of PV, water flow
rate, and tilted module angle 19. Furthermore, the variations of cooling water temperature had been studied to
analyze the efficiency, power out and temperature under the module. The results showed that the cooling
system can improve the PV efficiency and power output as well as reduce the PV temperature in the back part
when compared with conventional system. In addition, to achieve the optimum performance, average water
temperature at 23.5 C showed the significant performance to increase the PV efficiency and power output. To
illustrate, the PV efficiency and power output of cooling system exceeded the conventional system about 5%
and 6%, respectively. Consequently, the cooling system incorporated with PV can be enhanced the performance
of PV. However, the cooling system is not agree with economic value assessment, then, the cooling system
should be used from underground water at low temperature in order to agreement with economic value.
Keywords: Solar photovoltaic, Cooling system, Performance enhancement

บทนา
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์เป็ น พลั ง งานที่ ส ะอาด ไม่เป็ น อัน ตรายต่อ สภาวะแวดล้ อม และที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ก็คื อ พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ เ ป็ น พลั ง งานที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งไม่ จ ากั ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ประเทศไทยอยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ใ กล้ แ นวเส้ น
ศูนย์สูตร จึงมีศักยภาพในการนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ค่อนข้างสูง ปริมาณรังสีรวมของแสงอาทิตย์ที่ตก
กระทบลงบนพื้นที่ประเทศไทยพบว่ามีค่ารังสีอาทิตย์สูงถึง 18 MJ/m2-day (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน. 2559) ดังนัน้ การนาศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจึงสามารถทดแทนการ
ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงปิโตรเลียม ลดการใช้พลังงานที่เป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน การประยุกต์ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์นั้นมีได้หลายหลายวิธี เช่น การผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการ
อบแห้ง การกลั่นน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น การใช้เซลล์
แสงอาทิ ต ย์เ ป็ น หนึ่ง ในวิธี ที่ดี ที่สุ ด ของการน าพลั ง งานหมุ น เวี ย นมาใช้ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ นอกจากนี้ ก ารใช้เ ซลล์
แสงอาทิตย์ยังมีข้อจากัด และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ คือ ความเข้มแสงอาทิตย์ เมื่อ
ความเข้ ม แสงของพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ มี ป ริ ม าณมากก็ จ ะท าให้ เ ซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้า สู ง ขึ้น ด้ ว ย นอกจากนี้ อุ ณ หภู มิข องแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ที่สู ง ขึ้น จะส่ ง ผลทาให้ แ รงดั น ไฟฟ้า และ
กาลังไฟฟ้าลดลง (Sargunanathan S., Elango A., Tharves Mohideen M.S., 2016) ดังนัน้ การติดตั้งระบบระบายความ
ร้อนให้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์จึงถือเป็นสิ่งจาเป็น จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การลดอุณหภูมิของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ถูกศึกษาหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้น้าสเปรย์เพื่อลดอุณหภูมิของแผงเซลแสงอาทิตย์ โดยใช้น้าพ่น
เข้าด้านล่างของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งวิธีนไี้ ม่สามารถทาให้น้าระบายความร้อนได้ทั่วทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ
นอกจากนี้น้าที่ใช้ฉีดมีการระเหยไปบางส่วน จึงทาให้น้าในระบบมีการสูญเสียน้าในระบบ (Jordehi A.R., 2016) เมื่อน้า
ที่รับความร้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จึงทาให้น้ามีอุณหภูมิสูงขึ้น จึงมีการนาน้าที่ได้จากการระบายความร้อนใต้
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แผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับระบบผลิตน้าร้อน เพื่อทาให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง (Cazzaniga R., Clot M.R.,
Clot P.R., Tina G.M., 2012) การวิจัยข้างต้นเป็นการใช้นาสั
้ มผัสกับเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรงเพื่อลดอุณหภูมิของแผง
นอกจากนี้ เทอร์โมอิเลคตริคถูกนาเข้ามาใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์รับความร้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งวิธีน้ีเป็นการดึง
ความร้อนจากแผงเซลแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้อุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถ่ายเทความ
ร้อนให้แก่ด้านร้อนของอุปกรณ์เทอร์โมอิเลคทริค เพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ระบบ ซึ่งจะทาให้ระบบสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพรวมทางการผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงกว่าแบบที่ไม่มีการใช้เทอร์โมอิเลคตริค (Chen H.T., Lai S.T., Haung
L.Y., 2013) (Pang W., Liu Y., Shao S., Gao X., 2015) เมื่อไม่นานมานี้ วัสดุเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material)
ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในการอนุรักษ์พลังงาน ดังนัน้ วัสดุเปลี่ยนสถานะจึงถูกนามาใช้งานร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งในงานวิจัยได้ทาการศึกษาการระบายความร้อนของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยใช้วัสดุเปลี่ยนสถานะเป็นอุปกรณ์สาหรับดูดซับความร้อนใต้แผงให้กับเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งวิธีนเี้ ป็นวิธี
ที่สามารถลดอุณหภูมขิ องแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ผลดีที่สุด (Sharma S.D., Kitano H., Sagara K., 2004) สาหรับภูมิประเทศในเขตหนาว การใช้อากาศในการระบายความร้อนแก่เซลล์แสงอาทิตย์ได้ถูกศึกษา โดยที่ ในการศึกษาการใช้
อากาศระบายความร้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่าการใช้อากาศระบายความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถช่วยลดอุณหภูมแิ ผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งวิธนี ้ีสามารถใช้ได้ดีเมื่อสภาวะแวดล้อมมีอุณหภูมิต่า เหมาะสาหรับ
ประเทศที่อยู่ในเขตอากาศเย็นตลอดทั้งปี (Mazón-Hernández R., García-Cascales J.R., Vera-García F., Káiser
A.S., Zamora B., 2013) จากงานวิจัยที่ผ่านมา การใช้น้าเพื่อระบายความร้อนแก่แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้น เป็นวิธีที่
ง่าย สะดวกสาหรับการติดตั้ง และมีต้นทุนต่า แต่การใช้น้าไหลผ่านท่อใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้น ยังมีข้อจากัด
บางส่วน กล่าวคือ อัตราการไหลของน้าที่เหมาะสม พื้นที่ในรับความร้อน หรืออุณหภูมิของน้าสาหรับการระบาย
ความร้อน (Good C., 2016) (Alzaabi A.A., Badawiyeh N.K., Hantoush H.O., Hamid A.K., 2014) สุรเชรษฐ์ สีชานาญ
ธีรพัฒน์ ชมภูคา สัมพันธ์ ฤทธิเดช. (2559)
ดังนัน้ งานวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์โดยใช้นาเป็
้ นตัวระบายความร้อน โดยจะใช้นาไหลผ่
้
านในท่อทองแดงที่ติดตั้งด้านล่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ในการศึกษาจะทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ระหว่ างเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งและ
ติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้า โดยที่อัตราการไหลของน้ามีค่าคงที่ตลอดการทดสอบ นอกจากนี้ ในงานวิจัยจะ
ศึกษาถึงอุณหภูมิของน้าที่มผี ลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า อุณหภูมใิ ต้แผง และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์

วิธีการดาเนินงาน
ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยน้าให้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสามารถ
แบ่งการทดสอบออกเป็น 4 การทดสอบ คือ ชุดแรก (Case A) คือ ชุดการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งการ
ระบายความร้อนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบในการทาวิจัยนี้ ชุดที่ สอง (Case B) คือ ชุดการทดสอบเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งการระบายความร้อนด้วยน้าที่น้าอุณหภูมิ 2.5 – 7.5 °C ชุดที่สาม (Case C) คือ ชุดการทดสอบ
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งการระบายความร้อนด้วยน้าที่น้าอุณหภูมิ 22 – 25 °C และชุดสุดท้าย (Case D) คือ ชุดการ
ทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการผลิตน้าร้อน สาหรับในการศึกษาครั้งนี้ อั ตราการไหลของน้าจะถูกกาหนดให้มี
ค่าคงที่ตลอดการทดสอบ โดยข้อมูลที่ได้จะทาการศึกษาอุณหภูมิของน้าที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า อุณหภูมิใต้
แผง และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเปรียบเทียบระหว่างชุดทดสอบที่มีการติดตั้งระบบการระบายความ
ร้อนและไม่มกี ารติดตัง้ ระบบระบายความร้อน
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การออกแบบชุดการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งและไม่ได้ตดิ ตั้งชุดการระบายความร้อน
จากภาพที่ 1 แสดงชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยน้า โดยมีหลักการทางาน คือ เริ่มจากปั๊มทาการดูด
น้าจากถังพักน้า 1 ที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปยังถังพักน้า 2 โดยผ่านท่อน้าถังพักน้า 2 จะทาการลดอุณหภูมิแล้วส่งน้าไปยัง
ถังเก็บน้า เมื่อน้ามาถึงถังเก็บน้าจะทาการจ่ายน้าให้กับแผงระบายความร้อน วัสดุที่ใช้เป็นท่อทองแดงขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากับ 6.35 มิลลิเมตร หนา 0.46 มิลลิเมตร โดยมีค่าอัตราการไหลคงที่เท่ากับ 0.033 กิโลกรัมต่อวินาที
และน้าที่ผ่านการรับความร้อนแล้วจะไหลกลับเข้าถังพักน้า 1 เป็นวัฏจักรต่อเนื่องตลอดการทางาน แสดงดังภาพที่ 1
ในการทดสอบ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัส ขนาด 40 วัตต์ รายละเอียดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ดังแสดงในตารางที่ 1 และถูกติดตั้งหันหน้าไปทางทิศใต้ทามุมเอียง 19 องศา กับแนวระนาบของพื้น (แหล่งข้อมูล
สาหรับนักประดิษฐ์ไทย. 2555) และมีช่วงเวลาในการทดสอบ คือ 9.00 น.-17.00 น. โดยทาการบันทึกผลการทดลอง
ทุก ๆ 15 นาที โดยทั้งนีก้ ารทดสอบได้ดาเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตารางที่ 1 รายละเอียดของแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น BS 40

Module
Type
BS40

Open
circuit
Voltage

Short
circuit
current

Max.
series
Fuse

Power

Voltage

Current

Weight

Size

Total
area

Watt

V dc

A dc

Max kg

mxm

m2

V dc

A dc

A

40

44.8

0.90

13.5

0.635 x 1.245

0.8

62.2

1.16

4

ภาพที่ 1 ชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยน้า
ขั้นตอนในการทดสอบ
ทาการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล เวลา 09.00 – 17.00 น.
โดยทาการทดสอบที่ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีขั้นตอน
การทดสอบดังต่อไปนี้
1. น าแผงระบายความร้ อ นติด ตั้ง ที่ ด้ า นหลั ง แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ โดยมี ระยะห่ า งระหว่า งท่ อ เท่ า กั น
ซึ่งผิวสัมผัสระหว่างแผงระบายความร้อนกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกติดด้วยเทปอลูมิเนียม ดังแสดงในภาพที่ 2
เพื่อเป็นการเพิ่มพืน้ ที่ผิวสัมผัสระหว่างแผงระบายความร้อนกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทาให้แผงระบายความร้อนได้รับ
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ความร้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มีการระบายความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดี
ยิ่งขึน้

ภาพที่ 2 ลักษณะการติดเทปอลูมเิ นียมระหว่างแผงระบายความร้อนกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
2. นาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตงั้ หันหน้าแผงไปทางทิศใต้ทามุมเอียง 19 องศา กับระนาบ
3. ในชุดทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งการระบายความร้อนด้วยน้า จะทาการติดตั้งปั๊มน้าที่ถังพักน้า
เพื่อใช้นาในการระบายความร้
้
อนออกจากแผงระบายความร้อน โดยมีค่าอัตราการไหลคงที่เท่ากับ 0.033 กิโลกรัมต่อ
วินาที
4. ทาการติดตั้งอุปกรณ์การทดสอบและอุปกรณ์ในการตรวจวัดเข้ากับชุดทดสอบแผงเซลล์แ สงอาทิตย์
ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ชุดทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทีต่ ิดตัง้ การระบายความร้อนด้วยน้า
5. วัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์ โดยใช้เครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ รุ่น LX – 70 และบันทึกข้อมูลทุก ๆ
15 นาที
6. ในการบันทึกข้อมูล อุณหภูมิด้านบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จานวน 1 ตาแหน่ง ณ บริเวณกึ่งกลางแผ่น
อุณหภูมผิ ิวด้านล่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ตาแหน่ง คือ ด้านบน กึ่งกลาง และด้านล่างของแผ่น ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ใน
การคานวณคืออุณหภูมิเฉลี่ยของทุกตาแหน่ง วัดอุณหภูมิของถังพักน้า 1 และถังพักน้า 2 ซึ่งเป็นอุณหภูมิเฉลี่ย โดยใช้
เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ในการวัดอุณหภูมิ กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าจะถูกอ่านค่าจาก มัลติมิเตอร์ รุ่น BLU YH3806 และทาการบันทึกอุณหภูมทิ ุก ๆ 15 นาที โดยใช้เครื่องบันทึกข้อมูล (data logger) รุ่น TM-947USB
7. นาผลที่ได้จากการทดสอบไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ทาการศึกษาถึงอุณหภูมิของน้าที่มผี ลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า อุณหภูมใิ ต้แผง และ
ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างชุดทดสอบที่มีการติดตั้งและไม่ได้ติดตั้งชุดระบายความ
ร้อนด้วยน้า โดยใช้สมการการคานวณดังต่อไปนี้
การคานวณหาค่าประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Tonui J.K., Tripanagnostopoulos Y., 2007) ดังสมการที่ 1
ηs =

P
A×G

โดยที่ s คือ ประสิทธิภาพการทางานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์,
G คือ ความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทิตย์ (W/m2)

(1)
A คือ

พื้นที่รับแสงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (m2),

ทั้งนีก้ าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแสดงได้ดังสมการที่ 2
P = V×I

(2)

โดยที่ P คือ กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (W), V คือ แรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ I
คือ กระแสไฟฟ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากจะมีความสัมพันธ์โดยตรงความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ดัง
สมการ 1 แล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมใิ ต้แผงซึ่งแสดงได้ดังสมการ 3 [15]
ηpv = ηref 1-βref (Tc - Tstc ) 

(3)

โดยที่ ηpv คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์, ηref คือ ประสิทธิภาพอ้างอิง มีค่าเท่ากับ 5.5%, β ref คือ
อัตราส่วนระหว่างแฟคเตอร์แก้ค่าของอุณหภูมิและค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิในการผลิตกระแสไฟฟ้า , Tc คือ
อุณหภูมขิ องแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ Tstc คือ อุณหภูมกิ ารทดสอบมาตรฐานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
การคานวณหาภาระการทาความเย็นของน้าเย็นที่ใช้ในระบบ สามารถแสดงได้ดงั สมการที่ 4
Q = mCPΔT

(4)

โดยที่ Q คือภาระการทาความเย็นของน้าที่ใช้ระบายความร้อน (W), ṁ คืออัตราการไหลของน้า (kg/s), CP คือ
ความจุความร้อนของน้า (J/kg-ºC) และ ΔT คือ ผลต่างของอุณหภูมิน้าที่ต้องการทาความเย็น (ºC)
การคานวณหาค่าพลังงานทางไฟฟ้าของน้าที่ใช้ระบายความร้อน แสดงดังสมการที่ 5
Pcooling water =

Q
COP

(5)

โดยที่ Pcooling water คือค่าพลังงานไฟฟ้าของการใช้น้าระบายความร้อน (W), COP คือ ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของ
การทาความเย็น
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถูกติดตั้งชุดระบายความร้อน และไม่ได้ติดตั้งการระบายความร้อน
กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยที่ Case A คือ ชุดการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งการระบายความร้อน,
Case B คือ ชุดการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งการระบายความร้อนด้วยน้าที่น้าอุณหภูมิ 2.5 - 7.5 °C,
Case C คือ ชุดการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ทีต่ ิดตัง้ การระบายความร้อนด้วยน้าที่น้าอุณหภูมิ 22 - 25 °C และ Case
D คือ ชุดการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทีม่ กี ารผลิตน้าร้อน สามารถแสดงผลการทดสอบดังต่อไปนี้
ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ของเวลาในการทดสอบกับประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และความเข้ม
ของพลังงานแสงอาทิตย์ โดยค่าเฉลี่ยความเข้มแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวันการทดสอบมีค่าเท่ากับ 260 วัตต์ต่อตาราง
เมตร พบว่า ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะขึ้นกับค่าของความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวคือ
ประสิทธิภาพมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเช้า และมีคา่ สูงสุดเมื่อมีค่าความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทิตย์มี
ค่าสูงสุด จากนั้นประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลง เมื่อความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง
นอกจากนี้ ประสิ ทธิ ภ าพของแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ที่ติด ตั้ง การระบายความร้ อ นด้ว ยน้ามีค่ า มากกว่า แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ตดิ ตัง้ การระบายความร้อน และผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ของ Case A, B, C, และ D มีค่าเท่ากับ 9.60%, 10.13%, 10.07% และ 9.23% ตามลาดับ ซึ่งจากผลการทดสอบ
สามารถสรุปได้ว่า ชุดทดสอบที่มีการระบายความร้อนด้วยน้าของ Case B และ C มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าไม่มีชุด
การระบายด้วยน้าเท่ากับ 5.4% และ 4.9% ตามลาดับ โดยที่ Case B มีค่าที่สูงสุด และมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิของน้า
ในการระบายความเย็นเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (%)
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เวลา
ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของเวลากับประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
และความเข้มของแสงอาทิตย์
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ความเข้มของแสงอาทิตย์ (W/m2)

Case A
Case B
Case C
Case D
Solar radiation

25

ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (%)

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดย
ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงอาทิตย์ในการทดสอบมีค่าเท่ากับ 260 วัตต์ต่อตารางเมตร และระบบที่มีการระบายความร้อน
ด้วยน้า ซึ่งใช้นาเย็
้ นที่มีคา่ อยู่ในช่วงระหว่าง 22-25°C จากข้อมูลพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ มีการระบายความร้อน
ด้วยน้ามีค่าอุณหภูมสิ ูงสุดเท่ากับ 46 °C ที่มีคา่ ประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 16% และในส่วนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ไม่มกี ารระบายความร้อนมีค่าอุณหภูมสิ ูงสุดเท่ากับ 59 °C ที่มีคา่ ประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 15%
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แผงที่ไม่มีการระบายความร้อน
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แผงที่มีการระบายความร้อนด้วยน้า
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อุณหภูมแิ ผงเซลล์แสงอาทิตย์ (องศาเซลเซียส)
ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระหว่างระบบที่มีการระบายความ
ร้อนด้วยน้าจากการทดสอบ และสมการประสิทธิภาพที่ถูกคานวณจากสมการ (3) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่เท่ากัน ประสิทธิภาพในการทดสอบมีค่าสูงกว่าค่าที่ได้จากสมการ 4.39% เนื่องจากค่าความร้อน
จากใต้แผงมีค่าคงที่เมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถูกระบายความร้อนด้วยน้ามีค่าคงที่ แต่ในการทดสอบประสิทธิภาพของ
เซลล์แสงอาทิตย์ข้นึ กับค่าความเข้มของแสงอาทิตย์จึงทาให้คา่ ที่ได้แตกต่างกัน
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ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (%)
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เวลา
ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ระหว่างการทดสอบและสมการทางทฤษฎี
ภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ของเวลาในการทดสอบกับกาลังไฟฟ้า ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และความเข้ม
ของพลังงานแสงอาทิตย์ โดยค่าเฉลี่ยความเข้มแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวันการทดสอบมีค่าเท่ากับ 260 วัตต์ต่อตาราง
เมตร พบว่า กาลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะขึ้นกับค่าของความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวคือ
กาลังไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเช้า และมีค่าสูงสุดเมื่อมีค่าความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทิตย์มี
ค่าสูงสุด จากนั้นค่ากาลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลง เมื่อความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง
นอกจากนี้ ค่า กาลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์ ที่ติดตั้ง การระบายความร้อ นด้ วยน้ามีค่ามากกว่าแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ตดิ ตัง้ การระบายความร้อน และผลการทดลองพบว่า ค่ากาลังไฟฟ้าเฉลี่ยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ของ Case A, B, C, และ D มีค่าเท่ากับ 19 วัตต์, 27 วัตต์, 20 วัตต์ และ 16 วัตต์ ตามลาดับ ซึ่งจากผลการทดสอบ
สามารถสรุปได้ว่า ชุดทดสอบที่มีการระบายความร้อนด้วยน้าของ Case B และ C มีค่ากาลังไฟฟ้าสูงกว่าไม่มีชุดการ
ระบายด้วยน้าเท่ากับ 39% และ 6% ตามลาดับ โดยที่ Case B มีค่าที่สูงสุด และมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิของน้าในการ
ระบายความเย็นเพิ่มขึ้น
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70

เวลา
ภาพที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของเวลากับกาลังไฟฟ้าและความเข้มของแสงอาทิตย์
ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์การผลิตกระแสไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อ 8 ชั่วโมง
(Wh/8hr)

พลังงานทีเ่ พิ่มขึ้นเทียบ
กับแผงทีไ่ ม่มีการระบาย
ความร้อน
(Wh/8hr)

พลังงานไฟฟ้า
ที่ต้องใช้เพิ่ม
(Wh/8hr)

ไม่มกี ารระบายความร้อน
(Case A)

153

-

-

ระบายความร้อนด้วยน้าน้า
อุณหภูมิ 2.5 - 7.5 ๐C
(Case B)

212

59

856

162

9

487

126

-27

-

ชุดการทดสอบ

ระบายความร้อนด้วยน้าน้า
อุณหภูมิ 22 - 25 ๐C
(Case C)
ผลิตน้าร้อน (Case D)

* กาหนดให้ COP เท่ากับ 3
** ไม่นาผลของการใช้พลังงานในการปั๊มน้ามาพิจารณาด้วย
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จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เวลาการทดสอบ 8 ชั่วโมง พบว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชุดทดสอบ Case A, B, C, และ D มีค่าเท่ากับ 153 หน่วย, 212 หน่วย, 162 หน่วย และ
126 หน่วย ตามลาดับ ซึ่งจากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า ชุดทดสอบที่มีการระบายความร้อนด้วยน้าของ Case
B และ C มีค่ากาลังไฟฟ้าสูงกว่าไม่มชี ุดการระบายด้วยน้าเท่ากับ 59 หน่วย และ 9 หน่วย ตามลาดับ โดยที่ Case B มี
ค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงสุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแผงการระบายความร้อนด้วยน้าที่มีอุณหภูมิที่ต่า สามารถเพิ่มการผลิต
ไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้มากขึน้

สรุปผล
ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ การใช้ ร ะบบระบายความร้ อ นร่ ว มกั บ เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ส ามารถช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ และนอกจากนี้ยังสามารถลดอุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดีอีกด้วย
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้พบว่า
1. เมื่อนาระบบทาน้าเย็นมาใช้สาหรับการระบายความร้อนแก่เซลล์แสงอาทิตย์พบว่า การใช้ระบบระบาย
ความร้อนร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มคี ุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
2. เมื่อนาระบบผลิตน้าร้อนมาใช้ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ลดลง
3. การใช้น้าที่อุณหภูมิ 22 – 25 ๐C ในการระบายความร้อนจะทาให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ดังนั้นการช่วยลดพลัง งานในการทาน้าเย็น น้าควรจะมาจากแหล่งน้าธรรมชาติที่อุณหภูมิต่า เช่น น้าที่ถูกกัก
เก็บใต้ดิน หรือน้าที่ถูกกักเก็บในโอ่งดินเผา เพื่อทาให้การใช้ระบบระบายความร้อนร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์มีคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์
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การสารวจความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะเพื่อศึกษาโครงสร้างใต้ผิวดิน บริเวณพื้นที่เสี่ยง
ภัยดินถล่มของโครงการหลวงหนองหอย อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Electrical Resistivity Survey to Study Subsurface Structure at Landslide Risk
Area of the Nong Hoi Royal Project, Maerim District, Chiang Mai Province
รณชัย แพทย์ไชโย1* และรติ วงศ์สถาน2
Ronnachai Phatchaiyo1* and Rati Wongsathan2
บทคัดย่อ
การสารวจความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะได้ดาเนินการในบริเวณพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความลึกและรูปร่างลักษณะโครงสร้างผิวดินในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
แบบจาลองค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะบริเวณตอนล่างของพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มที่ระยะทางระหว่าง 8 ถึง 128
เมตร ชั้นบนสุดมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะ 126 โอห์ม -เมตร และจะลดลงเรื่อยๆตามความลึกจนถึงชั้นที่สอง
32.4 โอห์ม-เมตร ชั้นบนสุดถูกแปลความหมายว่าเป็นดินชั้นบน มีความหนา 8 เมตร ชั้นที่สองถูกแปลความหมายว่า
เป็นชั้นทรายอิ่มตัวมีความหนา 8 ถึง 21 เมตร แบบจาลองค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะบริเวณตอนบนของพื้นที่
เสี่ยงภัยดินถล่มที่ระยะทางระหว่าง 128 ถึง 210 เมตร ชั้นบนสุดมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะ 125 โอห์ม -เมตร
และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความลึกจนถึงชั้นที่สอง 1,183 โอห์ม-เมตร ชั้นบนสุดถูกแปลความหมายว่าเป็นดินชั้นบนมี
ความหนา 2 ถึง 10 เมตร ชั้นที่สองถูกแปลความหมายว่าเป็นชั้นหินใต้ดินมีความหนา 10 ถึง 30 เมตร ในการศึกษานี้
แสดงให้เห็นว่าการสารวจความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะและรอยต่อ ได้อย่างถูกต้อง
โดยขึ้นกับความละเอียดและความเชื่อถือได้ของผลการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญ
คาสาคัญ: การสารวจด้านความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะ ดินถล่ม แบบไดโพล-ไดโพล
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Abstract
Electrical resistivity survey was carried out at the Nong Hoi Royal Project, Maerim District, Chiang Mai
Province. The objective of this method was used to determine the depth and geometry of the subsurface
structure in a landslide risk area. The resistivity model showed the result from the lower side of the landslide
area, a distance of 18 to 128 meters. The resistivity gradually decreased from the upper layer to the second
layer, with a resistivity from 126 to 32 ohm-meter. The upper layer was interpreted as topsoil that has a
thickness of 8 meters. The second layer was interpreted as saturated sand that has a thickness between 8 and
21 meters. The resistivity model showed the result from the upper side of the landslide area, a distance of 128
to 210 meters. The resistivity gradually increased from the upper layer to the second layer, with a resistivity
from 125 to 1,183 ohm-meter. The upper layer was interpreted as topsoil that has a thickness of 2 to 10
meters. The second layer was interpreted as basement that has a thickness between 10 and 30 meters. In this
study, the results showed that the resistivity and boundary are reliable and accurate. Both high resolution and
reliability of results are important factors.
Keywords: Electrical resistivity survey, landslide and dipole-dipole array

บทนา
โดยลั ก ษณะการวิ จ ั ย นี ้ เ กี ่ ย วกั บ ภั ย พิ บ ั ต ิ จ ากธรรมชาติ แ ละ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมจึงได้นาการสร้างแบบค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะของพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มเพื่อประเมินลักษณะ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มและมีการศึกษาติดตาม (Monitoring) โดยใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนตัดสินใจในการการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย การกันเขตชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและการให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับบุคลากรที่ทาหน้าที่ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย วิธีการสารวจด้าน
ความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะนี้มีความน่าเชื่อถือสูง รวดเร็ว แปลผลง่าย ประหยัด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืน ๆ ในอดีต
ประเทศไทยได้ ประสบปั ญหาอุทกภัย เป็ น ประจาทุ กปี ทั่วทุ ก ภาคของประเทศไทยอั น เนื่อ งมาจากปัจ จั ยทางด้ า น
ภูมิศาสตร์ที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นคาบสมุทรทาให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมและพายุพาดผ่านตลอดทั้งปี
การเกิดอุทกภัยแต่ละครัง้ ได้สร้างความเสียหายเดือดร้อนต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนเป็นจานวนมากทั้งในด้าน
สังคมและเศรษฐกิจผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ต้องไร้ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรถูกทาลาย โดยพื้นที่
เสี่ยงภัยดังกล่าวในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 51 จังหวัดกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยส่วนในพื้นที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนทั้งเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดิน
ถล่มเมื่อมีปริมาณฝนมากกว่า 100-300 มิลลิเมตรและหน้าดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวและพื้นที่มีความลาดเอียง
มากกว่า 30 องศา ลักษณะหินบริเวณที่มีการเกิดดินโคลนถล่มมีโครงสร้างเป็นหินตะกอนได้แก่ หินประเภท
Conglomerate หรือหิน Shale มีประกอบด้วยแร่ ควอตซ์ ดินเหนียวและไมกามีโครงสร้างที่แตกหักง่ายมีความเชื่อม
แน่นของหินต่าซึ่งมีโอกาสการเกิดโคลนถล่มอันเนื่องจากฝนตกอย่างหนักและตกติดต่อกันเป็นเวลาตลอดทั้งวัน ดังนั้น
เพื่อ ลดความรุ น แรงและหลี กเลี่ ยงความเสี ยหายที่จ ะเกิด ขึ้นจากภัย ดิ น ถล่ ม จึ งได้ มีแนวทางป้ องกั น และบรรเทา
ผลกระทบจากการเกิดดินถล่มโดยข้อมูลจากการสารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีความเสีย่ งที่จะเกิดมาช่วยจัดการ
กับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คือ เพื่อสร้างสร้างแบบจาลองค่าความต้านทานไฟฟ้า
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จาเพาะของพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม และเพื่อศึกษาหาความหนาและความลึกของโครงสร้างใต้ ผิวดินพื้นที่เสี่ยงภัย
ดินโคลนถล่มในระดับตืน้
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปใจความสาคัญถึงการทานายโอกาสการเกิดโคลนถล่ม การ
ลดความรุนแรงและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยดินถล่ม จึงได้มีแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากการเกิดดินถล่มอาศัยข้อมูลจากการสารวจโครงสร้างทางธรณีวิ ทยาและธรณีฟิสิกส์ (Colin, 2001) ลักษณะของ
พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มด้วยการสร้างแบบจาลองแสดงค่าความลาดเอียงและลักษณะทางธรณีวิทยาของแต่ละชั้นด้วย
วิธีการสารวจความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะ (Crawford และ Bryson, 2018) งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของ
พื้นที่ทางธรณีวิทยาและลักษณะทางสัณฐานวิทยาต่อการเกิดแผ่นดินถล่มโดยใช้วธิ ีธรณีเทคนิคและธรณีฟิสิกส์เพื่อหา
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ นามาใช้ในการป้อนข้อมูลสาหรับทานายการเกิดแผ่นดินถล่มได้ (Dobrescu et al. 2011) การ
สารวจทางธรณีฟิสิกส์และธรณีเทคนิคได้ดาเนินการในพื้นที่แคเมอรูน ด้านตะวันตก หลังจากเกิดแผ่นดินถล่มเพื่อทา
ความเข้าใจกระบวนการและกลไกในการเกิดแผ่นดินถล่มและเพื่อประเมินเสถียรภาพของความลาดชันโดยการสารวจ
ความต้านทานไฟฟ้าจากการศึกษานัน้ แสดงให้เห็นว่าการสารวจทางธรณีวิทยาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สาหรับการ
ระบุลักษณะแผ่นดินถล่ม (Epada et al. 2012) การสารวจความต้านทานไฟฟ้าได้ตรวจสอบโครงสร้างของพื้นที่เ สี่ยง
ภัยดินถล่มซึ่งอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้าในการก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ตุรกี การสารวจความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2D ในบริเวณที่ทาการศึกษาได้ดาเนินการตามรูปแบบ 22 แนวทางการ
สารวจและการวัดความต้านทานไฟฟ้า แบบ IP ได้ดาเนินการตามรูปแบบ 11 แนวทางการสารวจ (Gelisli และ Ersoy,
2017) การศึกษาทางธรณีฟิสกิ ส์ที่ดาเนินการในส่วนสุดท้ายในภาคใต้ของเมือง Koyulhisar จากการศึกษาแสดงผลทาง
ธรณีฟิสกิ ส์ได้ดีและสามารถนามาแปลความหมายหาระยะความลึกประมาณ 20 เมตรจะมีชั้นความเร็วคลื่นของคลื่น
ไหวสะเทือนมีค่าเท่ากับ 0.30, 1.00 และ 2.00 กิโลเมตรต่อวินาทีความหนาของสองชั้นแรกจากบนลงล่างจะอยู่ที่
ประมาณ 3 และ 6.5 เมตรและชัน้ สุดท้ายที่มีความเร็วคลื่นมากกว่า 2.0 กิโลเมตรต่อวินาทีถูกแปลความหมายว่าเป็น
พื้นหิน (ÖZEL et al. 2018)

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธีการสารวจความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะทาได้โดยการส่งไฟฟ้ากระแสตรงลงสู่ใต้พ้ืนดิน ขั้วไฟฟ้า 4 ขั้วถูก
ใช้ในการทางาน ขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วถูกใช้เป็นขั้วในการส่งกระแสไฟฟ้า อีก 2 ขั้วถูกใช้ในการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ใน
การสารวจความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะนี้เพื่อให้ได้สภาพใต้ผิวดินที่ต้องการ การเลือกรูปแบบการจัดวางขั้วอิเล็กโตรด
ในการสารวจขึ้นอยู่กับสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวดิน สภาพภูมิประเทศในการสารวจ ความลึกความละเอียดที่ต้องการ
ระยะเวลาการสารวจและงบประมาณในการสารวจ เครื่องมือวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะใช้เครื่อง ABEM
Terrameter SAS 300B การจัดวางขั้วอิเล็กโตรดใช้วิธีแบบไดโพล-ไดโพลดังรูปที่ 1 วางแนวการสารวจจากด้านล่าง
ของพื้นที่ศึกษาไปตามแนวเขาด้านบน ความยาวของแนวการสารวจ 240 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ตาราง
กิโลเมตร ขั้วอิเล็กโตรดทั้ง 4 ขั้ว อยู่ในแนวเส้นตรง การจัดวางขั้วแบบไดโพล-ไดโพล ซึ่งขั้วกระแสไฟฟ้าไม่มกี ารย้าย
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a

C1

a

na

C2

P1

P2

ภาพที่ 1 รูปแบบการวางอิเล็กโตรดแบบไดโพล-ไดโพล
โดยที่

C1 และ C2 คือขั้วอิเล็กโตรดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าขั้วที่ 1 และ 2
P1 และ P2 คือขั้วอิเล็กโตรดที่ต้องการวัดศักย์ไฟฟ้าขั้วที่ 1 และ 2
a คือระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด
n คือ จานวนเท่าของระยะห่างของขัว้ อิเล็กโตรด (a) โดยที่ n=1, 2, 3, …

แต่จะย้ายเฉพาะขั้วศักย์ไฟฟ้า โดยเริ่มต้นที่ระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด (a) เท่ากับ 3 เมตร การย้ายขั้วศักย์ไฟฟ้า
ย้ายตาม จานวนเท่าของระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด (n) โดยที่ n=1, 2, 3, …9 ย้ายขั้วศักย์ไฟฟ้าไปตามความยาวของ
แนวการสารวจจนไปอยู่ที่ตาแหน่งปลายสุดแนวการสารวจ จากนั้นย้ายขั้วกระแสไฟฟ้าเลื่อนตาแหน่งไปตามแนวการ
สารวจเท่ากับ a และย้ายขั้วศักย์ไฟฟ้าย้ายตามจานวนเท่าของระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด (n) ไปเรื่อยๆ จนสุดแนวการ
สารวจเหมือนรอบแรก ทาการเก็ บข้อมูลเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ขั้วกระแสไฟฟ้าและขั้วศักย์ไฟฟ้าไปอยู่ที่ตาแหน่ง
ปลายสุดของแนวการสารวจที่ระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรดเท่ากับ a เช่นเดียวกันกับการเก็บข้อมูลครั้งแรกที่ต้นทางของ
แนวการสารวจ
เครื่องมือการสารวจที่สาคัญประกอบด้วยดังนี้
 เครื่องวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะ (Resistivity meter)
 เครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้า ในกรณีนเี้ ป็นการที่ทาการสารวจในระดับตืน้ จึงเลือกใช้แบตเตอรี่
 แท่งโลหะปลายแหลมสาหรับปล่อยกระแสไฟฟ้าและความต่างศั กย์ไฟฟ้า (แท่งอิเล็กโตรด)
ยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร จานวนอย่างน้อย 4 แท่ง
 สายไฟม้วนเก็บความยาวม้วนละ 300 เมตร จานวน 4 ม้วน
 ค้อนสาหรับตอกปักแท่งอิเล็กโตรด
สาเหตุที่เลือกใช้รูปแบบการวางอิเล็กโตรดแบบไดโพล-ไดโพล เพราะสามารถวัดสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยาในแนวราบได้ดี อัตราส่วนของสัญญาณต่อสิ่งรบกวน (S/N) ต่ามากกว่าแบบอื่นๆและความลึกที่ ได้จากการ
สารวจประมาณ 0.22L เมื่อ L คือความยาวมากที่สุดของระยะห่างระหว่างอิเล็กโตรดในกรณีที่ค่า n มีค่ามากกว่า 4
โดยมีระยะห่างของ R1, R2, R3 และ R4 ตามลาดับ สามารถนามาคานวณหาค่าสภาพความต้านทานไฟฟ้าปรากฏได้
จากสมการที่ (1) (เพียงตา สาตรักษ์. 2550)
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(1)

โดยที่

 คือ ค่าของสภาพความต้านทานไฟฟ้า หน่วยโอห์ม-เมตร

ΔV คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า หน่วยโวลต์
I คือ ค่ากระแสไฟฟ้า หน่วยแอมแปร์
R1 คือ ระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด C1 และ C2
R2 คือ ระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด C2 และ P1
R3 คือ ระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด C1 และ P2
R4 คือ ระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด P1 และ P2
การจัดวางขั้วไฟฟ้าเพื่อการวัดค่าตามแนวดิ่ง ขั้วกระแสไฟฟ้าวางแยกออกจากขั้วศักย์ไฟฟ้า ถ้าระยะห่าง a ของ
ระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด C1 และ C2 และ ระยะห่างของขั้ วอิเล็กโตรด P1 และ P2 เท่ากัน และระยะระหว่างจุ ด
กึ่งกลางของขัว้ ไฟฟ้าแต่ละคู่เท่ากับ a (n+1) ค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะ  a จากสมการ การวางอิเล็กโตรดแบบ
ไดโพล-ไดโพล จากภาพที่ 1 แทนค่าระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด จะได้ R1 = R4 = a (n+1); R2 = na; R3 = a (n+2) ลง
ในสมการที่ (1) จะได้คา่ สภาพความต้านทานไฟฟ้าปรากฏดังสมการที่ (2) และ (3) (
ษ์, 2550)
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1
1
1
I  1





 a n  1 an a (n  2) a (n  1) 

  an n  1n  2

V
I

(2)

(3)

ดังนัน้ ค่าคงที่ของระยะห่างในการวางขั้วอิเล็กโตรด (k) แบบไดโพล-ไดโพล ดังสมการที่ (4) (เพียงตา สาตรักษ์, 2550)
k  an n  1n  2

(4)

ในการเก็ บข้ อ มู ล จากการส ารวจภาคสนามน าข้ อ มู ล มาแปลความหมายโดยใช้โ ปรแกรม Res2dinv ในการ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ซึ่งโปรแกรมนี้มีวิธีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถประมวลผลได้ผลออกมาได้
อย่างรวดเร็วสามารถนาไปดูสภาพทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินของพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มได้อย่างถูกต้องแม่นยา

ผลการศึกษา
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามนามาปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการศึกษาได้ผลการศึกษาออกมาดังต่อไปนี้
การสารวจด้านความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะ ผลการแปลความหมายได้ค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะซึ่งบ่งบอกชนิด
ของชั้นดิน หิน และความลึกซึ่งแสดงให้เห็นอยู่ในรูป Profile ดังภาพที่ 2 จากรูปมีการคานวณวนลูบ 5 ครั้งได้ค่าความ
คลาดเคลื่อน 6.6 เปอร์เซ็นต์ จากเกณฑ์การยอมรับอยู่ที่ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ แสดงข้อมูลภาพตั ดขวางของสภาพ
ธรณี วิ ทยาค่ า ความต้า นทานไฟฟ้า จ าเพาะอยู่ใ นช่ว ง 16.4-1,183 โอห์ ม -เมตร ความลึ ก มากที่ สุ ด 35.8 เมตร
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ความยาวตลอดแนวการสารวจอยู่ที่ 240 เมตร จากภาพที่ 3 แสดงข้อมูลภาพตัดขวางของสภาพธรณีวิทยาบริเวณ
พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในลักษณะลาดเอียงตามสภาพทางภูมิประเทศ จากตอนล่างของแนวการสารวจจุดต่าสุดอยู่ที่
ระดับความสูงจากระดับน้าทะเล 1,185 เมตร ลาดยาวไปถึงตอนบนของพื้นที่ศึกษาความสูงที่ระดับความสูงจาก
ระดับน้าทะเล 1,238 เมตร ดังนั้นจากจุดต่าสุดถึงจุดสูงสุดจึงมีความสูงที่แตกต่างกัน 53 เมตร ความลาดชันของพื้นที่
อยู่ทรี่ าว 22-62 องศา โดยจากรูปจะเห็นได้ว่าประมาณครึ่งตอนล่างของพื้นที่ศึกษาจะมีความลาดเอียงน้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับครึ่งตอนบนของพื้นที่ศึกษาและมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะอยู่ในช่วง 16.4-125 โอห์ม-เมตร ชั้น
บนความหนาระหว่าง 2-12 เมตรน่าจะเป็นดินชั้นบน ส่วนชั้นล่างความหนามากกว่า 5 เมตร น่าจะเป็นชั้นทรายอิ่มตัว
ค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะจึงไม่สูงมากนักระหว่าง 16.4-63.7 โอห์ม-เมตร ในส่วนครึ่งตอนบนของพื้นที่ศึกษาจะ
มีความลาดเอียงมากกว่าครึ่งตอนล่างของพื้นที่ศึกษาโดยมีค่า ความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะอยู่ในช่วง 125-1,183
โอห์ม-เมตร ชัน้ บนความหนาระหว่าง 2-10 เมตรน่าจะเป็นดินชั้นบนแต่ในช่วงระยะตาแหน่งราว 160 เมตร น่าจะมีหิน
โผล่ข้นึ มาในบริเวณผิวดินจึงทาให้คา่ ความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะสูงมากกว่าปกติโดยรอบ ส่วนชัน้ ล่างน่าจะเป็นชั้นหิน
ค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะระหว่าง 486-1,183 โอห์ม-เมตร ความหนามากกว่า 40 เมตร

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงภาพตัดขวางของสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวดินจากการสารวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะ
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงลักษณะลาดเอียงตามสภาพภูมปิ ระเทศของสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวดิน

วิจารณ์และสรุปผล
แบบจาลองค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะบริเวณตอนล่างของพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มที่ระยะทางระหว่าง
8 ถึง 128 เมตร ชั้นบนสุดมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะที่ 126 โอห์ม -เมตร และจะลดลงเรื่อย ๆ ตามความลึกที่
32.4 โอห์ม-เมตร จนถึงชั้นที่สอง ชั้นบนสุดถูกแปลความหมายว่าเป็นดินชั้นบน มีความหนา 8 เมตร ชั้นที่สองถูกแปล
ความหมายว่าเป็นชั้นทรายอิ่มตัวมีความหนา 8 ถึง 21 เมตร แบบจาลองค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะบริเวณ
ตอนบนของพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มที่ระยะทางระหว่าง 128 ถึง 210 เมตร ชั้นบนสุดมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะที่
125 โอห์ ม -เมตร และจะเพิ่ม ขึ้น เรื่อ ย ๆ ตามความลึ ก ที่ 1,183 โอห์ ม -เมตร จนถึ ง ชั้ น ที่ ส อง ชั้น บนสุ ด ถู ก แปล
ความหมายว่าเป็นดินชั้นบน มีความหนา 2 ถึง 10 เมตร ในชั้นที่สองถูกแปลความหมายว่าเป็นชั้นหินใต้ดินมีความหนา
10 ถึง 30 เมตร ในการศึกษานีถ้ ูกแสดงให้เห็นว่าการสารวจด้านความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะให้แผนที่ที่แสดงค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าจาเพาะและรอยต่อของแต่ละชัน้ ทั้งความละเอียดและความเชื่อถือได้ของผลการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญ
การสารวจด้านความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาชั้นหินในระดับตื้นหรือความ
ไม่ต่อเนื่องของชั้นหินตามแนวดิ่ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าความต้ านทานไฟฟ้าจาเพาะ แต่อย่างไรก็ดีวิธีการนี้ยังมี
ข้อจากัดดังนี้
1. การแปลความหมายเพื่อบ่งชีถ้ ึงชนิดของชั้นดินจากค่าความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะ เป็นไปได้หลายชนิดทา
ให้ยังมีความคลุมเครือซึ่งหากยังไม่มีข้อมูลธรณีฟิสิกส์ด้านอื่น ๆ และข้อมูลธรณีวิทยาเป็นตัวควบคุมในการกาหนด
ความเป็นไปได้ของผลการแปลความหมายในลักษณะต่าง ๆ
2. การแปลความหมายใช้ได้เฉพาะกับโครงสร้างอย่างง่ายแต่หากโครงสร้างที่มีความซับซ้อนมาก ๆ อาจ
ไม่สามารถแปลความหมายได้ถูกต้องแม่นยาจาเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีการสารวจธรณีฟิสกิ ส์ดา้ นอื่น ๆ ประกอบด้วย
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3. ภูมปิ ระเทศและผลจากการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ระดับใกล้พ้ืนผิว อาจเป็นตัวปิดกั้นการ
แปลความหมายการเปลี่ยนแปลงค่าในชัน้ ที่ลกึ ลงไป
4. ความลึกของการสารวจถูกกาหนดขอบเขตด้วยกาลังสูงสุดของกระแสไฟฟ้าที่จะสามารถทะลุลงสู่ใต้
พื้นดินและเป็นงานที่ยากในการวางแนวสารวจที่มีระยะไกล

กิตติกรรมประกาศ
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ปรึกษา ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ คาแนะนา คาปรึกษาตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี
จนการศึกษาวิจัยในครั้งนีเ้ สร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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ผลของระยะเวลาการลวกต่อคุณลักษณะของเมล็ดประหลังจากอบ
Effect of Blanching Time on Characteristics of Dried Pra Seed
วันดี แก้วสุวรรณ1* และอุษา นุย้ จันทร์2
Wandee Kaewsuwan1* and Usa Nuichan 2
บทคัดย่อ
ประ (Elateriospermum tapos Blume, 1857) เป็นผลผลิตในท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ของประเทศไทย
เมล็ดประเป็นแหล่ง Omega-3 เมล็ดดิบมีปริมาณไซยาไนด์สูง (192.80 มก./กก.) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของเวลาในการลวกต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เมล็ดประอบด้านปริมาณไซยาไนด์คงเหลือในระดับที่มี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้แผนการทดลองแบบ CRD วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
ลวกเมล็ดประที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3, 5 และ 10 นาที นาเปลือกหุ้มเมล็ดชั้นในออก อบเมล็ดประที่
อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที พบว่าปริมาณไซยาไนด์คงเหลือในเมล็ดประ แตกต่างกันอ ย่างมี
นัยสาคัญ (p <0.05) โดยการลวก 10 นาที แล้วอบมีปริมาณไซยาไนด์คงเหลือน้อยที่สุด 4.89 mg/kg ค่าเปอร์
ออกไซด์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p> 0.05) ความชื้นของเมล็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p <0.05)
โดยเมล็ดที่ลวก 10 นาที มีความชืน้ น้อยที่สุด 3.04 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดที่ลวก 3 นาที มีปริมาณโปรตีนและไขมันสูงที่สุด
คือ 15.21 และ 50.53 เปอร์เซ็นต์ ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของเมล็ดประ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
(p <0.05) เมล็ดประที่ลวก 10 นาที ได้คะแนนยอมรับสูงสุดจากผู้บริโภค ในด้านสี มีค่าเท่ากับ 7.40, 7.40 และ 7.40
ตามลาดับ การลวกที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสนาน 3 ถึง 10 นาที จะลดปริมาณไซยาไนด์ในผลิตภัณฑ์เมล็ด
ประอบให้เหลือน้อยกว่า 10 mg/kg ซึ่งปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค การเพิ่มเวลาในการลวกมีสัดส่วนโดยตรงกับการ
สูญเสียโปรตีนและไขมัน อันเนื่องมาจากผลของการลวกต่อสารอาหารที่ละลายได้
คาสาคัญ:

เมล็ดประ ประ การลวก การอบ

Abstract
Pra (Elateriospermum tapos Blume) are the local product that generally in Nakhon Si Thammarat
province, Thailand. The seeds provide Omega-3. However, the raw seeds usually contain a high level of
cyanide (192.80 mg/kg). This study was aimed to investigate the effect of blanching time on product
characteristics, the residue of cyanide is safe level to consumers. A complete randomized design was used for
the experiment. The data generated were analysed by using Analysis of Variance (ANOVA) at 95% confidence
level. Blanching were employed at the temperature of 90°C for 3, 5 and 10 minutes, then the seed coats were
1
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removed and the seeds were dried at 180°C for 30 minutes. It was found that the amount of cyanide remaining
in Pra seeds were significantly difference (p≤0.05). In blanching for 10 minutes and dried, cyanide content was
lowest at 4.89 mg/kg. Peroxide Value was not significantly difference (p> 0.05). The moisture content of the
seeds were significantly different (p>0.05). At 10 minutes blanching, the lowest moisture content was 3.04%.
The results of sensory evaluation of Pra seeds were significantly difference (p≤0.05). The highest scores were
obtained from the consumers. The color of seeds were 7.40, 7.40 and 7.40, respectively. The highest protein
and fat content were 15.21 and 50.53 percent. The blanching at 90°C for 3 to 10 minutes reduced the amount
of cyanide in the dried seed product to less than 10 mg/kg., which was safe for consumers. However, the
increase in blanching time is directly proportional to protein and fat loss due to the blanching effect on soluble
nutrients.
Keywords: Pra Seed, Elateriospermum tapos Blume, Blanching, Hot-Air Drying

บทนา
ประ (Elater iospermum tapos Blume, 1857) พืชวงศ์ Euphorbiaceace เป็น ต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นตาม
ธรรมชาติในเขตป่าดงดิบ หรือตามภูเขาที่มีความชื้นสูง เป็นพืชท้องถิ่นภาคใต้ ใบอ่อนสีชมพู ใบแก่สีเหลืองอมเขียว
หรือสีน้าตาล เป็นไม้ผลัดใบตลอดปี มีผลคล้ายลูกยางพารา รูปยาวรี ขนาดประมาณ 3-5 เซ็นติเมตร มีเนื้อสีขาว
สาหรับในภาคใต้จะพบมากตามแนวเขตเทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาหลวง ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ตรัง และ
นครศรีธรรมราช มีลาต้นสูงประมาณ 20-40 เมตร มีพูพอนสูง 2 - 10 เมตร สวยงามเมือแตกใบอ่อน เพราะจะมีสี
ชมพูแดง ผลประมีเปลือกหุม้ ลักษณะเป็นพู มี 3 พูๆละ 1 เมล็ด รูปร่างเมล็ดเป้นแบบรี ๆ ผลอ่อนเป็นสีเขียว แต่เมื่อ
ผลแก่จะเป็นสีดาปนน้าตาล โดยมีเปลือกแข็งผิวมันหุ้ม และเมือแกะเปลือกแข็งออกจะมีเยื่อหุ้มเมล็ด (Seed coat)
ขณะที่เนื้อด้านในจะเป็นสีขาวนวล เมล็ดประเป็นที่นิยมบริ โภคมากที่สุดคือภาคใต้และประยังมีการกระจายตัวการ
บริโภคไปยังภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคกลาง โดยเบื้องต้นพบว่ากรรมวิธีการเตรียมประสาหรับการบริโภคมีความ
เฉพาะไปในแต่ละท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การต้ม การดอง และการทอด เป็นต้น ดังนัน้ การศึกษาระยะเวลาในการลวก
เมล็ดประที่เหมาะสม ก็จะเป็นปัจจัยทีจะทาให้มกี ารใช้ประโยชน์จากประมากขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์
คุณสมบัตดิ ้านเคมีอ่นื ๆ ทางกายภาพ และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเมล็ดประอบ
ในเมล็ดประมีสาร Cyanogenic glycoside ซึ่งเป็นสารพิษ (poisonous) ก่อให้เกิดอาการเวียนหัว (Dizziness)
แต่การคั่วหรือดองสามารถทาลายได้ และสามารถนาส่วนอื่นๆของประ เช่น เปลือก ใบ และก้านผลไม้ ซึ่งมีน้ายาง
สีขาวและเหนียวที่ใช้สาหรับการรักษาเท้าแตกเนื่องจากมีกรดไฮโดร ไซยานิค (Ling et al., 2006) ฉัตรชัย งามเรียบ
สกุล และ หทัยชนก คมเมน (2552) พบว่าเมล็ดประสดเป็นแหล่งสารที่ทาให้ผู้ที่รับประทานเข้าไปจะวิงเวียนศรีษะ
กรดไกลโคไซด์จะสลายให้ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ซึ่งเป็นสารประกอบที่ใช้ยับยั้งการห่วงโซ่การขนส่ง
อิเล็กตรอนในการหายใจของเซลล์ อมรรัตน์ พรหมบุญ และคณะ 2550 ศึกษาระดับของไซยาไนด์ที่เป็นพิษ (lethal
dose) ต่อมนุษย์ จากการตรวจสอบปริมาณไซยาไนด์ด้วยวิธี Acid hydrolysis ในพืชและสัตว์ชนิดต่าง ๆ พบว่า ในมัน
สาปะหลังพบในปริมาณสูงมากในทุก ๆ ส่วนของพืช (240-1,040 ppm) นอกจากนี้ยังพบในทุกส่วนของต้นสบู่ดาและ
พบมากที่สุดในใบ (484-530 ppm.) แต่ในหนอนไหมป่าอีรี่ พบปริมาณไซยาไนด์ในปริมาณที่ไม่เป็นอันตราย (<10
ppm) นอกจากนี้ยังตรวจหาปริมาณไซยาไนด์ในไหมบ้าน ใบหม่อน และพืชอื่น ๆ พบว่ามีปริมาณไม่เป็นอันตราย
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การศึกษาพบว่าเมล็ดประเป็นแหล่งไขมันที่ดี และสามารถนามาสกัดน้ามันเพื่อการบริโภค (edible oil) ได้
เช่นเดียวกับถั่วเปลือกแข็งชนิดอื่น ๆ เช่นแมคคาเดเมีย อัลมอนด์ และฮาเซลนัท น้ามันประมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
(nutritive seed oil) เนื่องจากมีองค์ประกอบหลักเป็นกรดไขมันจากประเป็น (essential fatty acids) ได้แก่ กรดลิโนเลอิก
(linoleic acid) และ กรดแอลฟา-ลิโนเลนิก (α- linolenic acid) (Yong and Salimon, 2006) อัญชัน ชุณหะหิรัณย์
(2553) พบว่าเมล็ดประมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นแหล่งโอเมก้า -3 และเป็นแหล่งของโปรตีนที่สาคัญ ประมีโปรตีน
สูง (ร้อยละ) 16.10 และยังมีคาร์โบไฮเดรต ไขมัน (ร้อยละ) 25.36 และ 36.49 เมล็ดประนอกจากจะมีคุณค่า ทาง
โภชนาการแล้ว ยัง มีศัก ยภาพส าหรับใช้แ หล่ง อาหารทดแทนได้ดี เช่นกัน แป้งเมล็ ดประเป็นแหล่ งอาหารที่ส าคั ญ
โดยเฉพาะแหล่งโปรตีน และกรดไขมันที่จาเป็น ดังนั้น ระยะเวลาในการลวกเมล็ดประที่เหมาะสม คุณสมบัติเมล็ด
ประอบ เช่นปริมาณไซยาไนด์ เปอร์ออกไซด์ อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ อผู้บริโภค ก็จะเป็นปัจจัยทีจะทาให้มีการใช้
ประโยชน์จากประมากขึน้ เมล็ดประ จากตาบลกรุงชิง อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิเคราะห์ปริมาณ
ไซยาไนด์ในเมล็ดประหลังลวก และการวิเคราะห์ปริมาณ คุณสมบัติด้านเคมี กายภาพ และประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสเมล็ดประอบ

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
วัสดุ อุปกรณ์
1. เมล็ดประ ตาบลกรุงชิง อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน
2560 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ขนาดและน้าหนักเมล็ดประ

ขนาด

จานวนน้าหนัก g.

จานวนเมล็ด

ช่วงน้าหนัก g.

น้าหนักเฉลี่ย/เมล็ด g.

เมล็ดประ

11004.23

223

5.40-6.50

5.76±0.41

2. ตูอ้ บความลมร้อน: WTB Binder รุ่น Binder, Inc., Germany
3. เครื่องชั่ง: Balance Analitica, Model PA 214 ขนาด 210 กรัม ความละเอียด 0.1 มิลลิกรัม
4. เครื่องวิเคราะห์ไขมัน (Solvent Extraction) : VELP รุ่น SER 148
5. เครื่องย่อยโปรตีน : Gerhardt Kjeldatherm KB 8 พร้อมชุดควบคุม Gerhardt TZ
6. เครื่องวัดสี HunterLab Colorimeter (ColorFlex) ค่าสี CIE color scales L* a* b*

วิธีการศึกษา
ใช้วธิ ีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาองค์ความรู้การแก้ปัญหาไซยาไนด์ในเมล็ดประ คุณสมบัติเมล็ดประอบ
ทาการทดลองจานวน 3 ซ้า ซึ่งมีขั้นตอนคือ
1. การเตรียมเมล็ดประ
2. ศึกษาการระยะเวลาในการลวก ผ่านการลวกในเวลา 3, 5 และ 10 นาที
3. วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และกายภาพ
4. ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใช้แบบทดสอบชิมสาหรับผู้บริโภค (9 - Points Hedonic Scale)
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เมล็ดประที่นามาศึกษาได้จากป่าประ ตาบลกรุงชิง อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาด
น้าหนักทั้งเปลือกเท่ากับ 5.76±0.41กรัม ศึกษาระยะเวลาในการลวกต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบ อาทิ
ปริมาณไซยาไนด์คงเหลือในเมล็ดประ ค่าสี และค่าเปอร์ ออกไซด์ (PV) เป็นต้น มีขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังนี้
1. การเตรียมเมล็ดประ
นาเมล็ดประสดมาทาการคัดแยกเมล็ดเสียออกจากชุดทดลอง เมล็ดประเสียมีลักษณะต่าง ๆ คือเมล็ดลีบ
เมล็ดงอก แมลงกัดแทะ และมีเชื้อรา เป็นต้น นอกจากนี้จะคัดแยกเมล็ดประที่มขี นาดเล็กและใหญ่เกินไปออกจากชุด
ทดลอง เมล็ดประที่ใช้จะมีขนาด ระหว่าง 5.40-6.50 กรัมต่อเมล็ด
2. ศึกษาการระยะเวลาในการลวก
โดยการศึกษาจากผลการลวกเมล็ดประสดที่ 90 องศาเซลเซียส นาน 3, 5, และ 10 นาที และนามาอบ
ที่ 180 เซลเซียส นาน 30 นาที โดยมีขนั้ ตอนการปฏิบัตกิ ารดังนี้
2.1 ทุบบริเวณจมูกเมล็ดประให้เปลือกหุม้ เมล็ดแตกออก
2.2 แกะเปลือกหุม้ เมล็ดออก
2.3 ลวกเมล็ดประ (มีเยื่อหุ้มเมล็ด) ในน้าอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3, 5 และ 10 นาที ใน
หม้อแสตนเลส บรรจุน้า 5 ลิตรต่อเมล็ดประลวกครัง้ ละ 3 กิโลกรัม แล้วนามาผ่านน้าเย็นโดยการเปิดน้าก๊อกไหลผ่าน
พร้อมทั้งแกะเยื่อหุม้ เมล็ดออกไป
2.4 นามาสะเด็ดน้า
2.5 นาไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ด้วยตู้อบลมร้อน ชนิด Hot Air Dryer
(Philips HD9220) มีโถอบลมร้อนตะแกรงขนาด 8 x 3 นิ้ว ครั้งละ 450 กรัม
3. วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และทางกายภาพ
วิ เคราะห์ คุ ณ ภาพทางเคมี และทางกายภาพ มี การวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์ (Completely
Randomized Design; CRD) โดยนาเมล็ดประอบที่ได้วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ดังนี้ ปริมาณไซยาไนด์ ตามวิธี
Photometric method (Prove 100) ค่าเปอร์ออกไซด์ (PV.) ตามวิธี Titration method A.O.A.C. 2000 ปริมาณโปรตีน
ตามวิธี AOAC, 2000 ปริมาณไขมัน ตามวิธี A.O.A.C 920. การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า (Ash) ตามวิธี AOAC, 2000
การวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยในอาหารรวม (Crude fiber) ตามวิธี AOAC, 2000
การวิเคราะห์กายภาพ นาเมล็ดประอบที่ได้วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพคือ วัดค่าสี ด้วยระบบ
ฮันเตอร์ (Hunter Colour System) โดยเครื่องวัดสี Hunter Colourimeter
4. การทดสอบทางประสาทสัมผัส
ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อเมล็ดประอบที่ผลิตได้โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อก
สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธีการดันแคน (Duncan’s
Multiple Rang Test; DMRT) โดยทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น และรส ของผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบที่
ได้ด้วยแบบทดสอบชิมสาหรับผู้บริโภคแบบสเกลความชอบ 9 คะแนน (9 – Points Hedonic Scale) จานวนครั้งละ
10 คน ๆ ละ 3 ซ้า ที่ผ่านฝึกฝนโดยใช้วิธีการฝึกฝนด้วยการทดสอบความแตกต่างรวมทั้งหมด (Overall Difference)
แบบวิธีการเลือกตัวอย่างคี่จากสามตัวอย่าง (Triangle Test) ด้วยผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบชุดควบคุม (ไม่ผ่านการลวก)

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1120

ผลการศึกษา
ระยะเวลาในการลวกต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์เมล็ ดประอบ โดยศึกษาจากลวก เมล็ดประนาน 3, 5, และ
10 นาที และนามาอบที่ 180 เซลเซีย ส นาน 30 นาที สรุปผลการวิจั ย องค์ประกอบทางเคมี (ตารางที่ 2) และ
องค์ประกอบทางกายภาพ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (ตารางที่ 3) ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบ
จากการวิเคราะห์ ปริ มาณไซยาไนด์ ผลิ ตภั ณฑ์เมล็ ดประอบ พบว่ามีค วามแตกต่า งทางสถิ ติ (p≤0.05)
ผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบแห้งผ่านการลวก 10 นาที มีปริมาณไซยาไนด์คงเหลือน้อยที่สุด เท่ากับ 4.89 mg/kg. San and
Welzen (2004) ได้กล่าวไว้การต้มจะทาให้ไซยาไนด์ลดลง ตามที่ฉัตรชัย งามเรียบสกุล และ หทัยชนก คมเมน (2552)
เนื่องจากไซยาไนด์เป็นสารไม่ทนร้อน และหากคงเหลือน้อยกว่า 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
เช่นเดียวกับหนอนไหมอี่รี ตรงกับที่ อมรรัตน์ พรหมบุญ และคณะ (2550) ได้กล่าวไว้ และเมื่อนาเมล็ดประที่ต้มแล้ว
มาอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 30 นาที ทาให้ปริมาณไซยาไนด์ลดลง นัน้ คือระดับความร้อนที่สูงกับระยะเวลามี
ความสัมพันธ์กันกับปริมาณไซยาไนด์ที่คงเหลือในเมล็ดประ ลวก 10 นาที ใช้เวลาในการต้มนานกว่าจึงมีปริมาณ
ไซยาไนด์ในเมล็ดประอบน้อยกว่า
2. ผลการวิเคราะห์ปริมาณ PV ในเมล็ดประอบ
การวิเคราะห์ปริมาณ PV ในเมล็ดประอบพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ที่ผ่านการลวก 5
นาที มี PV น้อยที่สุด เท่ากับ 0.33 mg./kg
3. ผลการวิเคราะห์ความชื้นและไขมันในเมล็ดประอบ
การวิเคราะห์ความชื้นในเมล็ดประอบ พบว่า เมล็ดประอบมีความแตกต่างทางสถิติ (p≤0.05) ที่ ผ่านการ
ลวก 3, 5 และ 10 นาที มีปริมาณความชื้นคงเหลือมีความแตกต่างกัน เท่ากับร้อยละ 3.48, 3.10 และ 3.04
ตามลาดับ และไขมัน ในเมล็ดประอบ พบว่า เมล็ดประอบมีความแตกต่างทางสถิติ (p≤0.05) ที่ ผ่านการลวก 5 และ
10 นาที มีปริมาณไขมัน เท่ากับร้อยละ 50.53, 50.11 และ 49.93 ตามลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์โปรตีน เถ้า เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรท ในเมล็ดประอบ
การวิเคราะห์โ ปรตีน เถ้ า เยื่อ ใย และคาร์ โบไฮเดรท ซึ่ง เป็ น การประเมิน ที่แ สดงถึง คุ ณ สมบั ติด้ า น
โภชนาการ โดยการวิเคราะห์ตัวอย่างจากเมล็ดประอบแห้ง 100 กรัม ประกอบด้วย โปรตีน (ร้อยละ) เถ้า (ร้อยละ)
เยื่อใย (ร้อยละ) และคาร์โบไฮเดรท (ร้อยละ) เมล็ดประอบผ่านการลวก 3, 5 และ 10 นาที่ การประเมินคุณค่าทาง
โภชนาการไม่มคี วามแตกต่างกัน (p>0.05) แต่ควรพิจารณาการใช้เวลาและอุณหภูมิที่มีผลต่อลักษณะที่ต้องการของ
ผลิตภัณฑ์เป็นสาคัญ
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบ โดยศึกษาจากลวก เมล็ดประนาน 3, 5, และ
10 นาที และนามาอบที่ 180 เซลเซียส นาน 30 นาที จานวน 3 ซ้า
ระยะเวลาในการลวก (นาที)
พารามิเตอร์
3
5
10
องค์ประกอบทางเคมี
ไซยาไนด์ (mg./kg)
7.70±1.34b
7.54±1.83ab
4.89±0.46a
PV (mg./kg)
0.43±0.12ns
0.33±0.15ns
0.43±0.12ns
ความชื้น (ร้อยละ)
3.48 ± 0.07b
3.10 ± 0.07a
3.04 ± 0.08a
โปรตีน (ร้อยละ)
15.21± 0.07 ns
15.17± 0.07 ns
15.17 ± 0.07 ns
ไขมัน (ร้อยละ)
50.53± 0.07b
50.11 ± 0.07b
49.93± 0.07a
เถ้า (ร้อยละ)
2.15±0.4 ns
2.12±0.4 ns
2.09±0.40ns
เยื่อใย (ร้อยละ)
12.43±0.4 ns
12.63± 0.07 ns
12.88± 0.07ns
คาร์โบไฮเดรท (ร้อยละ, การคานวณ)
16.30±0.12 ns
16.84± 0.07 ns
16.83± 0.07 ns
หมายเหตุ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) จานวน 3 ซ้า
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

5. ผลการประเมินคุณภาพทางกายภาพเมล็ดประอบ
การประเมินคุณภาพกายภาพประกอบด้วยการประเมินลักษณะด้านสี (L*, a* และ b*) พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน (p>0.05) และการประเมินทางประสาทสัมผัสเมล็ดประอบ ผลการทดสอบการประเมินทางประสาทสัมผัส
(ตารางที่ 3) การประเมินผลลักษณะด้านสี กลิ่น และลักษณะด้านรส (ไม่ขม) พบว่าเมล็ดประอบมีความแตกต่างทางสถิติ
(p≤0.05) การลวก 10 นาที มีคะแนนการยอมรับมากที่สุดเท่ากับ 7.40
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ผลิตภัณฑ์เมล็ด
ประอบ โดยศึกษาจากลวก เมล็ดประนาน 3, 5, และ 10 นาที และนามาอบที่ 180 เซลเซียส นาน 30 นาที จานวน
3 ซ้า
ระยะเวลาในการลวก (นาที)
พารามิเตอร์
3
5
10
ลักษณะทางกายภาพ
L*
67.48±0.014ns
66.03±0. 141ns
69.63±0.290ns
a*
7.39±0.071ns
8.28±0.191ns
5.83±0.099ns
b*
31.86±0.127ns
31.05±0.141ns
34.15±0.099ns
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
สี
6.93±0.59b
7.13±0.64ab
7.40±0.5a
กลิ่น
6.93±0.46b
7.20±0.67ab
7.40±0.74a
รส
7.00±0.38b
7.33±0.49ab
7.40±0.58a
หมายเหตุ : เครื่องหมาย a, b ในแถวเดียวกันแสดงถึงมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05)
ns =ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design;
CRD) จานวน 3 ซ้า วิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 สาหรับการวิเคราะห์ สมบัตทิ างเคมีกายภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้การวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block
Design; RCBD) สาหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แสดงระดับ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (p< 0.05) จะทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์โดยใช้ Duncan’s
New Multiple Range Test (Cochran and Cox, 1992)
6. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณไซยาไนด์ในเมล็ดประอบในเมล็ดประก่อนและหลังอบ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณไซยาไนด์ในเมล็ดประอบในเมล็ดประก่อนและหลังอบ ผลการทดสอบ
การวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ (ตารางที่ 4) เปรียบเทียบปริมาณไซยาไนด์ในเมล็ดประอบในเมล็ดประก่อนและหลังอบ
พบว่าเมล็ดประอบมีความแตกต่างทางสถิติ (p≤0.05) การลวก 10 นาที มีปริมาณไซยาไนด์น้อยที่สุดเท่ากับ 189.65 ±
0.34 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และเมื่อนามาอบที่ 180 องศาเซลเซียส ก็จะมีปริมาณไซยาไนด์น้อยที่สุดเท่ากับ 4.89 ±
0.46 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบปริมาณไซยาไนด์ในเมล็ดประที่ผ่านการลวก 3, 5 และ 10 นาที และหลังจากนามาอบที่ 180
เซลเซียส นาน 30 นาที จานวน 3 ซ้า
ระยะเวลาการลวก
(นาที)
3
5
10

ก่อนอบ
(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
190.87 ± 0.77ns
190.03 ± 0.94ns
189.65 ± 0.34 s

หลังอบ
(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
7.70 ± 1.34b
7.54 ± 1.83b
4.89 ± 0.46a

หมายเหตุ : เครื่องหมาย a, b ในสดมภ์เดียวกันแสดงถึงมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05)
ns =ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design;
CRD) จานวน 3 ซ้า วิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

วิจารณ์ และสรุปผล
การนาเมล็ดประดิบซึ่งเป็นแหล่งโภชนาการที่ดีเพราะมีโปรตีนจากพืชและโอเมกา-3 สูง มีไซยาไนด์สูงใน
ระดับที่ก่อให้เกิดพิษได้ แต่สามารถทาลายได้ด้วยการลวกที่ระดับความร้อนประมาณ 90 องศาเซลเซียส ระยะเวลา
10 นาที ปริมาณไซยาไนด์ลดลงมากที่สุด และเมื่อนามาอบที่ระดับความร้อน 180 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
ปริมาณไซยาไนด์ลดลงอีกและคงเหลือน้อยที่สุด จากในเมล็ดประดิบมีสูงถึง 192.80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งหาก
รับประทานจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคตามที่ San and Welzen (2004) เนื่องจากไซยาไนด์เป็นสารไม่ทนร้อนและ
คงเหลือน้อยกว่า 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางที่ 4) เมล็ดประอบซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเมื่อนาเมล็ดประ
ที่ลวกแล้วมาอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 30 นาที ทาให้ปริมาณไซยาไนด์ลดลง เนื่องจากระยะเวลาในการลวก
มีผลต่อสารอาหารที่ละลายน้าออกมาจากชิ้นอาหาร (สงวนศรี เจริญเหรียญ. 2558) ซึ่งเพียงการลวกเมล็ดประยัง
ไม่สามารถนามาบริโภคได้ ดังนั้นการลวกนานถึง 10 นาที เมล็ดประยังไม่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค แต่เมือนา
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เมล็ดประทาให้สุ กด้วยการให้ความร้อนที่สู งและนานขึ้นทาให้เมล็ด ประสุก โดยการอบให้สุ กผลิตภัณ ฑ์มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะจะมีปริมาณคงเหลือน้อยกว่า 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยจากการทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภคพบว่าการลวกที่ 10 นาทีแล้วนามาอบที่180 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จะได้รับการยอมรับมากที่สุดทั้ง
ด่าน สี กลิ่น และรส แต่ปัจจัยที่ควรศึกษาต่อไปคือ บรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาในการเก็บรักษาที่เหมาะสมในการ
บริโภคอย่างปลอดภัย ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ผลของระยะเวลาการลวกต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบ ผู้ศึกษาพบข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. อาจจะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดประสดด้วยกรรมวีการแช่แข็งที่ระดับอุณหภูมิที่ระดับ – 20
องศาเซลเซียส ได้นาน ระยะหนึ่งคือประมาณ 6 เดือน หรือให้ต่าถึง -24 องศาเซลเซียส ตามที่ IIR (2006)
2. เมล็ดประอบที่ได้จากการเมล็ดประลวก มีความขมและกลิ่นลดลง ด้วยจากปัจจัยเมล็ดประอบพบว่าเมล็ด
ประมีปริมาณไซยาไนด์จากการสลายตัวสารประกอบหลายชนิดและมีคุณสมบัตลิ ะลายน้า
3. เมล็ดประอบมีความชื้น และ aw ต่า จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ทาให้เก็บรักษาได้นาน
ซึ่งเมื่อพิจารณาพบว่าเมล็ดประอบมี่ค่า aw ต่าจุลินทรีย์จึงไม่สามารถเจริญได้ (http://www.phtnet.org, 2558)
4. สามารถเก็บเมล็ดประในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่นการทาแห้งในลักษณะชิ้น
หรือผง และนาไปใช้ใสส่วนผสมผลิตภัณฑ์อ่นื เช่น คุกกีป้ ระ เป็นต้น
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ผลของการเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดในอาหารต่อประสิทธิภาพการ
ย่อยได้โดยเทคนิคการวัดแก๊ส
Dietary supplementation of mixing calcium soap with fermented milk pellets
on digestibility by in vitro gas production technique
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บทคัดย่อ
การทดลองครัง้ นี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ด ต่อการย่อยได้
ในหลอดทดลอง ทาการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) โดยมีอาหารทดลอง
ประกอบด้วย 1) อาหารสูตรพื้นฐาน (control) 2) อาหารสูตรพื้นฐานเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดในระดับ 5
เปอร์เซ็นต์ 3) อาหารสูตรพื้นฐานเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ และ 4) อาหารสูตร
พื้นฐานเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดในระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาพบว่าการเสริมแคลเซียมโซปผสม
นมหมักอัดเม็ด ส่งผลให้มีปริมาณของโปรตีนและไขมันในอาหารมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น (P=0.05) นอกจากนี้การเสริม
แคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดพบว่าค่าความเป็น กรด-ด่าง ในแต่ละชั่วโมง และกรดไขมันที่ระเหยได้ ไม่แตกต่าง
จากกลุ่มควบคุม (p>0.05) ในขณะที่ผลผลิตแก๊สที่ได้จากส่วนที่ละลายได้ง่าย (a) การย่อยสลายอาหาร (b) ในกลุ่มที่
เสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดมีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( p>0.05)
นอกจากนี้ยังพบว่าการเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ด ที่ระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ค่าย่อยสลายของวัตถุแห้ง IVDMD และอินทรียวัตถุ IVOMD ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของการเสริม
แคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดส่งผลให้ปริมาณโปรตีนและไขมันในอาหารเพิ่มขึ้น และในขณะที่การเสริมแคลเซียม
โซปผสมนมหมักอัดเม็ดในอาหารไม่กระทบต่อกระบวนการหมักย่อยของจุลนิ ทรียใ์ นหลอดทดลอง
คาสาคัญ: แคลเซียมโซป นมหมัก การย่อยได้ในหลอดทดลอง
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Abstract
The objective of this experiment was to investigate the utilization of dietary supplementation of mixing
calcium soap with fermented milk pellets on digestibility by in vitro gas production technique. The experimental
design was a completely randomized design (CRD) and the dietary treatment were 1) control (CtrLl),
2) supplemented calcium soap with fermented milk pellet (CFmP) 5%, 3) supplemented calcium soap with
fermented milk pellet (CFmP) 10%, and 4) supplemented calcium soap with fermented milk pellet (CFmP) 15%.
It was found that supplementation of CFmP, increased crude protein and ether extract (P=0.05) Moreover, pH
and volatile fatty acid (VFA) were similar in all treatments (p>0.05). It was found that gas production from a:
volume of gas produced from insoluble fraction and b: volume of gas produced from insoluble fraction were
similar among treatments (p>0.05). A part from that supplementation of CFmP 5, 10 and 15% without effect on
in vitro dry matter degradability (IVDMD) and in vitro organic matter degradability (IVOMD). Based on this
experiment, It could be concluded that dietary supplementation of mixing calcium soap with fermented milk
pellets increased crude protein and ether extract. And the dietary supplementation of mixing calcium soap with
fermented milk pellets were no impact on in vitro digestibility
Keywords: Calcium soap, Fermented milk, Digestibility in vitro gas production technique

บทนา
การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหนึ่งที่มีรายได้ดี แต่มีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงโดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหารสัตว์
ดังนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดของผู้เลี้ยงสัตว์คือต้องหาทางลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้ต่าที่สุดเพื่อให้
สามารถคงธุรกิจการเลี้ยงสัตว์อยู่ได้ การลดต้นทุนการผลิตที่สามารถทาได้คือการใช้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ปัจจุบันการผู้เลีย้ งโคเนือ้ ในประเทศไทยมีอัตราที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการเพิ่มขึ้นของโคเนื้อ (กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2557) ปัจจุบันการเสริมไขมันในสัตว์เคี้ยวเอื้องมีอยู่ 3 วิธี คือ การเสริมใน
รูปแบบไขมันโดยตรง การเสริมโดยใช้วัตถุดบิ อาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งไขมัน และการเสริมในรูปแบบการปรับไขมันให้อยู่
ในรู ปไขมั น ไหลผ่ า นซึ่ ง ก าลั ง เป็ น ที่ นิย มโดยรู ปแบบการเสริ ม ไขมั น ในสั ต ว์เคี้ย วเอื้อ งที่ ใ ห้ อ ยู่ใ นรู ปไขมั น ไหลผ่ า น
(protected fat, protected lipid, by-pass fat) ซึ่งหมายถึงไขมันที่ทาการป้องกันไม่ให้ถูกย่อยในกระเพาะหมัก แต่ไหล
ผ่านไปถูกย่อยที่ลาไส้เล็ก เพื่อสัตว์จะได้ย่อยและดูดซึ มไปใช้ได้โดยตรง ซึ่งกระบวนการผลิตไขมันไหลผ่านนี้นิยมใช้
กระบวนการ saponification คือ ทาให้ไขมันหรือกรดไขมันอยู่ในรูปของแคลเซียมโซป และในปัจจุบันแคลเซียมโซป
ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการเลี้ยงสัตว์และมีการใช้ร่วมกับโภชนะอย่างอื่นเช่นโปรตีน โดยโปรตีนเป็นโภชนะที่สาคัญที่
ร่างกายต้องการ ซึ่งโปรตีนหาได้ทั่วไปจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ นอกจากนี้ น้านมดิบเป็นอีกหนึ่งแหล่งของอาหารที่มี
โภชนะประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์ที่ร่างกายต้องการ โดยทีน่ านมโคที
้
่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และที่เหลือจากการผลิตที่
ไม่สามารถนามาบริโภคหรือจาหน่ายได้ สามารถนามาเพิ่มประโยชน์โดยผ่านกระบวนการหมัก และใช้ร่วมกับแหล่ง
ไขมันไหลผ่าน เพื่อนามาใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ดังนัน้ งานวิจัยในครัง้ นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใช้
ประโยชน์ข องน้านมหมั ก ร่ ว มกั บการเสริ ม แหล่ ง ของโปรตีน และไขมั น จากแคลเซี ย มโซป ต่ อ ผลผลิ ต แก็ ส และ
การย่อยสลายในกระรูเมนของสัตว์เคีย้ วเอื้อง
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
การวางแผนการทดลองและอาหารทดลอง
ทาการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely Randomized Design (CRD) โดยใช้อาหารผสมครบ
ส่วน 50 ต่ออาหารข้น 50 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการทดลอง ๆ ละ 5 ซ้า ประกอบด้วยทรีทเมนต์ดังนี้ ทรีทเมนต์ที่ 1
อาหารข้น (Control, CTrL) ทรีทเมนต์ที่ 2 เสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ด 5% ของอาหารข้น ทรีทเมนต์ที่ 3
เสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ด 10% ของอาหารข้น ทรีทเมนต์ที่ 4 เสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ด
15% ของอาหารข้น
สัตว์ทดลอง
ใช้โคเนื้อลูกผสม (พันธุ์บราห์มันและพื้นเมืองไทย) อายุ 2 ปี จานวน 2 ตัว ทาการปรับสัตว์เป็น ระยะเวลา
14 วัน โดยสัตว์ทุกตัวได้รับฟางข้าวเป็นแหล่งของอาหารหยาบแบบเต็มที่ (ad libitum) และอาหารข้นโปรตีน 12%
ปริมาณ 1% ของน้าหนักตัว ทาการเก็บน้ารูเมนโดยใช้ Stomach tube เพื่อนามาใช้ศกึ ษาในหลอดทดลองต่อไป
องค์ประกอบทางเคมีและค่าการย่อยได้
นาตัวอย่างมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เช่น วัตถุแห้ง (Dry matter, DM), โปรตีนหยาบ (Crude protein,
CP), เถ้า (Ash), ไขมัน (Ether extract, EE) ตามวิธีการของ A.O.A.C. (1985) และวิเคราะห์ เยื่อใยที่ไม่ละลายในสาร
ฟอกที่เป็นกลาง (Neutral detergent fiber, NDF) ตามวิธีการของ Georing and Van soest (1970)
ทาการสุ่มเก็บตัวอย่างของเหลวในรูเมนของโคที่ชั่วโมงที่ 0 หลังการให้อาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
โดยวิธี In Vitro gas technique ตามวิธีของ Menke and Steingass (1988) และทาการบ่มที่เวลา 0, 4, 8, 16, 24,
และ 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 39 ºC ทาการวัดผลผลิตแก๊สที่เวลาต่างๆ ของการบ่มจากนั้นทาการจดบันทึกปริมาณแก๊สที่
เกิดขึ้น นาค่าผลผลิตแก๊สที่ได้มาหาค่าคงที่ a และ b ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป fit curve เพื่ออธิบายจนพลศาสตร์ของการ
ผลิตแก๊สตามแบบจาลองสมการ ของ Ørskov and McDonald (1979) ดังนี้ y = a + b [1-e(- ct)] เมื่อ y = ผลผลิตแก๊ส
ที่เกิดขึ้น ณ เวลา t, a = ส่วนที่ละลายได้ง่าย (มิลลิลิตร), b = ค่าปริมาณ ผลผลิตแก๊สที่ผลิตได้ (มิลลิลิตร) เป็นค่าที่
บ่งบอกถึง ศักยภาพในการย่อยสลายอาหารวัดค่าการย่อยสลายของวัตถุแห้ง (in vitro dry matter degradability,
IVDMD) และการย่อยสลาย ของอินทรียวัตถุ (in vitro organic matter degradability, IVOMD) (Tilley and Terry,
1963) สุ่มเก็บตัวอย่างของเหลวทาการวัดความเป็นกรด-ด่าง ทันทีด้วยเครื่อง pH meter ทาการสุ่มเก็บตัวอย่าง
ของเหลวในรูเมนแล้วเติมกรดซัลฟูริก 1 โมลาร์ (1M H2SO4) ในอัตราส่วน 10 : 1 (rumen fluid : H2SO4) เพื่อหยุดการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และนาไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 3000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที แล้วเก็บส่วนใสไว้ในตู้
แช่แข็ง(-15 ºC) เพื่อวิเคราะห์หาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) โดยวิธีการกลั่นด้วยเครื่อง kjeltec auto 1030
analyzer ตามวิธีของ Brommer and Keeney (1965) และนามาวิเคราะห์หากรดไขมันที่ระเหยได้ (volatile fatty acid,
VFA) โดยใช้เครื่อง HPLC ดัดแปลงตามวิธีของ Samuel et al. (1997)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ Analysis of variance (ANOVA) ด้วยโปรแกรม
SAS (SAS. 1985) ตามแผนการทดลองแบบ CRD เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจัยทดลอง โดยวิธี
Duncan’s New Multiple Range test (Steel and Torrie. 1980)
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ผลการศึกษาและวิจารณ์
ผลของการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบทางเคมี ข องอาหารทดลองของแต่ ล ะทรี ท เมนต์ ค่ า อิ น ทรี ย วั ต ถุ
โปรตีนหยาบ และเถ้า มีความใกล้เคียงกันทุกทรีทเมนต์ (P>0.05) แต่กลุ่มที่เสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดมี
แนวโน้มทีค่ ่าของวัตถุแห้ง โปรตีนหยาบ และไขมันมีค่าเพิ่มขึ้น (P=0.05) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเสริมแคลเซียมโซป
ผสมนมหมักอัดเม็ดในอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Hadded and Younis (2004)รายงานว่า เมื่อเติมไขมันลงใน
อาหารทาให้ค่าของไขมันเพิ่มขึ้น จากการที่ โปรตีนหยาบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในกลุ่มที่เสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมัก
อัดเม็ด (P<0.1) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาหารนมหมักอัด เม็ดมีส่วนผสมของแหล่งโปรตีนจากกากเบียร์และนมหมักจึง
ทาให้มีคา่ โปรตีนหยาบเพิ่มขึ้นแต่ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1
Table 1 Chemical composition on dry matter basis
Chemical composition % on dry matter basis
Treatment
%DM
%OM
%CP
%NDF
%EE
T1
90.36
92.05
11.14
86.24a
5.51

%Ash
7.97

T2

91.2

92.17

11.23

53.04c

8.49

7.82

T3

90.74

92.17

12.42

50.94c

7.47

7.83

T4
SEM
P-Value

91.83
0.21
0.05

91.09
0.36
0.28

11.46
0.2
0.06

75.91b
1.47
0.001

9.46
0.36
0.05

8.91
0.36
0.28

a-b-c

Means with different superscripts within the same column differ significantly (P<0.05), SEM= Standard error of the mean,
DM= dry matter, CP= crude protein, OM= organic matter, EE = ether extract, NDF = neutral detergent fiber, T1=CTrL, T2= CTrL +
CFmP 5%, T3= CTrL + CFmP 10%, T4= CTrL + CFmP 15%

จลนศาสตร์การเกิดแก๊ส และความสามารถในการหมักย่อยในหลอดทดลองในแต่ละทรีทเมนต์แสดงให้เห็ น
ว่าการย่อยสลายขององค์ประกอบที่ละลายได้ง่าย (a) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่ในกลุ่มที่เสริม
แคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดมีแนวโน้มการย่อยสลายขององค์ประกอบที่ละลายได้ง่าย (a) การย่อยสลายอาหาร
(b) สูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และศักยภาพในการผลิตแก๊ ส (a+b) ในกลุ่มที่
เสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนัน้ การย่อยสลายของวัตถุแห้ง( in vitro dry matter
degradability; IVDMD) การย่อยสลายของอินทรียวัตถุ (in vitro organic matter degradability; IVOMD) ในหลอด
ทดลอง กลุ่มที่เสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดมีแนวโน้มเพิ่มการย่อยได้มากกว่ากลุ่มควบคุม Ørskov (1982)
รายงานว่าส่วนที่ย่อยสลายได้ง่ายเกิดจากปริมาณไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรกในอาหารข้น เมื่อสัดส่วนของอาหารข้นเพิ่ม
สูงจึง ส่งผลให้ปริมาณของไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรกเพิ่มขึ้น มีผลทาให้ ศักยภาพในการย่อยสลายและศักยภาพในการ
ผลิตแก๊สของอาหารมีแนวโน้มสูงขึ้นตามลาดับ ทั้งนี้ค่า IVDMD และ IVOMD ของการเสริมแคลเซียมโซปผสมนม
หมักอัดเม็ดที่ระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (p>0.05) สอดคล้องกับ Kowalski (1997)
รายงานว่า แคลเซียมโซปไม่มผี ลต่อการย่อยได้ของอินทรียวัตถุ ดังแสดงในตารางที่ 2
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Table 2 Gas kinetics, gas production, in vitro gas dry matter degradability (IVDMD), in vitro gas organic
matter degradability (IVOMD),
Treatment

gas kinetics

Degradability (%)

a

b

a+b

IVDMD

IVOMD

T1

-7.82

41.77

33.95

46.50

36.69

T2

-2.03

49.42

47.39

38.90

28.54

T3

-3.48

39.24

35.75

46.51

36.18

T4

40.26
2.27

35.76
3.04

52.52

SEM

-4.50
1.20

43.84
4.81

P-Value

0.14

0.06

0.06

3.64
0.21

0.28

Means with different superscripts within the same column differ significantly (P<0.05), SEM= Standard error of the mean, T1=CTrL,
T2= CTrL + CFmP 5%, T3= CTrL + CFmP 10%, T4= CTrL + CFmP 15%, a = volume of gas produced from insoluble fraction; b =
volume of gas produced from insoluble fraction; IVDMD = in vitro dry matter digestibility; IVOMD = in vitro organic matter
digestibility

จากตารางที่ 3 แสดงปริมาณผลผลิตแก๊ส ในการบ่มแต่ละชั่วโมง จากการทดลองพบว่า ในชั่วโมงที่ 8
ปริมาณผลผลิตแก๊สในแต่ละทรีทเมนต์แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) โดยพบว่าทรีทเมนต์ที่ 3 และ 4 มีปริมาณ
ผลผลิตแก๊สสูงที่สุด ในขณะที่ชั่วโมงอื่น ๆ ของการบ่มไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่เมื่อพิจารณาค่าการผลิตแก๊ ส
ในชั่วโมงที่ 4 ปริมาณการผลิตแก๊สในกลุ่มที่มีแคลเซียมโซปมีค่าต่ากว่ากลุ่มควบคุมและเมื่อพิจารณาร่วมกับค่า a
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการละลายได้ง่ายของอาหารพบมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุม อาจเป็นไปได้ว่าในช่วงแรกของการย่อยมี
ความเกี่ยวเนื่องกับการละลายของแคลเซียมโซปตามคุ ณสมบัติการละลายได้ของไขมันเมื่ออยู่ในรูปเกลือของกรด
ไขมันแต่ไม่กระทบกับค่า IVDMD และ IVOMD (p>0.05) (ตารางที่ 1) แต่อย่างไรก็ตาม Suntorn et al. (2008) รายงาน
ว่าการเสริมไขมันในอาหารอาจจะเคลือบผิวเยื่อไยและขัดขวางการหมักย่อยของจุลินทรีย์ อีกทั้ง Kronfeld and
Donoghue (1980) รายงานว่าการย่อยสลายของเส้นใยมาจากอาหารที่ได้รับไขมันโดยเกิดจากการปลดปล่อยไขมันใน
กระเพาะรูเมน
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Table 3 Dietary supplementation of mixing calcium soap with fermented milk pellets on gas production (h)
Treatment

Gas production (ml)
4h

8h

16h

24h

48h

T1

2.90

7.36bc

17.33

26.33

29.33

T2

2.80

6.50c

12.63

20.33

31.00

T3

2.46

9.00a

18.33

20.66

31.66

T4

2.03

8.13ab

15.66

22.66

31.00

SEM
P-Value

0.27
0.21

0.42
0.02

1.33
0.09

1.90
0.20

0.90
0.38

a-b-c Means with different superscripts within the same column differ significantly (P<0.05), SEM= Standard error of the mean,
T1=CTrL, T2= CTrL + CFmP 5%, T3= CTrL + CFmP 10%, T4= CTrL + CFmP 15%

ค่าความเป็น กรด-ด่าง ในกระบวนการหมักของแต่ละชั่วโมง ค่าแอมโมเนียไนโตรเจน และกรดไขมันที่ระเหย
ได้ในหลอดทดลองพบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในการหมักชั่วโมงที่ 4, 8, 16, 24 และ 48 มีค่าอยู่ในช่วง 6.4-6.8
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งใกล้เคียงกับ Klusmeyer et al., (1991) ทีร่ ายงานว่าการเสริมน้ามันในอาหารไม่มี
ผลต่อค่า pH ของกระเพาะรูเมน และสอดคล้องกับ พีรพจน์ และคณะ (2547) ที่พบว่าของเหลวในกระเพาะรูเมนมีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง เฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.81-7.08 โดย Ørskov and Ryle (1998) รายงานว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง
ที่ 6.00-7.00 เป็นช่วงที่ทาให้กระเพาะรูเมนทางานเป็นปกติ
เมื่อพิจารณาค่าแอมโมเนี ยไนโตรเจนกลุ่ มที่เสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ด 5 เปอร์เซ็นต์ มีค่ า
แอมโมเนี ย ต่ ากว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม (p<0.05) แต่ ก ลุ่ ม ที่ เ สริ ม แคลเซี ย มโซปผสมนมหมั ก อั ด เม็ ด 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์
และ15เปอร์เซ็นต์ มีค่าแอมโมเนียไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (p>0.05) แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น คือ 36.32 และ
38.65 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ Bayet et al., (2018) ที่รายงานว่าการเสริมไขมันทาให้ค่าแอมโมเนียไนโตรเจน
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Wanapat and Pimpa (1999) ได้รายงานถึงความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนในรูเมนพบว่าที่
ระดับ 15-30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและจุลินทรีย์ในรูเมน
มีความต้องการไนโตรเจนในปริมาณมาก เพื่อการสังเคราะห์โปรตีน โดยไนโตรเจนที่จุลินทรีย์จะนาไปใช้ประโยชน์ได้
ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแอมโมเนียไนโตรเจนที่อยูใ่ นของเหลวในรูเมน
เมื่อเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ด ในอาหารพบว่ากรดไขมันที่ระเหยได้ (volatile fatty acid; VFA)
ได้แก่ Acetic acid, Propionic acid, Butyric acid, ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) สิทธิศักดิ์, (2551) รายงาน
ว่า VFA ยังเป็น energy substrate ของร่างกายสัตว์โดยอยู่ใน ประมาณ 60-80% ของอาหารพลังงานแก่สัตว์
เคีย้ วเอื้อง ดังแสดงในตารางที่ 4
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Table 4 pH, ammonia nitrogen NH3-N and volatile fatty acid
Treatment

SEM

P-value

6.5

0.81

0.17

6.4

6.5

0.18

0.29

6.7

6.7

6.7

0.11

0.77

6.6
6.8

6.7
6.8

6.6
6.8

0.07
0.05

0.61
0.50

6.8

6.8

6.8

6.8

0.05

1.00

NH3-N (mg/dl)
Volatile fatty acid

36.58a

33.99b

36.32ab

38.65a

0.67

0.01

Total VFAs, mM
Acetic acid (C2), mM
Propionic acid (C3), mM
butyric acid (C4), mM

79.59
39.43
23.87
16.28

74.86
38.33
20.87
15.65

81.05
43.72
21.52
15.80

72.68
41.33
16.13
15.19

5.13
2.26
3.13
0.40

0.65
0.38
0.41
0.34

Treatment

T1

T2

T3

T4

0hr

6.7

6.6

6.4

4hr

6.5

6.6

8hr
16hr
24hr

6.8
6.6
6.7

48hr

pH

a-b

Means with different superscripts within the same row differ significantly (P<0.05), SEM= Standard error of the mean,
T1=CTrL, T2= CTrL + CFmP 5%, T3= CTrL + CFmP 10%, T4= CTrL + CFmP 15%

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาผลของการเสริมแคลเซี ยมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดในอาหารต่อประสิทธิภาพการย่อยได้
โดยระบบ in vitro gas production technique สามารถสรุปได้ว่า การเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดมีแนวโน้ม
เพิ่มปริมาณโปรตีนและไขมันในอาหาร โดยการเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดไม่มีผลต่อค่าความเป็น กรดด่าง และกรดไขมันที่ระเหยได้ในแต่ละชั่วโมง เป็นที่น่าสนใจว่าการเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดที่ระดับ 5%
มีแนวโน้มว่าค่า IVDMD, IVOMD, ค่าปริมาณแก๊สในชั่วโมงต่างๆ, ค่าแอมโมเนียไนโตรเจน และค่ากรดไขมันที่ระเหยได้
ทั้งหมดลดลง ถึงแม้วา่ จะมีค่าการละลาย (a) สูงกว่าทรีทเมนต์อื่นๆ จึงควรนาไปศึกษาในตัวสัตว์ต่อไปที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเคลื่อนตัวในกระเพาะรูเมนและไหลผ่านไปยังลาไส้เล็กต่อไป
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ผลของดิ น เชื้ อ คั ลไซน์ เ คลย์ ต่อ สมบั ติทางกายภาพและความร้ อ นของดิ น แม่ แ ตง
แหล่งเตาอินทขิล
Effects of Calcined Clay on Physical and Thermal Properties of Mae Tang
Clay Intakhin Kiln Site
นพวรรณ เดชบุญ1* และวันชัย เพี้ยมแตง1
Nophawan Dechboon1* and Wanchai Piamtang1
บทคัดย่อ
ศึกษาชนิดและอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัตถุดิบในกลุ่มดินเชื้อคัลไซน์เคลย์เพื่อเพิ่มสมบัติทางกายภาพและ
ความร้อน โดยใช้ดินแม่แตงเป็นวัตถุดิบหลักในการทาผลิตภัณฑ์เ ซรามิกสาหรับอาหาร วัตถุดิบในกลุ่มวัสดุทนไฟที่
เลือกใช้ในงานวิจัย คือ ดินเชื้อคัลไซน์เคย์ ได้แก่ ดินเหลืองพื้นบ้าน (Y) ดินทนไฟสาหรับทาอิฐมอญ (S) และดินดาแม่
ริม (M) ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800 และ 1200 °C จากผลการทดลองพบว่า ดินทนไฟสาหรับทาอิฐมอญที่ผ่านการ
เผาที่อุณหภูมิ 1200 °C ในอัตราส่วน 15 % แสดงผลของสมบัติทางกายภาพ เช่น ความแกร่งสูงที่สุด ไม่มีค่าความ
โค้งงอที่อุณหภูมิ 1250 °C การหดตัวหลังการเผา พบว่า ไม่เกินมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาสโตน
แวร์ มผช. 930/2548 หรือ มอก. 32 ความทนต่อการเปลี่ยนอุณ หภูมิสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เครื่องปั้นดินเผา มผช.46/2549 แต่การดูดซึมน้ามีค่าเกินมาตรฐานจึงต้องมีการเคลือบเซรามิกก่อนการใช้งานทุกครัง้
คาสาคัญ: เซรามิก ดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ ดินแม่แตง สมบัตทิ างกายภาพ สมบัตทิ างความร้อน

Abstract
This research aimed to study types and appropriate ratio of raw materials in the calcined clay which
increase physical and thermal properties. Ceramic products for food used Mae Tang clay of main raw materials.
Calcined clay of refractory raw materials in this research which were Native yellow clay (Y), Refractory brick clay
(S) and Mae Rim ball clay (B) as fired 800 and 1200 °C. From the experimental results, it was found that the
Refractory brick clay (S) as fired temperature at 1200 °C in ratio of 15 wt.% showed the physical properties such
as the maximum of flexural strength, without bending corrected temperature at 1250 °C, firing shrinkage found
that were in the standard of community products of stoneware pottery, resistance of temperature changes
accorded the standard of community products of pottery but water absorption exceeded the standard so that
glazed on ceramic before every used.
Keywords: Ceramics, Calcined clay, Mae Tang clay, Physical Property, Thermal Property
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บทนา
ในปัจจุบันแหล่งเตาอินทขิลเมืองแกนยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสาคัญอย่างมาก ทั้งทางด้านวิชาการ
โบราณคดี และประวิติศาสตร์ ความเป็นมาของอาณาจักรล้านนา เพราะเป็นแหล่งผลิตถ้วยชามในอดีตแหล่งใหม่ที่มี
ความสมบูรณ์ทั้งเตาเผา และตัวอย่างเศษถ้วยชาม ที่มีมากถึง 4 แห่ง ซึ่งจากการขุดค้นแหล่งเตาเผาในหมู่บ้านสัน ป่า
ตอง อันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความเหมาะสมที่จะสนับสนุนให้อนุรักษ์และพัฒนาเป็น
ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องถ้วยชามโบราณล้านนา รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในรูปแบบ
ของพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดี (Archeological Site-Museum) เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เล็งเห็นความสาคัญของ
แหล่งโบราณสถานดังกล่าว จึงได้มกี ารจัดสร้าง “พิพธิ ภัณฑ์แหล่งเตาอินทขิลเมืองแกน” เมื่อดาเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ได้มีการจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 [1-2] จากการศึกษาโครงการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เรื่อง การพัฒนาดินแม่แตงและเคลือบสาหรับแหล่งเตาอินทขิล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า เมื่อพัฒนา
เนื้อดินปั้นแม่แตงและเคลือบ ศิลาดลที่ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถนามาใช้ขึ้นรูปด้วยวิธีแป้นหมุนได้ และ
มีสมบัตทิ างกายภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ประเภทของประดับตกแต่ง เช่น รูปปั้นดินเผา แจกัน ที่ตรงกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา สโตนแวร์ หรือ มผช. 930/2548 มอก. 32 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน หรือ มผช. 245/2547 ส่วนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทที่ใช้กับอาหารต้องมีการทดสอบ
มาตรฐานเพิ่มเติม ได้แก่ การปนเปื้อนของตะกั่วและแคดเมียม ความทนต่อการเปลี่ยนอุณ หภูมิ การดูดซึมน้าและ
ความเปียกเพิ่มเติม และต้องคานึงถึงการใช้งานได้จริง เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ การขยายตัวเนื่องด้วยความร้อน
การหดตัว ความเหนียว ความชืน้ ความพรุนตัว และความทนทานต่อเตาไมโครเวฟ เครื่องล้างจาน เป็นต้น [3-10]
ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสาหรับอาหาร เช่น จาน ชาม จากลักษณะเฉพาะ
สมบัตทิ างกายภาพและสมบัตทิ างความร้อนของดินแม่แตง โดยทาให้เนื้อดินปั้นมีการขยายตัวทางความร้อนที่ต่า และ
มีความทนทานต่อการเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิดีขึ้น สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้ ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน จาเป็น ที่ต้องมีการพั ฒนาผลิ ตภัณฑ์ใ ห้ทันสมัย ทาให้ ชุมชนเมือ งเมืองแกนพัฒ นา อ าเภอแม่แตง จังหวั ด
เชียงใหม่ มีผลิตภัณฑ์เซรามิกสาหรับอาหารเพื่อเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ผู้สนใจ และสามารถปรับตัวเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) ต่อไป โดยใช้ฐานความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสมดุลและเหมาะสม

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
เนื้อดินสโตนแวร์ประกอบด้วย ดินแม่แตง ดินขาวลาปาง และซิลิกา มีอัตราส่วน 40 20 และ 40%
ตามลาดับ ผสมกับวัตถุดบิ กลุ่มดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ ได้แก่ ดินเหลืองพื้นบ้าน (Y) ดินทนไฟสาหรับทาอิฐมอญ (S) และ
ดินดาแม่ริม (M) ซึ่งผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 850 และ 1200 °C ในอัตราส่วน 5 10 15 20 25 และ 30% ตามลาดับ
การคานวณเนื้อดิน สโตนแวร์ทาได้โดยใช้ระบบไบแอคเซียลเบลนด์หรือไลน์เบลนด์ (Line bland) บดผสมได้ 36 สูตร
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การคานวณโดยใช้ระบบไลน์เบลนด์ (Line bland) ของเนื้อดินสโตนแวร์ผสมวัตถุดิบกลุ่มดินเชื้อคัลไซน์เคลย์
ปริมาณของวัตถุดบิ กลุ่มดินเชื้อคัลไซน์เคลย์
สูตรที่ ดินแม่แตง ดินขาวลาปาง ซิลิกา รวมดิน
1
2
3
4
5
6

38
36
34
32
30
28

19
18
17
16
15
14

38
36
34
32
30
28

95
90
85
80
75
70

30

รวม
ทั้งหมด
(%)
100
100
100
100
100
100

30

100
100
100
100
100
100

30

100
100
100
100
100
100

30

100
100
100
100
100
100

ดินเหลืองพืน้ บ้าน Y800 (%)
5
10
15
20
25
ดินทนไฟ S800 (%)

7
8
9
10
11
12

38
36
34
32
30
28

19
18
17
16
15
14

38
36
34
32
30
28

95
90
85
80
75
70

5
10
15
20
25
ดินดาแม่รมิ B800 (%)

13
14
15
16
17
18

38
36
34
32
30
28

19
18
17
16
15
14

38
36
34
32
30
28

95
90
85
80
75
70

5
10
15
20
25
ดินเหลืองพืน้ บ้าน Y1200 (%)

19
20
21
22
23
24

38
36
34
32
30
28

19
18
17
16
15
14

38
36
34
32
30
28

95
90
85
80
75
70

5
10
15
20
25
ดินทนไฟ S1200 (%)
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ปริมาณของวัตถุดบิ กลุ่มดินเชื้อคัลไซน์เคลย์
สูตรที่ ดินแม่แตง ดินขาวลาปาง ซิลิกา รวมดิน
25
26
27
28
29
30

38
36
34
32
30
28

19
18
17
16
15
14

38
36
34
32
30
28

95
90
85
80
75
70

38
36
34
32
30
28
กาหนดให้

19
18
17
16
15
14
Y800
S800
M800
Y1200
S1200
M1200

=
=
=
=
=
=

38
36
34
32
30
28

95
90
85
80
75
70

30

100
100
100
100
100
100

ดินเหลืองพืน้ บ้าน Y800 (%)
5
10
15
20
25
ดินดาแม่ริม B1200

31
32
33
34
35
36

30

รวม
ทั้งหมด
(%)
100
100
100
100
100
100

(%)

5
10
15
20
25

ดินเหลืองพื้นบ้านผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800 °C
ดินทนไฟสาหรับทาอิฐมอญผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800 °C
ดินดาแม่ริมผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800 °C
ดินเหลืองพื้นบ้านผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1200 °C
ดินทนไฟสาหรับทาอิฐมอญผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1200 °C
ดินดาแม่ริมผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1200 °C

วิธีการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลวัตถุดิบในกลุ่มตัวทนไฟ เพื่อใช้เป็นตัวเพิ่มสมบัติทางความร้อน สามารถทาเป็นผลิตภัณฑ์
เซรามิกสาหรับอาหาร จากเอกสาร ตารา ระบบออนไลน์ และแหล่งข้อมูลภาคสนาม
2. รวบรวมข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องปั้นดินเผา สโตนแวร์ หรือ มผช. 930/2548 มอก. 32
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเปรียบเทียบสมบัติของผลิตภัณฑ์ของแหล่งเตาอินทขิล จากเอกสาร ตารา ระบบ
ออนไลน์ และแหล่งข้อมูลภาคสนาม
3. ขุดดินจากแหล่งเตาอินทขิล โดยทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงนายกเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4. เตรียมดินแม่แตง และดาเนินการทดสอบเพื่อหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของวัตถุดิบในกลุ่มวัสดุทนไฟ
เพื่อใช้เป็นตัวเพิ่มสมบัตทิ างความร้อนในเนื้อดินแม่แตง จากการคานวณแบบไบแอคเซียลเบลนด์หรือไลน์เบลนด์ (Line
blend) โดยขึ้นรูปด้วยวิธีการอัด และเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกสาหรับอาหาร
5. ทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางความร้อนของดินแม่แตง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องปั้นดินเผา สโตนแวร์ หรือ มผช. 930/2548 และมอก. 32
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6. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการทดสอบ โดยเลือกสูตรเนื้อดินที่เหมาะสม และตรงตาม
มาตรฐาน
7. ทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางความร้อนของดินแม่แตง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดจาหน่ายทางการค้า
8. วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ
9. จัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการศึกษา
1. ผลการทดสอบสมบัตทิ างกายภาพของดินแม่แตง ดังนี้
วัตถุดิบกลุ่มดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ ได้แก่ ดินเหลืองพื้นบ้าน ดินทนไฟ และดินดาแม่ริม โดยร่อนผ่านตะแกรง
80 เมช จากนั้นเผาที่อุณหภูมิ 800 และ 1200 °C

ดินเหลืองพืน้ บ้าน

ดินทนไฟ

ดินดาแม่ริม

ภาพที่ 1 แสดงวัตถุดิบกลุ่มคัลไซน์เคลย์ คือ ดินเหลืองพืน้ บ้าน ดินทนไฟ และดินดา
ตารางที่ 2 แสดงสมบัตทิ างกายภาพของดินแม่แตงจากการผสมกลุ่มคัลไซน์เคลย์
สูตรที่

รูปแท่งทดสอบ

การเผาที่อณ
ุ หภูมิ 1250 °C

1

ไม่หลอม

2

ไม่หลอม

3

ไม่หลอม

4

ไม่หลอม

5

ไม่หลอม
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สูตรที่

รูปแท่งทดสอบ

การเผาที่อณ
ุ หภูมิ 1250 °C

6

ไม่หลอม

7

ไม่หลอม

8

ไม่หลอม

9

ไม่หลอม

10

ไม่หลอม

11

ไม่หลอม

12

ไม่หลอม

13

ไม่หลอม

14

ไม่หลอม

15

ไม่หลอม

16

ไม่หลอม

17

ไม่หลอม

18

ไม่หลอม

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1140

สูตรที่

รูปแท่งทดสอบ

การเผาที่อณ
ุ หภูมิ 1250 °C

19

ไม่หลอม

20

ไม่หลอม

21

ไม่หลอม

22

ไม่หลอม

23

ไม่หลอม

24

ไม่หลอม

25

ไม่หลอม

26

ไม่หลอม

27

ไม่หลอม

28

ไม่หลอม

29

ไม่หลอม

30

ไม่หลอม

31

ไม่หลอม

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1141

สูตรที่

รูปแท่งทดสอบ

การเผาที่อณ
ุ หภูมิ 1250 °C

32

ไม่หลอม

33

ไม่หลอม

34

ไม่หลอม

35

ไม่หลอม

36

ไม่หลอม

จากตารางที่ 2 การทดสอบสมบัติทางกายภาพของดินทั้ง 36 สูตร พบว่า ดินไม่เกิดการหลอมที่อุณหภูมิ
1250 °C ทุกสูตร เนื้อดินมีสีน้าตาลแดงหลังการเผา โดยโทนสีสามารถเรียงลาดับจากเข้มไปอ่อนของดินเชื้อคัลไซน์
เคลย์ ดังนี้ ดินทนไฟสาหรับทาอิฐมอญ ดินเหลืองพืน้ บ้าน และดินดาแม่ริม โดยดินสโตนแวร์ที่ผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์
ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1200 °C จะมีสีเข้มกว่าดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800 °C
1.1 ผลการวิเคราะห์คา่ การหดตัวหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1250 °C

ค่าการหดตัวรวม (%)

20
15
10

11

12 12
10

9

10
8

9

10

13
11

10

12
10

การหดตัวรวม (%)

13
11
9

10

11

10 10

9

10 10 10 10 10
8 8

9 9

10
8

9 9

10

5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
สูตรที่

ภาพที่ 2 แสดงค่าการหดตัวหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1250 °C
จากภาพที่ 2 พบว่า ค่าการหดตัวรวมของเนื้อดินสูตรที่ 1-36 อยู่ในช่วงระหว่าง 8-13% ซึ่งค่าการหดตัว
เรียงจากน้อยไปหามากของดินสโตนแวร์ที่ผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ ได้แก่ ดินทนไฟสาหรับทาอิฐมอญ ดินเหลือง
พื้นบ้าน และดินดาแม่ริม ตามลาดับ และดินสโตนแวร์ที่ผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ที่อุณหภูมิ 1200 °C มีค่าการหดตัว
น้อยกว่าดินสโตนแวร์ที่ผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ที่อุณหภูมิ 800 °C
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1.2 ผลการวิเคราะห์การดูดซึมน้าหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1250 °C
ค่าการดูดซึมน้า (%)

20
การดูดซึมน้า (%)

15
10

12.9813.2312.87
12.12
11.3311.33
11.0510.8210.6111.65
10.8110.34 11.2210.39
10.49
10.27
9.46 9.95
9.16 9.75 9.75 9.56 8.84
8.93
8.8 8.96

10.1910.1

14.03
12.8412.3 13.19 12.75
10.3510.91

7.36

5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

สูตรที่
ภาพที่ 3 แสดงค่าการดูดซึมน้าหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1250 °C
จากภาพที่ 3 พบว่าค่าการดูดซึมน้าของเนื้อดินสโตนแวร์ ของสูตรที่ 1-36 อยู่ในช่วงระหว่าง 7.36- 14.03%
ซึ่งดินสโตนแวร์ที่ผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ ได้แก่ ดินเหลืองพืน้ บ้าน ดินทนไฟสาหรับทาอิฐมอญ และดินดาแม่ริม มีค่า
การดูดซึมน้าใกล้เคียงกัน โดยสูตรที่ 27 ผสมดินทนไฟสาหรับทาอิฐมอญผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1200 °C มีค่าการดูด
ซึมน้าน้อยที่สุด เท่ากับ 7.36%
1.3 ผลการวิเคราะห์ความโค้งงอที่อุณหภูมิ 1250 °C
จากการทดสอบค่าการโค้งงอหลังการเผาของเนื้อดินสโตนแวร์ ของสูตรที่ 1-36 ไม่มีค่าการโค้งงอ
หรือมีค่าการโค้งงอเท่ากับ 0 มิลลิเมตร
1.4 ผลการวิเคราะห์ความแกร่ง
ค่าความแกร่ง (MPa)

250
200

244
221 224

209 212

226

238 235 235 230

248
214 221 222 211

236 232
202 195

246 250
225

207

228
211 211

230 231 226
219

208 210

198

209
187

150
100

ความแกร่ง (MPa)

50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
สูตรที่

ภาพที่ 4 แสดงค่าความแกร่ง
จากภาพที่ 4 พบว่าค่าความแกร่งของเนื้อดินสโตนแวร์ที่ผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ทั้ 36 สูตร อยู่ระหว่าง
187-256 MPa สูตรที่ 27 ที่ผสมดินทนไฟสาหรับทาอิฐมอญผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1200 °C มีค่าความแกร่งมากที่สุด
เท่ากับ 256 MPa และดินสโตนแวร์ที่ผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ที่อุณหภูมิ 1200 °C มีค่าความแกร่งมากกว่าดินสโตน
แวร์ที่ผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ที่อุณหภูมิ 800 °C
1.5 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีก่อนการเผาของดินสโตนแวร์ผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบทงเคมีของดินสโตนแวร์
องค์ประกอบทางเคมี (Wt%)

ดินสโตนแวร์
ก่อนเผา
(ไม่ผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์)
ก่อนเผา สูตรที่ 27

Al2O3

SiO2

Fe2O3

TiO2

K2O

CaO

MgO

Na2O

Mn2O3

Summation

30.29

60.44

3.54

1.13

2.05

0.58

1.85

-

0.12

100

16.09

71.02

4.05

0.7

4.59

0.60

2.45

0.42

0.08

100

จากตารางที่ 3 พบว่าจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อดินสโตนแวร์ก่อนเผา ที่ไม่ผสมดินเชื้อ
คัลไซน์เคลย์ และดินก่อนเผาสูตรที่ 27 ประกอบด้วย SiO2 และ Al2O3 เป็นองค์ประกอบหลัก โดยไม่พบตะกั่วและ
แคดเมียม ทาให้สามารถนาเนื้อดินสูตรที่ 27 พัฒนาต่อเป็นวัตถุดิบในการทาผลิตภัณฑ์สาหรับอาหารได้
2. ผลการทดสอบสมบัตทิ างความร้อนของดินแม่แตง ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิ
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบการทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิ
ครั้งที่

ช่วงเวลาในการทดสอบ
ในการอบที่อุณหภูมิ 120 ±1°C

แช่น้า (นาที)

การทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิ

1

10.12 - 10.44 น.

2

ไม่มรี อยเสียหายทั้ง 36 สูตร

2

13.12 - 13.42 น.

2

ไม่มรี อยเสียหายทั้ง 36 สูตร

3

13.23 - 13.53 น.

2

ไม่มรี อยเสียหายทั้ง 36 สูตร

4

14.05 - 14.35 น.

2

ไม่มรี อยเสียหายทั้ง 36 สูตร

5

14.45 - 15.15 น.

2

ไม่มรี อยเสียหายทั้ง 36 สูตร

จากตารางที่ 4 พบว่าเมื่อวางตัวอย่างชิ้นทดสอบในตู้อบที่ทาให้ร้อนก่อนแล้วที่อุณหภูมิ t1 เป็นเวลา 30 นาที
นาออกจากตู้อบโดยใช้คีม แล้วจุ่มลงในอ่างน้าที่อุณหภูมิห้อง t2 (t1-t2 = (120 ± 1) องศาเซลเซียส) เป็นเวลาไม่เกิน
2 นาที นาออกมาเช็ดให้แห้ง แล้วจุ่มลงในสีผสมอาหาร 5 กรัม ในน้า 1 ลิตร ตรวจดูรอยเสียหายหลังจากที่ทาความ
สะอาดแล้ว ให้ทดสอบซ้า 5 ครัง้ แล้วตรวจพินิจ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา มผช.46/2549 ไม่มี
รอยเสียหายทั้ง 36 สูตร

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและความร้อนของดินแม่แตงที่ผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ พบว่าเนื้อดิน
สูตรที่ 27 ประกอบด้วย ดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ชนิดดินทนไฟสาหรับทาอิฐมอญที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1200 °C
ในอัตราส่วน 15% โดยใช้ดินแม่แตงที่ผสมแล้วเป็นวัตถุดิบหลักมีความเหมาะสมทั้งสมบัติทางกายภาพและสมบัติทาง
ความร้อนในการทาผลิตภัณฑ์เซรามิกสาหรับ อาหาร ลดการหดตัวของเนื้อดิน เมื่อแห้งและภายหลังการเผา ลดการ
แตกร้าว เพิ่มความทนไฟ ผลิตภัณฑ์ไม่ทรุดตัวหลังการเผา [11-21] โดยมีค่าการหดตัวเท่ากับ 10% สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ มผช.930/2548 หรือ มอก.32 ไม่เกิดการโค้งงอที่อุณหภูมิ
1250 °C มีค่าความแกร่งมากที่สุดเท่ากับ 256 MPa มีความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิสอดคล้องกับมาตรฐานของ
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ชุม ชนเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา มผช.46/2549 และไม่มี ส ารตะกั่ ว และแคดเมี ย มในเนื้อ ดิ น จากการวิเ คราะห์
องค์ประกอบทางเคมี จึงมีความปลอดภัยในการนามาใช้งาน แต่ค่าการดูดซึมน้าของเนื้อดินสูตรที่ 27 เท่ากับ 7.36%
ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยที่ สุ ด จากการทดสอบ แต่ เ มื่ อ เที ย บกั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา มผช. 46/2549
กาหนดให้มีค่าเฉลี่ยการดูดซึมน้าไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน้าหนัก จึงทาให้เมื่อนาเนื้อดินสูตรนี้ไปใช้ทาผลิตภัณฑ์เซรา
มิกสาหรับอาหารจึงควรมีการเคลือบผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานทุกครัง้
ข้อเสนอแนะ
1. ดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมติ า่ งๆ ควรมีการนามาร่อนก่อนการใช้งาน เพื่อให้สามารถผสม
กับเนื้อดินสโตนแวร์ได้ดมี ากขึ้น
2. ดินเชื้อคัลไซล์เคลย์ที่นาไปใช้ตอ่ ยอดกับชุมชน สามารถใช้ดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ที่อุณหภูมิการเผาแบบสุมไฟ
ได้ เพื่อง่ายต่อการผลิตมากขึ้น
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ขอขอบคุณ ทุนวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการสานักงานสีเขียว คณะศิลป-ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
Greenhouse Gas Assessment from Green Office Project of School of Liberal Arts,
University of Phayao
รัตนา ยาวิเลิง1 สุกัญญา เสมอเชือ้ 2 สุภาพร คารศ2 อรนภา อ่องประกฤติ2 สุธิพงษ์ อินทนู2 เฉลิมพันธ์ แก้ว
กันทะ2 ปณิดา สุยะ2 และปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก3
Rattana Yawiloeng1, Sukanya Samerchur2, Supaporn Kumrot2, Onnapa Ongprakit2, Suthipong
Intanou2, Chaloemphan Kaewkanta2, Panida Suya2 and Prus Pingmuanglex3
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในโครงการสานักงานสีเขียว คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนาเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากกิจกรรมในสานักงาน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรง ประเภทที่ 2 กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม และประเภทที่ 3 กิจกรรมลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ผลการศึกษาพบว่า การใช้น้ามันเชื้อเพลิงซึ่ งเป็นกิจกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
ปล่อย CO2 จานวนสูงสุด 71.62 kg CO2 ส่วนกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด ได้แก่ การใช้ไฟฟ้าใน
สานักงาน โดยมีการปล่อย CO2 เฉลี่ย 60.86 ton CO2 (มีค่าการปล่อยระหว่าง 53.47 - 73.21 ton CO2) รองลงมา
การใช้น้าประปาซึ่งมีการปล่อย CO2 เฉลี่ย 123.34 kg CO2 (มีค่าการปล่อยระหว่าง 52.68 - 157.35 kg CO2) ผลการ
ดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว LibArts 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะ พบว่า คณะศิลปศาสตร์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจานวน 537 kg CO2 การศึกษาได้น้ีนาเสนอแนวทางในการจัด
กิจกรรมในโครงการสานักงานสีเขียวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยใช้หลักการ 3 Rs ใน
สานักงานเพื่อลดสาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน
คาสาคัญ: ก๊าซเรือนกระจก แนวคิด 3 Rs สานักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยสีเขียว
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Abstract
This paper presents greenhouse gas assessment from the Green Office project of School of Liberal Arts,
University of Phayao. This paper aims to provide suggestions for managing activities to reduce greenhouse gas.
For data collection and data analysis, data was collected from three main activities from October 2017 to June
2018. These activities included (1) activities involved direct emission of greenhouse gas, (2) activities involved
indirect emission of greenhouse gas, and (3) activities involved indirect reduction of greenhouse gas. The results
of the study revealed that the use of diesel car emitted greenhouse gas 71.62 kg CO2. Importantly, the results
of this study uncovered that indirect greenhouse gas emission activities tended to emit more gas, that is, the use
of electricity was 60.86 ton CO2 (between 53.47-73.21 ton CO2) and the use of water was 123.34 kg CO2
(between 52.68-157.35 kg CO2). However, the Green Office activities involved reduction of greenhouse gas
emission could reduce greenhouse gas for 537 kg CO2. Therefore, this paper suggests a sustainable approach,
namely 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle), to apply with organizational activities in order to reduce causes of
greenhouse effects.
Keywords: greenhouse gas, the 3Rs concept, Green Office, Green University

บทนา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
ของบุคลากรทุกภาคส่วน ปัญหาดังกล่าวเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสานักงานต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรม
ภายในสานักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมใน
สานักงาน ยังส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทาให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือน
กระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน (จุฑารัตน์ ชุนหะศรี , 2556)
การดาเนินกิจกรรมต่างๆในสานักงานจึงมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของสานักงานกับประสิทธิภาพการทางาน ดังที่
สุนทรารัตน์ เขื่อนควบ (2557) ได้กล่าวไว้วา่ สภาพแวดล้อมในสานักงานมีผลกระทบโดยตรงกับปริมาณและคุณภาพ
ของงาน รวมทั้งเป็นขวัญและกาลังใจให้กับพนักงานในสานักงาน ถ้าหากพนั กงานไม่ได้รับความสะดวกสบายขณะ
ทางาน ก็อาจจะทาให้เจ็บป่วยสะสมอย่างช้า ๆ และอาจจะนาไปสู่ปัญหาสุขภาพในระยะต่อไป ดังนั้น แรงกดดันจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การจัดการของเสีย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความเสื่อมโทรมจากระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาที่ได้กล่าวมาดังกล่าวทาให้หน่วยงานต่างๆ
เกิดความตระหนัก และคิดหากิจกรรมต่าง ๆ ในการทางานรวมถึงกิจวัตรประจาวัน ที่จะช่วยลดปัญหาหรือแม้แต่ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งกิจกรรมหรือกิจวัตรต้องทาต่อเนื่องอย่างเนื่องนิจ จนกลายเป็นที่นิสัย
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2554)
จากปั ญหาดั งกล่า ว มหาวิทยาลั ยพะเยา จึ งได้ก าหนดนโยบายและทิ ศทางการบริห ารมหาวิทยาลั ยใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น
Green University ด้วยหลักการและเหตุผลที่เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยด้านมุ่งพัฒนา
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึง
ผลกระทบของปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้น ภายในส านั ก งาน รวมถึ ง ตอบสนองนโยบายและทิ ศ ทางการบริ ห าร
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มหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรจึงสนใจเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office)
ทั้งนี้ บทความนี้ได้รวบรวมผลการดาเนินงานกิจกรรมโครงการสานักงานสีเขียวของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อนาเสนอให้เห็นถึงการบริหารจัดการสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อประเมินการปล่อยก๊ าซเรือ นกระจกจากกิจ กรรมต่า ง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยพะเยา
โครงการสานักงานสีเขียว และการหาแนวทางในการจัดกิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสานักงานสีเขียว
สานักงานสีเขียว (Green Office) เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว ดังที่กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2557, หน้า 1) ได้ให้คาจากัดความว่า สานักงานสีเขียวคือการที่หน่วยงานดาเนินงาน
หรือกิจกรรมแล้วกิจกรรมนั้นๆ ส่งผลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จนถึงการรู้จักเลือกที่ใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการของกาจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และ
จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่า แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหาร
จัดการที่ดใี นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สเี ขียว การดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การประหยัดพลังงาน
รวมถึงการหาหรือใช้พลังงานทดแทน การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบุคลากรในหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (พัฑรา สืบศิริ และคณะ, 2560, หน้า 105) ดังนั้น การดาเนินการให้สานักงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จะส่งผลต่อสุขอนามัย สร้างบรรยากาศที่ดใี นการทางาน ตลอดจนความปลอดภัยการลดโอกาสที่จะเกิดเกิดอุบัติเหตุ
(สุนทรารัตน์ เขื่อนควบ, 2557, หน้า 37)
การคานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสานักงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คานวณโดยใช้ข้อมูลกิจกรรมสานักงานสีเขียว คูณค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงตามแนวทางของ
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (IPCC, 2011) โดยใช้สูตร Emissions Factors x Activity
Data ดังนี้

ภาพที่ 1 การคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
โดยใช้สูตร Emissions Factors x Activity Data (สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ, 2560 หน้า 172)
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วิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
1) ขอบเขตพื้นที่สานักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากาหนดพื้นที่ จานวน 2 อาคาร รวม
2,320 ตารางเมตร มีบุคลากรที่กาลังปฏิบัติงานอยู่ทั้งหมด 104 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
แม่บ้าน และคนสวน (หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์, 2561)
2) ขอบเขตกระบวนการหรือกิจกรรมสานักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา มีขอบเขตการ
ดาเนินกิจกรรมทั้งหมด 7 หมวด ดังนี้ 1) การบริหารจัดการองค์การ 2) การดาเนินงาน 3) การใช้พลังงานและ
ทรัพยากร 4) การจัดการของเสีย 5) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน 6) การจัดซื้อและจัดจ้าง และ
7) โครงการและกิจกรรมที่นาไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
แบ่งเป็นขอบเขตกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ เป็น 3 ประเภท ดังนี้
2.1 ประเภทที่ 1 กิจกรรมในสานักงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ได้แก่ การใช้เชื้อเพลิงของรถตู้
ประจาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2.2 ประเภทที่ 2 กิจกรรมในสานักงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้า
การใช้น้าประปา และการทิง้ ขยะของเสีย
2.3 ประเภทที่ 3 กิจกรรมในสานักงานที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ได้แก่ การบริหาร
จัดการองค์การ การดูแลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และการดาเนินโครงการสานักงานสีเขียวเพื่อลดปริมาณขยะ
การจัดเก็บข้อมูล
ในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสานักงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้ทาการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยจัดเก็บข้อมูลตามตามกรอบแนวคิด
ส านั ก งานสี เ ขี ย ว ของกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และคณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 1) ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง 2) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 3) ปริมาณการใช้น้าประปา
4) ปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ และ 5) ปริมาณการทิง้ ขยะ

ผลการศึกษา
1. กิจกรรมในสานักงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
การใช้น้ามันเชื้อเพลิงของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
พบว่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยพะเยา มีการบั นทึ กข้ อ มู ลการใช้น้ามั นดี เซลในไปปฏิบัติงานของ
บุคลากรเป็นประจาทุกเดือน จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ผิดชอบการใช้รถตู้ของคณะฯ พบว่า บุคลากรคณะศิลปศาสตร์มีการวางแผน และสอบถามเส้นทางก่อนจากพนักงานขับรถก่อนการเดินทางไปปฏิบัติงาน และคานวณปริมาณ
และค่าใช้จ่ายในการใช้นามั
้ นดีเซลก่อนการเดินทางทุกครั้ง ดังข้อมูลสรุปรายงานการใช้นามั
้ นดีเซลในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้นามั
้ นเชื้อเพลิง (น้ามันดีเซล)
เดือน
ปริมาณการใช้น้ามันดีเซล
การปล่อย CO2
ต่อเดือน (ลิตร)
(น้ามันดีเซล 1 ลิตร มีค่า
*แฟกเตอร์ = 0.52 kg CO2)
ตุลาคม 2560
48.93
21.35
พฤศจิกายน 2560
37.22
16.24
ธันวาคม 2560
36.26
15.82
มกราคม 2561
164.15
71.62
กุมภาพันธ์ 2561
45.24
19.74
มีนาคม 2561
29.37
12.81
เมษายน 2561
86.21
37.61
พฤษภาคม 2561
61.51
26.84
มิถุนายน 2561
91.54
39.94
รวมเฉลี่ย
600.43 ลิตร
261.97 kg CO2
หมายเหตุ: ค่าแฟกเตอร์ CO2 ของน้ามันดีเซลได้แหล่งข้อมูลอ้างอิงมาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2554
(ค่าแฟกเตอร์การหาน้าหนักของน้ามันดีเซลจากลิตรเป็นกิโลกรัม คือ D = 0.839 kg/l)

พบว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้น้ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
มิถุนายน 2561 พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซฯ มีแนวโน้มขึ้นและลงตามทั้งนี้เป็นไปตามการใช้รถในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ในเดือนมกราคม 2561 มีการใช้น้าเชื้อเพลิงมากที่สุด จานวน 71.62 kg CO2 อย่างไรก็ตาม ในเดือน
พฤศจิกายน 2560 และเดือนมีนาคม 2561 มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้น้ามันเชื้อเพลิงน้อยที่สุด
จานวน 16.24 และ 12.81 kg CO2 ตามลาดับ
2. กิจกรรมในสานักงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจาทางอ้อม
2.1 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
พบว่าภายหลังที่คณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว ได้รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
กาหนดนโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยแจ้งให้บุคลากรทุกคนในสานักงานรับทราบ ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของคณะศิลปศาสตร์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังข้อมูลตารางที่ 2

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1151

ตารางที่ 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ไฟฟ้า
เดือน

ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
รวมเฉลี่ย

ปริมาณไฟฟ้า/เดือน
(หน่วย)
130,736
129,757
97,383
97,678
100,824
116,150
102,072
111,553
95,488
981,641 หน่วย

การปล่อย CO2
การปล่อย CO2
(ไฟฟ้า 1 kWh มีค่าแฟกเตอร์ (ไฟฟ้า 1 kWh มีค่า
= 0.56 kg CO2)
แฟกเตอร์ = 0.56 ton CO2)
73,212.16
73.21
72,663.92
72.66
54,534.48
54.53
54,699.68
54.70
54,461.44
54.46
65,044.00
65.04
57,160.32
57.16
62,469.68
62.47
53,473.28
53.47
549,718.96
549.71 ton CO2

(จานวนบุคลากรที่ปฏิบัตงิ าน 104 คน)
หมายเหตุ: ค่าแฟกเตอร์ CO2 ของไฟฟ้าได้แหล่งข้อมูลอ้างอิงมาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2554

พบว่าการใช้ไฟฟ้าของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาพบว่า บุคลากรมีการใช้ไฟฟ้าลดลง
จากเดือนตุลาคม 2560 ใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นจานวน 130,736 หน่วย โดยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดจานวน
73.21 ton CO2 แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรได้ใช้ไฟฟ้าลดลงและส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง
โดยในเดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 54.53 ton CO2
54.70 ton CO2 และ 54.46 ton CO2 ตามลาดับ และในเดือนมิถุนายน 2561 มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
การใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดรอบครึ่งปี คือ 53.47 ton CO2
2.2 ปริมาณการใช้ทรัพยากรน้า
พบว่าคณะศิลปศาสตร์ได้ให้ความสาคัญในการประหยัดน้า โดยมีการรณรงค์ประหยัดน้าผ่านช่องทาง
เว็บไซด์ของคณะ เว็บไซด์สานักงานสีเขียวคณะศิลปศาสตร์ เฟสบุ๊คและเพจคณะศิลปศาสตร์ นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ยังมีบ่อบาบัดน้าเสียเพื่อจัดการน้าเสีย (Waste water management) จึงส่งผลให้ปริมาณการใช้น้าภายใน
คณะศิลปศาสตร์ลดลงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้น้าประปาของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
เดือน

ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
รวมเฉลี่ย

ปริมาณการใช้น้า/เดือน
(หน่วย)
6,052
5,748
5,091
4,994
5,060
5,189
4,425
4,110
2,026
42,695 หน่วย

การปล่อย CO2
(น้าประปา 1 หน่วย มีค่าแฟกเตอร์ =
0.026 kg CO2)
157.35
149.45
132.37
129.84
131.56
134.91
115.05
106.86
52.68
1,110.70 kg CO2

(จานวนบุคลากรที่ปฏิบัตงิ าน 104 คน)
หมายเหตุ: ค่าแฟกเตอร์ CO2 ของน้าประปาได้แหล่งข้อมูลอ้างอิงมาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2554

พบว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การใช้น้าของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พบว่า ในเดือนตุลาคม 2561 มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดจานวน 157.35 kg CO2 รองลงมาคือเดือน
พฤศจิกายน 2560 มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จานวน 149.45 kg CO2 อย่างไรก็ตามในเดือนมิถุนายน 2561
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้น้าน้อยที่สุด จานวน 52.68 kg CO2
2.3 การใช้ทรัพยากรกระดาษ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรกระดาษ มีการรณรงค์ให้นา
กระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้ซ้า (Reuse) และการใช้กระดาษสองหน้านากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) กาหนดมาตรการเบิก
กระดาษบุคลากรโดย 1 คน ให้เบิกกระดาษได้เดือนละ 1 รีมเท่านั้น อย่างไรก็ตามคณะฯ ต้องใช้กระดาษเพื่อการสอบ
กลางภาคและปลายภาค รวมถึงการใช้กระดาษในโครงการต่าง ๆ จึงทาให้ปริมาณการเบิกกระดาษของคณะศิลป
ศาสตร์อยูใ่ นอัตราค่อนข้างสูง ดังรายละเอียดตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ทรัพยากรกระดาษต่อจานวนบุคลากร 1 คน
เดือน

ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
รวมทั้งหมด

ปริมาณการเบิก
กระดาษ/เดือน
(รีม)
122
103
81
79
108
91
90
100
80
854 รีม

น้าหนักกระดาษ
(1 รีม = 2.5 กิโลกรัม)
305
257.5
205.5
197.5
270
227.5
225
250
200
2,088 กิโลกรัม

การปล่อย CO2
(กระดาษ 1 กก. มีค่า
แฟกเตอร์ = 0.74 kg CO2)
225.70
190.55
152.07
146.15
199.80
168.35
166.50
185.00
148.00
1,545.12 kg CO2

(จานวนบุคลากรที่ปฏิบัตงิ าน 104 คน)
หมายเหตุ: ค่าแฟกเตอร์ CO2 ของกระดาษได้แหล่งข้อมูลอ้างอิงมาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก , 2554

พบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ทรัพยากรกระดาษพบว่า ในเดือนตุลาคม 2560 ช่วงสอบกลาง
ภาค มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้กระดาษสู งสุด จานวน 225.70 kg CO2 รองลงมาคือ เดือน
กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงสอบปลายภาค จานวน 199.80 kg CO2 และในเดือนมิถุนายน 2561 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้กระดาษน้อยที่สุด จานวน 140 kg CO2
2.4 ปริมาณการทิ้งขยะ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีการจัดการของเสีย (Waste management) อย่างเป็นระบบ
โดยกาหนดแนวทางในการจัดการของเสีย ลดปริมาณขยะ และแนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะภายในคณะฯ โดยมี
กระบวนการดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 จัดวางถังขยะบริเวณสานักงานและคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ โดยจัดทาป้ายชื่อ
รูปภาพตามประเภทของขยะ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนิสิตทิ้งขยะให้ถูกประเภทขยะซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่
ขยะทั่วไป ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และขยะกระดาษ ขั้นตอนที่ 2 รณรงค์ให้บุคลากรคัดแยกขยะ
อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้บุคลากรลดขยะ ประเภทกระดาษ นากระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวกลับม าใช้ซ้า และ
กระดาษที่ใช้แล้วสองหน้ากลับมาใช้ใหม่ ขั้นตอนที่ 3 บันทึกปริมาณขยะรายเดือนเป็นประจาทุกเดือน โดยความ
ร่วมมือจากแม่บ้านประจาคณะศิลปศาสตร์และบุคลากรงานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
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ตารางที่ 5 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 2561
รายการขยะ
1. ปริมาณขยะทั้งหมด (มหาวิทยาลัย)
2. ปริมาณขยะทั้งหมด (ศิลปศาสตร์)
3. ปริมาณขยะรีไซเคิล (ศิลปศาสตร์)
4. ร้อยละของขยะ (ศิลปศาสตร์)
5. ปริมาณขยะแยกประเภท
5.1 กระดาษ
5.2 ขวดแก้ว
5.3 อลูมิเนียม
5.4 ขวดพลาสติก
การปล่อย CO2 (ขยะ 1 กิโลกรัม
ปล่อย CO2 จานวน 0.3 กิโลกรัม

ปริมาณขยะ (กิโลกรัม)
ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

2,515
402
63
16

2,316
417
57
18

1,392
139
33
10

1,986
238
62
12

2,674
374
65
14

2,951
443
63
15

2,720
326
74
12

1,963
236
56
12

1,575
173
63
11

2
24
5
32
120.6

5
26
4
21
125.1

1
12
2
18
41.7

1
32
4
24
71.4

3
21
6
35
112.2

5
15
4
39
132.9

5
19
4
46
97.8

2
21
2
30
70.8

1
25
1
16
51.9

พบว่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดาเนินการจัดการของเสีย ส่งผลให้จานวนขยะลดจานวนลง
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 จนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ส่งยังส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลด
น้อยลง ในเดือนมีนาคม 2561 ช่วงสอบปลายภาคของนิสิตระดับปริญญาตรี มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
การทิง้ ขยะมากทีส่ ุด จานวน 132.9 kg CO2 รองลงมาคือเดือนพฤศจิกายน 2560 จานวน 125.1 kg CO2 อย่างไรก็ตาม
จะเห็นได้ว่าในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปริมาณขยะลดน้อยลง
จานวน 70.8 และ 51.9 kg CO2 ตามลาดับ
3. กิจกรรมในสานักงานที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
3.1 การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management)
พบว่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดาเนินการบริหารจัดการองค์โดยผู้บริหารระดับคณะ
คณะกรรมการสานักงานสีเขียว ตามกรอบแนวคิดสานักงานสีเขียว ซึ่งส่งผลให้การดาเนินโครงการสานักงานสีเขีย ว
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการบริหารจัดการดังนี้
ตารางที่ 6 การบริหารจัดการองค์การสานักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management)
ผลการศึกษา
1. การกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
1 นโยบาย
2. การระบุประเด็นและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
11 ประเด็นปัญหา
3. การจัดทะเบียนกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
28 เรื่อง
4. การก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บผิ ด ชอบและอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ 1 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สานักงานสีเขียว
5. การทบทวนด้านสิ่งแวดล้อมโดยฝ่ายบริหาร
21 วาระการประชุม
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พบว่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารจัดการองค์การ โดยมีการจัดทาทะเบียนกฎหมาย
และข้อกาหนดสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเพื่อควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นจริง จานวนทั้งหมด 28 เรื่อง รองลงมา
คือการประชุมทบทวนเกี่ยวกับสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จานวน 21 วาระการประชุม จากการประชุม
คณะกรรมการสานักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ได้ระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจานวน 11 ประเด็นปัญหา และ
กาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของคณะฯ จานวน 1 นโยบาย โดยเน้นกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมเพื่อลดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรในสานักงาน ด้านการระบุประเด็นและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
3.2 การดูแลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน (Indoor & Outdoor Environment)
จากการศึกษาด้านการดาเนินงานการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน พบว่า
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการดาเนินงานดังต่อไปนี้ ด้านอากาศในสานักงาน 1) ควบคุมคุณภาพ
อากาศภายในสานักงาน โดยติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และห่างไกลจากบริเวณโต๊ะ
ทางานของบุคลากร เพื่อป้องกันการสูดดมกลิ่นหมึกเครื่อ งถ่ายเอกสาร 2) มีการบารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารและ
เครื่อ งพิม พ์เอกสาร (Printer) อย่า งสม่ าเสมอ 3) มีก ารติดป้า ยห้า มสูบบุหรี่ภ ายในสานักงานคณะศิลปศาสตร์
ด้านแสงในสานักงาน ติดตัง้ หลอดไฟแบบ LED เพื่อให้ภายในสานักงานมีแสงสว่างเพียงพอแก่บุคลากร ด้านเสียงใน
สานักงาน บริเวณผนังของอาคารคณะศิลปศาสตร์ มีการติดตั้งผนังแบบกันเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร จัดทา
โครงการสวนศิลป์เพื่อเพิ่มพื้นที่สเี ขียวเพื่อความน่าอยู่บริเวณอาคารสานักงาน ด้านความน่าอยู่ในสานักงาน 1) เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคารสานักงานเพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2) จัดทากิจกรรม 5 ส ทุก ๆ
วันศุกร์ และ 3) มีการสารวจสัตว์พาหนะนาเชื้อภายในบริเวณอาคารสานักงานและมีการกาจัดสัตว์พาหะนาเชื้อทุกๆ
สัปดาห์ การจัด การสิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอกสานัก งานดังกล่ าวมีผลต่อ การลดปริ มาณก๊ าซเรือนกระจก
ทางอ้อมในด้านต่อไปนี้ การดูแลอากาศในสานักงานเพื่อลดมลพิษอากาศภายในสานักงาน การจัดให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในสานักงานโดยใช้หลอด LED เพื่อประหยัดค่าไฟ และการจัดพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์โดยรอบสานักงาน
3.3 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึง
ความเหมาะทางด้านคุณภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีการดาเนินงานดังต่อไปนี้ 1) จัดซื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 อาทิ เช่น เครื่อ งปรับอากาศ ตู้เย็น ไมโครเวฟ และกระติกน้าร้อ น
2) จัดซือ้ สินค้าวัสดุอุปกรณ์สานักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ A4 น้ายาล้างจาน และวัสดุสานักงานที่
ผ่านมาตรฐาน มอก. เป็นต้น 3) การจัดจ้างร้านค้าเพื่อจัดอาหารในโครงการต่าง ๆ โดยงดการใช้กล่องโฟมบรรจุ
อาหาร และใช้ก ล่ อ งชานอ้ อ ยและกล่ อ งกระดาษที่ ย่ อ ยสลายง่ า ยแทน เป็ น ต้น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เป็ น มิต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในสานักงานศิลปศาสตร์ทางอ้อมดังนี้ การจัดซื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้าที่มฉี ลากประหยัดไฟช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และการจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สานักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ช่วยลดปริมาณขยะและขยะย่อยสลายได้งา่ ย
3.4 การดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดาเนินโครงการจัดการขยะ LibArts 3Rs (Reduce-ReuseRecycle ลดการใช้ ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่ ) โดยการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการใช้ทรัพยากรและปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในสานักงาน กาหนดเป้าหมายในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในคณะจานวน 40% ของขยะที่
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เกิ ด ขึ้น ภายในคณะทั้ ง หมด เพื่อ ให้ ก ารจั ดการขยะเกิ ด ประสิทธิ ผลและมีค วามยั่ง ยืน โดยมีก ารด าเนินโครงการ
สานักงานสีเขียวดังนี้
ตารางที่ 7 การดาเนินงานโครงการจัดการขยะ LibArts 3Rs คณะศิลปศาสตร์ ปี 2561
กิจกรรมย่อย
วัตถุประสงค์โครงการ
ผลการดาเนินงาน

การลดการปล่อย CO2
(ขยะ 1 กิโลกรัม ปล่อย

CO2 จานวน 0.3 กิโลกรัม)

1. การใช้นวัตกรรม
ระบบประชุมออนไลน์

- เพื่อลดจานวนการใช้
กระดาษในการประชุม

- สามารถลดจานวนกระดาษ
ในการประชุมออนไลน์
จานวน 77 กิโลกรัม
2. โครงการกระดาษ
- นากระดาษหน้าเดียวที่ใช้
- สามารถนากระดาษหน้า
หน้าเดียวเพื่อน้อง ๆ ที่ แล้วไปบริจาคให้โรงเรียนสอน เดียวไปบริจาค เพื่อนาไปใช้
มองไม่เห็น
คนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ Reuse ทาสื่ออักษรเบรลล์
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาไป
จานวน 75 กิโลกรัม
ใช้ซ้า
3. โครงการขยะบุญ
- นากระดาษรีไซเคิลไป
- สามารถนากระดาษสอง
บริจาคให้ชุมชนบริเวณ
หน้าไปบริจาคเป็นขยะบุญ
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเพื่อนา จานวน ทั้งหมด 686
กลับมาใช้ใหม่
กิโลกรัม
4. โครงการการบริจาค - นาขวดพลาสติก ขวดแก้ว - สามารถบริจาคขวด
ขยะรีไซเคิลประเภท
และกระป๋องอลูมเิ นียม ไป
พลาสติก ขวดแก้ว และ
ขวดพลาสติก ขวดแก้ว บริจาคให้งานสิ่งแวดล้อม
กระป๋อง จานวน 292
และกระป๋องอลูมเิ นียม มหาวิทยาลัยพะเยา
กิโลกรัม
รวมปริมาณการจัดการขยะทัง้ หมด
1,790 กิโลกรัม

23.1 kg CO2

22.5 kg CO2

205.8 kg CO2

87.6 kg CO2

537 kg CO2

พบว่าโครงการขยะบุญ โดยการนาขยะรีไซเคิล ไปบริจาคให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้
ชุมชุนนาขยะกระดาษรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมของชุมชุน และนากระดาษบางส่วนส่งขายให้ร้านวงศ์
พาณิชย์นาไปรีไซเคิลและนาเงินเข้ากองทุนของหมู่บ้านเพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ทุนการศึกษา
ให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน โครงการดังกล่าวเป็นการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะภายในอาคารสานักงาน และสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณขยะภายในคณะได้มากที่สุด จานวน 205.8 kg CO2 รองลงมาคือ โครงการ
บริจาคขยะ รีไซเคิล (Recycle) ประเภทขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้จานวน 87.6 kg CO2 การใช้นวัตกรรมระบบประชุมออนไลน์ สามารถช่วยลดจานวนขยะ ประเภทกระดาษ
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจานวน 23.1 kg CO2 และ โครงการกระดาษหน้าเดียวเพื่อน้องๆ ที่มองไม่เห็น โดยนา
กระดาษไปบริจาคเพื่อการใช้ซ้า สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจานวน 22.5 kg CO2
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สรุปผลดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว
จากการดาเนินโครงการที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามกรอบแนวคิดโครงการ
สานักงานสีเขียว นอกจากจะส่งผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆภายในสานักงาน ยังส่งผลให้
คณะศิลปศาสตร์ได้รับการประเมินสานักงานสีเขียวในปี 2561 ดังข้อมูลในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการดาเนินงานสานักงานสีเขียว (Green Office) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2561
หมวด
รายละเอียด
เกณฑ์คะแนน ผลคะแนนที่ได้รับ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1
การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management)
15%
10.45%
2 การดาเนินงาน (Operation of Green Office)
20%
16.43%
3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)
15%
12.61%
4 การจัดการของเสีย (Waste and Waste Water Management)
10%
6.11%
5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน (Indoor & Outdoor
15%
12.5%
Environment)
6 การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)
15%
12.5%
7 การประเมินประสิทธิภาพและการพัฒนาให้ดีข้นึ อย่างต่อเนื่อง
10%
9.69%
(Continual Improvement)
สรุปผลการดาเนินงานสานักงานสีเขียว
100%
80.29%
ได้รับการประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดี (G เงิน)

พบว่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดาเนิ นโครงการสานักงานสีเขียว และมีผลการดาเนินงาน
โดยอ้า งอิง จากผลการประเมิน สานั กงานสี เขี ยวจากกรมส่ งเสริม สุ ข ภาพสิ่ง แวดล้ อมดั งนี้ การประเมิน ด้ านการ
ดาเนินงาน (Operation of Green Office) จานวน 16.43% รองลงคือ การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and
Resource) จานวน 12.61% และสภาพแวดล้อภายในและภายนอกสานักงาน (Indoor & Outdoor Environment) มีผล
การดาเนินงานเท่ากับการจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement) จานวน 12.5% และ การจัดการของเสีย (Waste
and Waste Water Management) จานวน 6.11% รวมผลการประเมินจากการดาเนินงานโครงการทั้งหมด 80.29%
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินสานักงานสีเขียวที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) ในระดับดี (G เงิน) จากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561
มีสานักงานที่เข้ารับการประเมินสานักงานสีเขียวทั้งหมด 206 แห่งทั่วประเทศ

อภิปรายผล
โครงการส านั ก งานสี เขี ย วเป็ น ความร่ ว มมือ ของบุ ค ลากรในคณะศิล ปศาสตร์ ไ ด้ แ ก่ ผู้ บริ ห าร อาจารย์
เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน และคนสวน ความร่วมมือระหว่างงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ รวมถึงชุมชนใกล้เคียง
มหาวิทยาลัย สถานศึกษาในภาคเหนือและภาคกลาง ตลอดจนหน่วยงานระดับประเทศได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม จากการดาเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดสานักงานสีเขียวอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนี้
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1. ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงที่มีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ปริมาณการใช้นามั
้ นดีเซลของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีปริมาณการใช้ไม่คงที่ ทั้งนี้เป็นไป
ตามการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบางเดือนยังอยู่ในระดับสูง
การใช้น้ามันเชื้อเพลิงมีผลต่อการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกทางตรง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณรงค์ พลีรัก ษ์
(2554) พบว่ า การใช้ น้ ามั น ดี เ ซลส าหรั บ รถยนต์ กิ จ กรรมด้ า นการเดิ น ทางและขนส่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การปล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุด นอกจากนี้ จุฑารัตน์ ชุนหะศรี (2556) ยังพบว่าพฤติกรรมด้านการ
เดินทางของพนักงานและด้านการใช้พลังงานทดแทนยังอยู่ในระดับต่า ซึ่งเนื่องมาจากขาดการรับรู้ข่าวสารด้านการ
ประหยัดพลังงาน คณะศิลปศาสตร์มีข้อจากัดด้านการแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิง เนื่องจากรถตู้คณะศิลปะศาสตร์เป็นรถเช่าไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ NGV หรือ CNG เพื่อใช้พลังงานจาก
ก๊าซธรรมชาติได้ อย่างไรก็ตามคณะศิลปศาสตร์มีมาตรการประหยัดน้ามัน เชื้อเพลิงจากการใช้บริ การรถตู้ดัง นี้
1) บุคลากรมีการวางแผนก่อนเดินทางไปปฏิบัตงิ านด้านระยะทางและค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง 2) มีการวางแผนการ
เดินทางเป็นหมู่คณะในวันและเวลาเดียวกัน
2. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้าประปา และปริมาณการทิ้งขยะที่มีผลต่อการก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อม
กิจกรรมรณรงค์ การประหยัด พลั งงานไฟฟ้า นโยบายประหยัด พลั งงานไฟฟ้า และการใช้อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มฉี ลากเบอร์ 5 การเปลี่ยนหลอดไฟแบบ LED ส่งผลต่อปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงและการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mongkolkeha et al. (2015) ที่พบว่า การกาหนดนโยบาย
การประหยัดไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม การเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์จากไอทีแทนการใช้
กระดาษ มีส่วนช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ในทางอ้อม
นอกจากนี้ ณรัล ลือวรศิริกุล และคณะ (2558) ยังพบว่าการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นหลอด LED และพฤติกรรม
การใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในสานักงานส่งผลต่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 2) ด้านการประหยัดน้าที่สง่ ผลต่อ
การลดปริมาณ CO2 คณะศิลปศาสตร์ได้ดาเนินการรณรงค์ประหยัดน้าโดยติดสติ๊กเกอร์ประหยัดน้าภายในห้องน้า
และห้องครัว และรณรงค์ผ่านเว็บไซด์และเฟสบุ๊คของคณะ ด้านการควบคุมคุณภาพน้าคณะศิลปศาสตร์มีการติดตั้ง
อุปกรณ์บาบัดน้าเสียบริเวณอาคารสานักงาน จากรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้าในบริเวณตึกอาคารเรียนรวมและ
คณะศิลปศาสตร์ ยังพบว่าคุณภาพน้าประปาอยู่เกณฑ์ปกติตามาตรฐานของการประปานครหลวง 3) การลดปริมาณ
ขยะจากโครงการจัดการขยะในคณะส่งผลให้การปล่อย CO2 จากปริมาณขยะลดลง
3. โครงการสานักงานสีเขียวช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
การบริหารจัดการองค์การสานักงานสีเขียวโดยผู้บริหารระดับคณะ คณะกรรมการประจาคณะศิลป
ศาสตร์ และคณะกรรมการสานักงานสีเขียวคณะศิลปศาสตร์ ส่งผลให้การดาเนินโครงการสานักงานสีเขียวบรรลุผล
สาเร็จโดยผ่านการประเมินสานักงานสีเขียวระดับดี (G เงิน) ซึ่งสัมพันธ์กับงานวิจัยของ ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ (2561,
หน้า 657) ค้นพบว่า ภาวะผู้นาสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงาน โดย
นักวิจัยได้กล่าวว่า องค์การต่างๆที่ได้รับรางวัลการเป็นสานักงานสีเขียว (Green Office) จะต้องเริ่มจากการที่ผู้บริหาร
ขององค์การได้เล็งเห็นความสาคัญของการบริหารองค์การควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และมีนโยบายเด่นชัด
มีความมุ่งมั่นในการกาหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสาคัญของการบริหารองค์การ รวมทั้งต้องการให้องค์การ
เป็นสานักงานสีเขียวที่กิจกรรมต่างๆ ภายในสานักงาน จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุด
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การใช้หลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมการลดการใช้ การใช้ซ้า และการนาขยะกระดาษรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ภายในอาคาร
สานักงาน ชุมชุนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย และสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ กิจกรรมดังกล่าวส่งผลต่อการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศภายในบริเวณอาคารสานักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อัมพิกา ไกรฤทธิ์ และ เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดา (2560) ที่พบว่า การนาหลักการ 3Rs ใช้กับโรงงานผลิตถังน้ามัน
เชื้อเพลิงพลาสติก ส่งผลในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน
นอกจากนี้การจัดการขยะโดยใช้หลักการ 3Rs ยังสอดคล้องกับแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของ ณฐพล ราพึงกิจ
(2559) ในการส่งเสริมนโยบาย 3Rs ภายในมหาวิทยาลัยและพืน้ ที่รอบมหาวิทยาลัย โดยการลดการใช้ การใช้ซ้า และ
การรีไซเคิล เพื่อลดการใช้พลังงานในสานักงาน อาคารเรียน หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดขยะ ใช้ซ้า
ก่อนเพื่อลดปริมาณขยะ และการรีไซเคิลวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งหมุนเวียนนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ในมหาวิทยาลัย
การประชุมระบบ Libarts Meeting ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ และประชุม
เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ สามารถลดจานวนกระดาษที่ ใช้ในการประชุมเป็ นจานวนมาก นอกนี้กิจกรรมการใช้
กระดาษหน้ า เดี ย วเพื่อ ใช้ซ้ า
และกระดาษสองหน้า เพื่อ น ากลั บมาใช้ ใ หม่ ส่ ง ผลต่ อ การลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อลดภาวะโลกร้อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ และ
คณะ (2556) ซึ่งค้นพบว่าการใช้กระดาษ Reuse เป็นแนวทางในการเสริมสร้างพฤติกรรมการประหยัดกระดาษมาก
ที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านความรู้และความเข้าใจเรื่ องสิ่งแวดล้อม ควรจัดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสานักงาน และแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่
ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้พนักงานมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
2. ด้านการจัดการขยะ ควรสารวจประเภทขยะและปริมาณขยะแต่ละประเภท เพื่อกาหนดประเภทของขยะ
จานวนถังขยะ และจัดวางถังขยะให้เหมาะสม นอกจากนี้สานักงานควรจัดทากิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง
โดยการคัดแยกขยะก่อนทิง้ ลงถัง การดาเนินกิจกรรมจัดการขยะ 3Rs ได้แก่การลดจานวนขยะ (Reduce) การนาขยะ
มาใช้ซ้า (Reuse) และการนาขยะกลับมาใช้อกี ครัง้ (Recycle)
3. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ควรมีนโยบายประหยัดพลังงาน และรณรงค์การประหยัดพลังงานโดยผ่าน
หลายช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโซเซียลมีเดียเพื่อสร้างแรงจูงใจพนักงานในการประหยัดพลังงาน และเพื่อให้
พนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ดา้ นการประหยัดพลังงานมากขึน้
4. ด้านการประหยัดทรัพยากร ได้แก่ การประหยัดทรัพยากรกระดาษ ควรมีการจัดประชุมแบบ Green
meeting เช่น การประชุมโดยแสดงเอกสารการประชุมในระบบการประชุ มออนไลน์ ควรมีนโยบายหรือมาตรการใน
การประหยัดกระดาษภายในสานักงานเช่น การรณรงค์ใช้กระดาษหน้าเดียวมา Reuse และใช้กระดาษสองหน้า
Recycle นอกจากนี้ควรมีการรณรงค์ประหยัดน้า โดยการติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดน้าในห้องน้าและห้องครัว และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์และในเฟสบุ๊ค ด้านการใช้นามั
้ นเชื้อเพลิง ควรมีแนวทางให้พนักงานวางแผนเส้นทาง
ก่อนการเดินทาง และหากไปประชุมสัมมนาสถานที่เดียวกันหลายคน ควรเดินทางไปพร้อมกัน เพื่อประหยัดน้ามัน
เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโดยตรง
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5. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สานักงานแต่ละแห่งควรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับสินค้าและบริการในประเภทเดียวกัน สุทรารัตน์ เขื่อนควบ (2557) แนะนาการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
(Green Procurement) โดยพิจารณาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบการผลิต การเลือกใช้
พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน และ
การจัดการกับซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ (2560, หน้า 151152) ยังแนะนาเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวโดยคานึงถึงการรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
เกณฑ์พจิ ารณาในกรณีที่ไม่สามารถเลือกสินค้าที่ได้รับการรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนี้ 1) ใช้วัสดุที่มีต่อ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 2) ใช้วัสดุน้อย น้าหนักเบา ขนาดเล็ก 3) มีเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
4) มีระบบขนส่งและจัดจาหน่างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 5) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดในช่วงใช้งาน 6) มีความ
คุ้มค่าตลอดชีวติ การใช้งาน และ 7) มีระบบการจัดการระบบหลังหมดอายุการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง
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ระบบการจัดการเพื่อลดปริมาณการผลิตแก๊สเรือนกระจกภายในชุมชนท้องถิ่น
The management system to reduce greenhouse gas production within local
communities
สุธรรม อรุณ1* นพรัตน์ เกตุขาว1 และจักรพงษ์ จารูญ1
Sutham Arun1*, Nopparut Katkhaw1 and Chakkapong Chamroon1
บทคัดย่อ
บทความนี้มีเป้าหมายในการนาเสนอผลการดาเนินงานของโครงการเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการ
ย่อยที่ดาเนินงานภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจาปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนี้มี
วัตถุประสงค์ในการสร้างระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือน
กระจกภายในชุมชน โดยใช้หลักการตามระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน เพื่อดาเนินกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่
การจัดการลดขยะ การลดการใช้ไฟฟ้า การลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษ์น้า
โดยได้คัดเลือก หมู่บ้านแสนสุข ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการดาเนินงาน ภายหลังการดาเนิน
โครงการ หมูบ่ ้านแสนสุข สามารถลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกได้ประมาณ 21,658.56 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (kg CO2e) และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จากัด ให้ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 10 ของโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12
คาสาคัญ: แก๊สเรือนกระจก ระบบจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น

Abstract
This paper aims to present the results of the project “sustainable green cities”. It is the sub-project
which operated under the main project “1 school 1 model 2017” supported by University of Phayao. The
objective of this project is to create the system of sustainable energy and environmental management in order to
reduce the amount of greenhouse gas emissions in the local community. The project is implemented by using the
8-step energy management system together with 5 main activities: waste management, reduction of electricity
consumption, reduction of fuel consumption, green space and water conservation. The area chosen for the
project is Sansuk village which is in Na-Prang Sub-District, Pong District, Phayao. The results of the project
showed that Sansuk Village can reduce the amount of greenhouse gases around 21,658.56 kilogram of
carbondioxide equivalent (kg CO2e). As a result, Sansuk Village was selected from Thailand Environment Institute
and Toyota Motor Thailand Co.,Ltd to be one out of 10 finalists for “the 12th stop global warming project”.
Keywords: greenhouse gas, the 8-step energy management system, local community
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บทนา
แก๊สเรือนกระจก คือ ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน เนื่องจากแก๊สเหล่านี้จะจับตัวกันอย่างหนาแน่น
อยู่บนชั้นบรรยากาศทาให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ไ ม่สามารถระบายออกไปจากโลกได้อย่างสมดุล โลกจึงกลาย
สภาพเป็นเสมือนเตาอบที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และส่งผลเสียต่อ
สภาวะสมดุลตามธรรมชาติต่าง ๆ [1] ปัจจุบันแก๊สเรือนกระจกสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด ตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate
Change: UNFCCC) ได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สมีเทน (Methane: CH4 ) แก๊สไนตรัสออกไซด์ (Nitrous oxide:
N2O) และแก๊สในกลุ่มของฟลูออริเนต (Fluorinated gases)
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ คือแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ และเป็น
หนึ่ง ในผลิต ภั ณ ฑ์พ ลอยได้ ของกระบวนการเผาไหม้ทุก ชนิด แม้ว่า แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์จ ะไม่ไ ด้ เป็ น แก๊ ส ที่ มี
ศักยภาพสูงที่สุดในการทาให้เกิดสภาวะเรือนกระจก แต่ด้วยปริมาณการปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศที่มีมากกว่า แก๊ส
เรือนกระจกชนิดอื่น ๆ จึงทาให้ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่มีความสาคัญต่อการเกิดสภาวะเรือนกระจกไป
โดยปริยาย [2] โดยปัจจุบันคาดว่ามีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศมากกว่าร้อยละ 75 ของ
การปล่อยแก๊สเรือนกระจกทัง้ หมด [3]
ปัจจุบันทั่วโลกกาลังประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างชัดเจน การแก้ปัญหาและการเตรียมตัวรับกับ
สถานการณ์ ที่จ ะเกิ ด ขึ้ น จะต้อ งอาศั ย ความร่ ว มมือ กั น ของทุ ก ภาคส่ ว น ซึ่ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ชุม ชน
สถาบันการศึกษา ถือว่าเป็นพลังที่สาคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ การ
ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหา การปลูกฝังจิตสานึก การกระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คนในชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เพื่อดาเนินกิจกรรมในการแก้ปัญหา จะช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและโรงเรียน และสามารถช่วยแก้ปัญหาในอนาคตได้อย่างยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบใน
การทากิจกรรมให้กับภาคส่วนอื่น ๆ ได้
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลปง อ.ปง
จ.พะเยา ได้เกิดแนวคิดที่จะควบคุมปริมาณการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปที่การ
สร้างระบบการบริหารและการจัดการบริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เหมาะสมกับชุมชน ซึ่งในการดาเนินงานครั้งนี้ได้
คัดเลือ กหมู่บ้า นแสนสุ ข ต.นาปรั ง อ.ปง จ.พะเยา เป็ นพื้นที่ต้นแบบ และการด าเนินงานโดยใช้ง บประมาณจาก
โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจาปีงบประมาณ 2560 ของ มหาวิทยาลัยพะเยา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกนั้นมิได้หมายถึงการใช้ลดกิจกรรมที่ทาให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียง
อย่างเดียว แต่ยังหมายถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
ต้องส่งผลกระทบหรือผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ด้วย ดังนั้นการดาเนินโครงการในเชิงการอนุรักษ์จึงเป็น
อีกหนึ่งทางออกที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยแนวทางการดาเนินงานในเชิงอนุรักษ์ที่สาคัญสามารถสรุป
เป็นหัวข้อได้ดังนี้
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- การสร้างค่านิยมและจิตสานึกการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับบุคคลากรภายในชุมชน
- การวางแผนและควบคุมการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การลดการ
สูญเสียพลังงานทุกขั้นตอน การตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาเพื่อลดการรั่วไหลของ
พลังงาน เป็นต้น
- การใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
น้า และอื่น ๆ
- การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดผอมประหยัดไฟ
เป็นต้น
- การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยการนาวัสดุที่ชารุดนามาซ่อมใช้ใหม่ การลดการทิ้งขยะที่ไม่จาเป็นหรือการ
หมุนเวียนกลับมาผลิตใหม่ (Recycle)
เพื่อให้เกิดระบบการบริหารและการจัดการภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คณะดาเนินงานได้นาแนวทางที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้นมาดาเนินการให้สัมฤทธิ์ผลโดยใช้วงจรการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน [4, 5] ดังแสดงในภาพที่ 1
นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดาเนินโครงการโดยเริ่มต้นด้วยตรวจเยี่ยมพื้นที่
ภายในชุม ชนหมู่บ้านแสนสุขเพื่อทาความเข้าใจสภาพแวดล้อ มและบริบทต่าง ๆ ภายในชุม ชน จากนั้นได้ร่วมกั บ
เทศบาลตาบลปง และแกนนาของหมูบ่ ้านแสนสุขในวางแผนการดาเนินการจัดการพลังงานที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับ
ชุมชม ซึ่งจากผลการประชุมทางชุมชนได้วางแนวทางในการดาเนินโครงการไว้ 5 แนวทาง ดังนี้
1. การจัดลดขยะ โดยการจัดการขยะอย่างครบวงจรตัง้ แต่ตน้ ทาง ระหว่างทาง จนถึงปลายทาง ซึ่งสามารถทา
ได้โดยส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะ ลดการใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดขยะ การคัดแยกขยะและนาขยะไปใช้
ประโยชน์ และการกาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
2. การลดการใช้ไฟฟ้า ได้แก่ การส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือ
เซลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น
3. ลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิง โดยส่งเสริมให้มีการเดินทางที่ลดใช้น้ามันเชื้อเพลิง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เช่น การใช้พลังงานทดแทนน้ามันเชื้อ เพลิง การจัด การด้านผังเมืองให้เป็นเมืองที่มีการใช้พลังงานใน
การเดินทางน้อยที่สุด
4. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้แก่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่เดิม การพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สเี ขียว โดยเน้นไม้ยืนต้น
5. การอนุรักษ์น้า เช่น ส่งเสริมการใช้น้าอย่างประหยัด การนาน้ากลับมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาแหล่งน้า
การป้องกันการเกิดมลพิษของน้า เป็นต้น
โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงานในทั้ง 5 แนวทางนี้ จะถูกนามาคานวณเป็นระดับของปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่
ลดลงภายในชุมชน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยแก๊สเรือนกระจก (Emission factor) [6]
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ภาพที่ 1 รายละเอียดวงจรการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน

ผลการศึกษา
จากการดาเนินงานตามแนวทางตามหลักการดาเนินโครงการ 8 ขั้นตอนใน รูปที่ 1 ได้ผลการดาเนินงานในแต่
ละขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
1. การตัง้ คณะการทางานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทางชุมชนหมู่บ้านแสนสุข ร่วมกับเทศบาลตาบลปง ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานอย่างเป็นทางการ
เพื่อให้คณะทางานดังกล่าวเป็นแกนหลักในการดาเนินกิจกรรมภายในชุมชน โดยได้ทาการออกหนังสือแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการ ณ เทศบาลอาเภอปง ต.นาปรัง จ.พะเยา ลงนามโดยนายจักรพงษ์ มาแดง พ่อหลวงของหมู่บ้านแสนสุข
ดังแสดงในภาพที่ 2

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 (ก) การวางแผนการดาเนินโครงการและแต่งตัง้ คณะดาเนินงาน และ (ข) ลักษณะโครงสร้างคณะทางาน

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1166

2. การประเมินสภาพการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเบือ้ งต้น
เมื่อได้กาหนดคณะทางานอย่างเป็นทางการแล้ว ทีมดาเนินงานของชุมชน คณะทางานจากเทศบาล
อาเภอปง และคณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทาการลงพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพ
ของชุมชนในการดาเนินโครงการ
3. การกาหนดนโยบายและประชาสัมพันธ์โครงการ
เพื่อให้การดาเนินโครงการมีความชัดเจน และเป็นที่รับทราบโดยทั่วกันภายในชุมชน คณะกรรมการนา
โดยพ่อหลวงและทีมงานจากทางเทศบาล ได้ทาการประกาศนโยบาย และประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่คนภายใน
ชุมชน โดยใช้การลงพื้นที่ตามหน่วยงานต่าง ๆ การติดโปสเตอร์ การออกรายการวิทยุ และเสียงตามสาย เป็นต้น
(ภาพที่ 3)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 3 (ก) ประกาศนโยบาย และ (ข) การประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน
4. การประเมินศักยภาพการจัดการพลังงาน โดยการสารวจการใช้พลังงานภายในชุมชน
ทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทาการลงพื้นที่เพื่อสารวจปริมาณการ
ปล่ อ ยแก๊ สเรือนกระจกภายในชุ ม ชน โดยการสั มภาษณ์ ประชากรภายในชุม ชนทั้ ง หมดประมาณ 178 ครั วเรือ น
โดยดาเนินงานตามหลักการของคาร์บอนฟุตพรินท์ [6] (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 การลงพืน้ ที่เพื่อสารวจปริมาณแก๊สเรือนกระจกภายในชุมชน
จากการลงพื้นที่ของทีมนักวิจัยพบว่าแก๊สเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกจากชุมชนส่วนใหญ่ หรือประมาณ
81% มาจากอาคารทั้งทางภาครัฐและเอกชน (ภาพ 5ก) โดยตัวอาคารที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากที่สุดได้แก่ หจก.
สังวรกิจ ซึ่งเป็นโรงงานอบเมล็ดข้าวโพด (รูป 5ข) ที่ใช้พลังงานความร้อนจากชีวมวล ตามมาด้วยโรงพยาบาลซึ่ง
ดาเนินกิจการรมเผาขยะจากโรงพยาบาล และการประปาส่วนภูมภิ าค ตามลาดับ
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สาหรับในส่วนของครัวเรือนภายในชุมชนบ้านแสนสุขนั้น ผลการสารวจพบว่ามีการปล่อยแก๊สเรือนกระจก
เพียง 18.7% ของปริมาณแก๊สเรือนกระจกทั้งหมด โดยกิจกรรมที่ส่งผลต่อการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากที่สุดคือ
การใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง ตามมาด้วยการใช้ไฟฟ้า และแก๊สหุงต้มตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 6

(ก)

(ข)

ภาพที่ 5 ผลการประเมินปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกก่อนดาเนินโครงการ :
(ก) เปรียบเทียบระหว่างครัวเรือน และภาครัฐและเอกชน และ (ข) เปรียบเทียบระหว่างอาคารภาครัฐและเอกชน

ภาพที่ 6 สัดส่วนปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกภายในครัวเรือนชุมชนบ้านแสนสุข
5. กาหนดเป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมในการดาเนินโครงการ
ทางชุมชน และเทศบาลอาเภอปง ได้ร่วมกาหนดเป้าหมายที่จะลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก 20,000
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO2e) ในรอบปีที่ดาเนินกิจกรรม นอกจากนี้ชุมชนยังได้กาหนดแผนงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางทัง้ 5 ด้านได้แก่ การจัดการลดขยะ การลดการใช้ไฟฟ้า การลดการ
ใช้น้ามันเชื้อเพลง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษ์แหล่งน้า โดยมีเป้าหมายในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการ
ดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม
6. ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
ทางชุมชุนได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวทางของโครงการ โดยสามารถสรุปเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้
- การอบรมสร้างจิตสานึก และให้ความรู้เกี่ยวทางด้านเทคนิคต่าง ๆ
- การดาเนินกิจกรรมด้านการจัดการลดขยะ
- การดาเนินกิจกรรมด้านการลดการใช้ไฟฟ้า
- การดาเนินกิจกรรมด้านการลดการใช้นามั
้ นเชื้อเพลิง
- การดาเนินกิจกรรมด้านการเพิ่มพื้นที่สเี ขียว
- การดาเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์แหล่งน้า
โดยตัวอย่างการดาเนินกิจกรรมของกิจกรรมต่าง ๆ ได้แสดงไว้ในภาพที่ 7
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(ก)
(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ข)

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ : (ก) การจัดอบรมสร้างจิตสานึก,
(ข) การจัดการขยะภายในชุมชน, (ค) กิจกรรมปั่นจักรยานลดโลกร้อน และ (ง) การเพิ่มพื้นที่สเี ขียวให้กับชุมชน
7. ตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
จากผลการดาเนินโครงการเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน หมู่บ้านแสนสุข สามารถลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก
ภายในครัวเรือนจากการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนได้คิดเป็นปริมาณ 21,658 กิโลกรัมคาร์บอน (kg CO2e)
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ลดได้จากการดาเนินโครงการ
ปริมาณแก๊สเรือนกระจก
ที่ลดได้ (kg CO2e)

แนวทางการดาเนินกิจกรรม
การลดปริมาณขยะ

227.26

การเพิ่มพื้นที่สเี ขียว

21,421.84

การเดินทางอย่างยั่งยืน

7.94

การลดใช้พลังงานไฟฟ้า

1.22
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8. ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน
จากการวิเคราะห์การดาเนิ นงานที่ผ่านมา แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุ แต่ด้วย
ความมุ่งมั่นของผู้นาและความตั้งใจจริงของชาวบ้านในชุมชน ประกอบกับการให้ความสนับสนุนจากเทศบาล ทาให้
การดาเนินโครงการเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี โดยในการดาเนินโครงการแกน นาของ
ชุมชนจะมีการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องในการดาเนินงานเสมอ

สรุปผลการดาเนินงาน
จากผลการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ในการดาเนินกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการ
ลดขยะ การลดการใช้ไฟฟ้า การลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง การเพิ่มพื้นที่สี เขียว และการอนุรักษ์น้า โดยได้คัดเลือก
หมู่บ้านแสนสุข ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการดาเนินงาน พบว่าสามารถลดปริมาณแก๊สเรือน
กระจกได้ประมาณ 21,658.56 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO2e) และชุมชนได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ให้ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 10
ของโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 จากจานวนทั้งหมูบ่ ้านที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 2,000 หมูบ่ ้าน
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การประยุกต์ของวิธีการแปลงเชิงอนุพันธ์ ZZ สาหรับบางสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น
Application of ZZ Differential Transform Method for Some Nonlinear
Differential Equations
สุภารัตน์ มีมาก1* สุขกมล สาน้อย1 ชาริดา มีสุข1 และพรวิลัย ชาญกิจกรรณ์1
Suparut MeeMak1*, Sukkamon Sanoi1, Charida Misuk1 and Pornwilai Chankitkan1
บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้จะประยุกต์ใช้การแปลงเชิงปริพันธ์แบบใหม่ที่เรียกว่า การแปลงเชิงอนุพันธ์ ZZ ซึ่งเป็นวิธีที่มี
พื้นฐานมาจากวิธีการแปลงเชิงอนุพันธ์และการแปลง ZZ โดยงานวิจัยจะใช้การแปลงเชิงอนุพันธ์ ZZ หาผลเฉลยใน
บางสมการของสมการเชิงอนุพันธ์แบบไม่เชิงเส้น โดยผลเฉลยที่ได้จะแสดงในรูปอนุกรมไม่จากัดที่ลู่เข้าเร็วสู่ผลเฉลย
แม่นตรงซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของวิธีการแปลงเชิงอนุพันธ์ ZZ
คาสาคัญ: การแปลง ZZ, วิธีการแปลงเชิงอนุพันธ์, สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น

Abstract
In this paper, we apply a new integral transform ZZ differential transform method. The method is
based on the ZZ transform and differential transform methods. Which to solve solution some nonlinear differential
equations. The solution is expressed as an infinite series converges fast to exact solution. Which is showed the
efficiency of the ZZ differential transform method.
Keywords: ZZ transform, Differential Transform Method, Nonlinear Differential Equation.

บทนา
การแปลงเชิงปริพันธ์เป็นการเเปลงที่อยู่ในรูปของปริพันธ์ไม่ตรงแบบโดยจะมีตัวดาเนินการที่แปลงฟังก์ชัน
หนึ่งไปเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าการแปลงนามาใช้ประโยชน์ในการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญทั้งแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น โดยในปัจจุบันการเเปลงเชิงปริพันธ์ที่รู้จักกันกว้างขวาง ได้แก่
การแปลงลาปลาซ (Laplace Transform) การแปลงฟูเรียร์ (Fourier Transform) การแปลงซูมาดุ (Sumudu Transform)
การแปลงเอลซากิ (Elzaki Transform) การแปลงทาริก (Tarig Transform) การแปลงอาบูท (Aboodh Transform)
การแปลงเชิงอนุพันธ์ (Differential Transform Method) การแปลง ZZ (ZZ Transform) ซึ่งการแปลงดังกล่าวสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม เป็นต้น โดยวิธีการเเปลงเชิงอนุพันธ์ซึ่งเป็นวิธีการ

1

สาขาวิชาคณิตศาสคร์ คณะวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Nakhon Sawan Rajabhat University, Nakhon Sawan
Province 60000
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แปลงที่มีพนื้ ฐานมาจากอนุกรมเทย์เลอร์ และวิธีการแปลง ZZ ซึ่งเป็นการแปลงที่มีพ้ืนฐานมาจากการแปลงลาปลาซ
และการแปลงซูมาดุ
ดังนัน้ ในกลุ่มวิจัยจึงมีความสนใจที่จะประยุกต์วิธีที่เกิดจากการดัดแปลงโดยนาวิธีการแปลงเชิงอนุพันธ์และ
การแปลง ZZ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแปลงเชิงปริพันธ์ใหม่มาใช้ในการหาผลเฉลยของบางสมการของสมการเชิงอนุพันธ์
แบบไม่เชิงเส้น

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธีการศึกษา
1. การแปลง ZZ
บทนิยาม (Zain Ul Abadin Zafar, 2016)
กาหนดให้ f t  เป็นฟังก์ชันสาหรับทุก ๆ t  0 ผลการแปลง ZZ ของ คือ f 0 ฟังก์ชัน Z (u, s) ที่กาหนดโดย


Z (u,s)=H  f (t )=s  f (ut )e -st dt

(1)
ให้รูปของการอินทิเกรตทางด้านขวาสามารถหาค่าได้ เราเรียกฟังก์ชัน f (t ) เพียงหนึ่งเดียวใน (1) ว่าการแปลง ZZ
ผกผันของฟังก์ชัน Z (u, s) ซึ่งจะเขียนแทนด้วย
0

f t =H -1Z u,s 

จากสมการ (1) สามารถเขียนใหม่ได้เป็น


s
H  f t =
u

 f t e

-

s
t
u

0

dt

การแปลง ZZ ของฟังก์ชันบางฟังก์ชัน
H t n =n!

H 1=1 ,
H sin at =

un
,
sn

aus
,
s  a 2u 2
2

H eat =

s
s-ua
s2
H cosat = 2
s  a 2u 2

การแปลง ZZ ของอนุพันธ์
1. ให้ H  f t =Z u,s  แล้ว H f n  t =

n-1 n-k
sn
s


Z
u,s
f n  0

n
n-k
u
u
k 0

u2
2. (i) H tf t =
s
u2
(ii) H tf t =
s

d
Z u,s + u Z u,s 
du
s
d s

 Z u,s +Z u,s 
du  u

d
u
Z u,s - Z u,s + s f 0
(iii) H tf t =s
du
s
u
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(2)

2. การแปลงเชิงอนุพันธ์
การแปลงเชิงอนุพันธ์ (DTM) เป็นวิธีการที่อาศัยการแปลงของสมการเชิงอนุพันธ์ จัดให้อยู่ในรูปของสมการพีชคณิต
ซึ่งวิธี DTM มีพ้ืนฐานมาจากอนุกรมเทย์เลอร์ ดังนี้


x-x0 k

k 0

k!

y x =

 d k yx 
 dx k 

 x  x0

ถ้า x0  0 จะเรียกว่าอนุกรมแมคคลอริน ดังนี้
x k  d k yx 
y0= 

k
k  0 k!  dx
 x 0


การแปลงเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชัน yx  จะได้

Y k =

และผกผันของการแปลงเชิงอนุพันธ์ Y k  จะได้

1  d k yx 
k!  dx k  x  0

(3)



yx    Y k x k
k 0

และหลักของการแปลงเชิงอนุพันธ์ 1 มิติ คือ
ทฤษฎีบท 1. (Tarig M. Elzaki, 2012) ถ้า wx=yx  zx , แล้ว W k =Y k   Z k 
ทฤษฎีบท 2. (Tarig M. Elzaki, 2012) ถ้า wx =cy x  , แล้ว W k =cY k 

dy x 
, แล้ว W k =k+1Y k+1
dx
k+n! Y k+n
d n yx 
ทฤษฎีบท 4. (Tarig M. Elzaki, 2012) ถ้า wx =
, แล้ว W k =
n
k!
dx

ทฤษฎีบท 3. (Tarig M. Elzaki, 2012) ถ้า wx =

k

ทฤษฎีบท 5. (Tarig M. Elzaki, 2012) ถ้า wx=yxzx , แล้ว W k =Y r Z k-r
r 0

0 ; k  n
1 ; k  n

ทฤษฎีบท 6. (Tarig M. Elzaki, 2012) ถ้า wx =x n , แล้ว W k =δ k-n=
หมายเหตุ c คือค่าคงที่ และ n ไม่เป็นจานวนเต็มลบ

3. การวิเคราะห์ของการแปลงเชิงอนุพันธ์
ในหัวข้อนี้เราจะนาเสนอ ขั้นตอนวิธีที่น่าเชื่อถือและมีประสิ ทธิภาพ เพื่อจะคานวณการแปลงเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ไม่เชิงเส้น
เอ็กโปเนนเชียลไม่เชิงเส้น : f  y =e ay
จากนิยามของการแปลง



F 0= eay x 



x=0

=eay0 =eaY 0 

(4)

โดยจะหาอนุพันธ์ f  y =eay ซึ่งเทียบตัวแปร x จะได้
df  y 
dyx 
dyx 
=aeay
=af  y 
dx
dx
dx
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(5)

ใช้การแปลงเชิงอนุพันธ์ในสมการ (5) จะได้
k

k+1F k+1=a  m  1F k-m

(6)

m0

แทน k  1 ด้วย k จะได้
k-1

F k =a 

m+1
Y m+1F k-1-m ,k  1
m0 k

(7)

จากสมการ (4) และ (7) จะได้ความสัมพันธ์เวียนเกิด ดังนี้

eaY 0 
,k  0
 k-1
m+1
F k   
a
Y m+1F k-1-m ,k  1
 m
0 k
ลอการิทึมไม่เชิงเส้น : f  y = lna+by  ,a+by>0

(8)

โดยจะหาอนุพันธ์ f  y = ln a+by  ซึ่งเทียบตัวแปร x จะได้

df  y   dyx  df  y 
df  yx 
b dyx 
=b 
-y
=
, หรือ a
dx
a  by dx
dx
dx 
 dx

โดยนิยามของการแปลง

F 0=ln a+byx x=0= lna+by0= lna+bY 0

(9)
(10)

ใช้การแปลงเชิงอนุพันธ์ในสมการ (9) จะได้
k


m+1
aF k+1=b Y k+1- 
F m+1Y k-m
m0 k  1



(11)

แทน k  1 ด้วย k จะได้
k-1


m+1
aF k =b Y k - 
F m+1Y k-1-m
m0 k



,k  1

(12)

แทน k  1 ในสมการ (12) จะได้
F 1=

b
Y 1
a  by0

(13)

จาก k  2 ในสมการ (12) เขียนได้ดังนี้
F k =

k- 2


b
m+1


Y
k
F m+1Y k-1-m


a  by0 
m0 k


จะได้ความสัมพันธ์เวียนเกิด คือ


ln a  bY 0
, k 0

b

F k   
Y 1
, k 1
a  bY 0

k- 2


b
m+1



Y
k
F m+1Y k-1-m  , k  2

 a  bY 0 
m0 k
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(14)

ผลการศึกษา
ตัวอย่างที่ 1 เราจะพิจาณาสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับ 1
y-2 y=-y 2

; y0=1

(15)

ใส่การแปลง ZZ H  ทั้งสองข้างของสมการ





H y=H -y 2+2 y
s
s
Y u,s =  H -y 2+2 y
u
u
u
Y u,s =1  H -y 2+2 y
s
พื้นฐานของวิธีการแปลง ZZ จะให้ผลเฉลย yt  อยู่ในรูปอนุกรม









(16)



y   y n 

(17)

n 0

ใส่ผกผันการแปลง ZZ ทั้งสองข้างสมการ (16) จะได้





 u

H -1Y u,s =H -1 1+ H -y 2+2 y 
 s

u

yt =1  H -1  H -y 2+2 y 
s






(18)

แทนสมการ (17) ใน (18) จะได้
u

yn  1=H -1  H -An+2 yn ,n  0
s


(19)

n

เมื่อ y0  1 และ An= yr  yn-r 
r 0

จะได้ A0 = 1 , A1 = 2t , A2 = t 2 ,…
จากสมการจะได้
สาหรับ n  0, Ao  1 เราจะได้ y1=H -1  H -A0+2 y0=H -1  H -1+2=t
u
s

u
สาหรับ n  1, A1  2t เราจะได้ y2=H -1  H -A1+2 y1=H -1
s


u
s

u


 H -2t+2t =0
s




สาหรับ n  3, A2  t 2 เราจะได้ y3=H -1  H -A2+2 y2=H -1  H -t 2+20=H -1 -2!
u
s



u
s





u3
s3

 1 3
=- 3 t


ดังนัน้ จะได้ผลเฉลยในรูปอนุกรม ดังนี้
yt =y0+y1+y2+
1
2
yt =1+t+0- t 3+= - 2t
3
1-e

ตัวอย่างที่ 2 พิจารณา
dy
=y-y 2
dt

, y 0=2

ใส่การแปลง ZZ H  ทั้งสองข้างของสมการ
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(20)





 dy 
H  =H y-y 2
 dt 
u
Y u,s =2  H y-y 2
s
พื้นฐานของวิธีการแปลง ZZ จะให้ผลเฉลย yt  อยู่ในรูปอนุกรม





(21)



y   y n 

(22)

n 0

ใส่ผกผันการแปลง ZZ ทั้งสองข้างสมการ (21) จะได้





 u

H -1 Y u,s =H -1 2+ H y-y 2 
 s

u

yt =2  H -1  H y-y 2 
s






(23)

u

yn  1=H -1  H  yn -An 
s



(24)

แทนสมการ (22) ใน (23) จะได้

n

เมื่อ y0  2 และ An= yr  yn-r 
r 0

จะได้คา่ ของ An ดังนี้ A0 = 4 , A1 = -8t , A 2 = 16t 2 ,…
จะได้ว่า
y0  2
u

u

y 1=H -1  H  y0-A0 =H -1  H 2-4=-2t
s

s

u

u

A1=-8t , y 2=H -1  H  y1-A1 =H -1  H -2t- -8t =3t 2
s

s

u

u
 13
A2=16t 2 , y3=H -1  H  y2-A2 =H -1  H 3t 2 -16t 2 =- t 3
s

s
 3
A0=4 ,





ดังนัน้ จะได้ผลเฉลยในรูปอนุกรม ดังนี้
yt =y0+y1+y2+
13 3
2
yt =2-2t+3t 2t += -t
3
2-e

ตัวอย่างที่ 3
y x -2e y=0 , 0<x<1 , y0=y0=0

(25)

ใส่การแปลง ZZ ในสมการ (25) และแทนค่าเริ่มต้น จะได้ว่า

 

u2
Y u,s = 2 H 2e y
s

(26)

ใส่ผกผันการแปลง ZZ ทั้งสองข้างสมการ (26)
u 2

yx =H -1  2 H 2e y 
s


 

จะได้
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u 2

yn  1=H -1  2 H 2 F n 
s

y 0 

e
,n  0
 n-1
เมื่อ y0  1 ,และ F n    m+1 ym+1F n-m-1 ,n  1
m
0 n

(27)
(28)

จากสมการ ( 27 ) และ ( 28 ) จะได้
F 0  1 , และ

u 2
 -1  u 2  2
y1=H  2 H 21=H 2 2 =x
s

 s 
u 2

 u4  1
y2=H -1  2 H 2 x 2 =H -1 4 4 = x 4
s

 s  6
-1

  

F 1  x 2 , และ

2
  2 4   -1  u 2  4 4   -1  4  4! u 6  2 6
2 4
-1  u
= x
F 2  x , และ y3=H  2 H 2 x  =H  2 H  x  =H 
6 
3
 3 
  3  
s
 3 s  45
s

ผลเฉลยอนุกรม คือ
yx =x 2+

ตัวอย่างที่ 4

1 4 2 6
x+
x +=-2 ln cos x 
6
45

yx =2 y+4 y ln y

, y0=1 , y0=0

(29)

ใส่การแปลง ZZ ในสมการ และแทนค่าเริ่มต้น จะได้ว่า
Y( u,s =1+

s2
H 2 y+4 y ln y 
u2

(30)

ใส่ ผกผันการแปลง ZZ
 s2

yx =1+H  2 H 2 y+4 y ln y 
u

-1

(31)

จะได้
 s2

yn  1=H -1  2 H 2 yn +4 An 
u

n

เมื่อ An= ymF n-m

(32)
(33)

m



ln a  bY 0
, k 0

b

และ F k   
Y 1
, k 1
a  bY 0

k- 2


b
m+1



Y
k
F m+1Y k-1-m  , k  2

 a  bY 0 
m0 k




จากสมการจะได้
F 0  0,A0  0 และ

 s2

 u2 
y1=H -1  2 H 2=H -1 2 2  =x 2
u

 s 
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(34)

 s2

 u 4  x4
F 1  x 2 ,A1  x 2 และ y2=H -1  2 H 6 x 2 =H -1 12 4  =
u

 s  2
 s2


u 6  x6
F 2  0,A2  x 4 และ y3=H -1  2 H 5 x 4 =H -1 120 6  =
s  6
u



 

 

ดังนัน้
yx =1+x 2+

 


2
k
x 4 x6
1
+ += x 2 =e x
2! 3!
k  0 k!

วิจารณ์และสรุปผล
การแปลงเชิงอนุพันธ์ ZZ หาผลเฉลยในบางสมการของสมการเชิงอนุพันธ์แบบไม่เชิงเส้น โดยผลเฉลยที่ได้จะ
แสดงในรูปอนุกรมไม่จากัดที่ลู่เข้าที่เร็วสู่ผลเฉลยแม่นตรงซึ่ง แสดงถึงประสิทธิภาพของวิธี การแปลงเชิงอนุพันธ์ ZZ
ในงานวิจัยนี้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แบบไม่เชิงเส้นและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เป็นต้น
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ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมใหม่สาหรับกึ่งกรุปไม่เชิงเส้นของการส่งแบบหดตัวอย่างอ่อน
ภู มิ ส ารสนเทศแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด การป่ า ชุ ม ชน กรณี ศึ ก ษา
บ้านร่องปอ อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2
Participatory Geo-informatics for Conservation and Management of
Community Forests: A case study of Ban Rong-Por, Phukamyao district,
Phayao province Phase 2
นิติ เอี่ยมชื่น1* นครินทร์ ชัยแก้ว1 วิภพ แพงวังทอง 1 สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข 1 บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์ 1
รังสรรค์ เกตุอ๊อต1 สุดารัตน์ อาจหาญ2 ภูมพิ ัฒน์ อุ่นบ้าน3
Niti Lamchuen1*, Nakarin Chaikaew1, Wipop Paengwangthong1, Sawarin Lerk-U-Suke1, Boonsiri
Sukpromsun1, Rangsan Ket-Ord1, Sudarat Arthan2 and Phummipat Oonban3
บทคัดย่อ
พื้นที่หมู่บ้านร่องปอ ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีพนื้ ที่ป่าธรรมชาติและป่าชุมชน
ในพืน้ ที่ ปัญหาหลักในพืน้ ที่คอื ไฟป่าและขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้า
มาดาเนินการร่วมกับชุมชนบ้านร่องปอ ตามนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” บูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การพั ฒนาชุมชนที่ยั่งยืน และได้นาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เพื่อจัดการกับปัญหาใช้ในการบริหารจัดการป่าชุมชน สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาควิชาการและชุมชน เพื่อสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและฐานข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานให้แก่ชุมชนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้าอย่างมีระบบเพื่อ
เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าชุมชน และนามาสู่ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงในวิถีชุมชนคนต้นน้า เพื่อนาไปสู่การดารงชีวิต
อย่างพอเพียงภายใต้ชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ: ภูมสิ ารสนเทศศาสตร์ ระบบฐานข้อมูลชุมชน ป่าชุมชน

Abstract
The study of geo-informatics and qualitative data of water resources of the Ing basin. The objectives is
generated maps for communication, understand, and recognize the problems and uses of water in various
activities. It is fast, easy to use and free of charge. Geographic information is provided through Google My Maps,
which is free of charge. By using Google Sites interface, the page consists of three main sections: the default
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สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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page section. Menu bar and the image file map. The database on the website consists of Ing basin database,
such as transportation routes, stream line, water quality surveys data, water quality surveys The basin water
quality measurement. All 40 measurements were performed throughout the basin. Measurement of basin water
quality in the lower part of Ing subbasin in 2016, the pH value is lowest 7.8, maximum 8.9, and dissolved
oxygen (DO) is the minimum value 5.2 maximum 6.6. The upper and middle subbasin water quality in 2017
was 7.6, 8.6, and DO with a minimum of 6.5 and a maximum of 8.5. Dispaly maps online and offline mode can
be download soft copy ( GIS layers) or had copy (map files) to use. To facilitate the use of different
requirements. Can be used easily. Fast and reliable.
Keywords: Geo-informatics, water quality, website services are free

บทนา
จากโครงการบาบั ด ทุก ข์ บารุง สุ ข แบบ ABC (Area-Based Approach) ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อ ให้
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้รับฟังและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชน จากการจัดเวทีประชุมตัวแทนหมู่บ้านและ
ผู้นาชุมชนของอาเภอ ภูกามยาว เพื่อรับฟังปัญหาจากชุมชน ในแผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
นครินทร์ ชัยแก้ว. (2557) ในที่ประชุมตัวแทนจากชุมชนบ้านร่องปอ ได้เสนอประเด็นปัญหาที่มีความสาคัญของชุมชน
คือการเกิดไฟป่าในหน้าแล้งและป่าชุมชนขาดแคลนน้า ซึ่งประชากรในพื้ นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก (ร้อยละ 94.6 ประกอบอาชีพทานา) และส่วนใหญ่การทานาตามฤดูกาล เมื่อหมดฤดูทานา ชาวบ้านจะมี
รายได้นอกเหนือจากผลผลิตทางการเกษตร คือการใช้ทรัพยากรที่มีในป่าชุมชนหรือการหาของป่าออกมาขาย เช่น
ผัก เห็ด หน่อไม้ พืชสมุนไพร ฯลฯ เป็นอาชีพเสริม ป่าในพื้นที่ชุมชนบ้านร่องปอมีลักษณะเป็นป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นป่าโปร่ง
ประกอบไปด้วยต้นไม้ไม่ผลัดใบ เช่น เต็ง รัง เหียง และพลวง เป็นต้น ต้นไม้เหล่านี้จะมีลักษณะการขึ้นกระจายห่างกัน
จึงทาให้ป่ามีลักษณะ ค่อนข้างโปร่ง สภาพพืน้ ที่ประกอบไปด้วยหิน และหน้าดินตื้น จึงทาให้กักเก็บความชื้นไว้ได้น้อย
ง่ายต่อการเกิดไฟป่า ในปี พ.ศ.2543 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนในเขตอาเภอภูกามยาว
ทั้งหมด 16 แห่ง พร้อมดาเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพผืนป่า (รวมพื้นที่ป่าชุมชนบ้านร่องปอ ที่หนังสืออนุมัติ
ทส 1605.2/1773 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 (กรมป่าไม้, 2560)) โดยในปัจจุบันที่ยังมีการดาเนินงานและต่ออายุ
กับกรมป่าไม้ เหลือเพียง 3 แห่ง และหนึ่งในนัน้ คือชุมชนบ้านร่องปอ ที่ประสบความสาเร็จในการดูแลรักษาป่าไม้ด้วย
ชุมชน ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงปัญหาของชุมชนและได้บูรณา
การร่วมกับโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยากับชุมชน และระดม
ความคิดร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบ้านร่องปอ เพื่อในอนาคตจะเป็นชุมชนนาร่องในการ
จัดการป่าไม้โดยใช้เทคโนโลยีมาควบคู่ในการวางแผนการบริหารและจัดการป่าไม้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างชุมชน
ต้นแบบและขยายผลการเรียนรู้ไปสูช่ ุมชนโดยรอบ
จากการดาเนินงานในพื้นที่ชุมชนบ้านร่องปอ ช่วงปี พ.ศ.2557-2560 ที่ผ่านมาปัญหาไฟป่าและการขาด
แคลนน้ายังคงเป็นปัญหาหลักที่ชุมชนให้ความสาคัญมาเป็นอันดับแรก และจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis (สุดา
รัตน์ อาจหาญ สุพรรณ์ ทองเพชร และรังสรรค์ เกตุอ๊อต, 2560) (นครินทร์ ชัยแก้ว, 2558) (นิติ เอี่ยมชื่น นครินทร์
ชั ย แก้ ว รั ง สรรค์ เกตุ อ๊ อ ต บุ ญ ศิ ริ สุ ข พร้ อ มสรรพ์ สุ ด ารั ต น์ อาจหาญ และจิ ราพร กุ ล สุ น ทรรั ต น์ , 2559)
พบว่าควรให้ความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนถึงเรื่องการดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อใช้
สาหรับการวางแผนและการจัดการเชิงพื้นที่ โดยเริ่มจากการสารวจข้อมูลพื้นฐานและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตาแหน่งที่
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เหมาะสมสาหรับการสร้างฝาย จุดประสงค์เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ภูมิประเทศ ช่วยลดปัญหาการเกิดไฟป่า และ
มีนาเพี
้ ยงพอในหน้าแล้ง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญ ถูกนามาประยุกต์ใช้ในการสารวจ
ติดตามประเมินผล และจัดทาฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม นอกจากนี้ฐานข้อ มูล ทางด้า นภูมิสารสนเทศมีค วามถูก ต้อ ง แม่น ย า และสามารถ
แสดงผล หรือใช้เป็นสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชน สู่การวางแผนจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนัน้ ทางคณะผู้วิจัยร่วมกับชุมชนได้ทาการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้าน
ร่องปอ โดยมีวัตถุประสงค์คือ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สารวจ และจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรในป่าชุมชน
เพื่อนามาพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่องปอ และสร้างกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในการดาเนินงานสร้างต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าชุมชน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดทาโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าของชุมชน รวมถึงเผยแพร่และจัดอบรมทั้ง
เรื่องแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ (กาพล สุวรรณกุล, 2548) (วรรณี ธงเธียร, 2545) อีกทั้งยังบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนในหลายรายวิชาเพื่อให้นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้ฝึกปฏิบัตกิ ารทางานร่วมกับชุมชน เพื่อสั่งสมประสบการณ์ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
ก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียรู้และพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างเหมาะสมต่อไปใน
อนาคต

วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธีการดาเนินงานประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ ประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการทาวิจัย เครื่องมือและข้อมูล
ที่นามาใช้งาน และขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่ มตั วอย่าง ในงานวิจัย ครั้ง นี้ได้ มุ่ง เน้น กลุ่ม ตัวอย่า งไปที่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในชุมชน
ประกอบไปด้วย ผู้นาชุมชน ตัวแทนคณะกรรมการป่าชุมชน รวมถึงกลุ่มชาวบ้าน ชุมชนบ้านร่องปอ ตาบลดงเจน
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และกลุ่มผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพืน้ ที่ ได้แก่นักวิชาการป่าไม้ สานักงานเกษตรอาเภอ และ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของตาบลดงเจน
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ภาพที่ 1 ประชุมและรับฟังประเด็นปัญหาจากผู้นาชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านร่องปอ
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องระบุตาแหน่งบนพืน้ โลกด้วยดาวเทียม (GPS) โปรแกรมรหัส
เปิดทางระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ภาพถ่ายทางทางอากาศและข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-8 แบบสีผสม
จริง และแบบสีผสมเท็จ ปีพ.ศ.2559, ดาวเทียม Landsat-8 แบบสีผสมจริง และแบบสีผสมเท็จ ปีพ.ศ.2561,
ดาวเทียมSentinel-2 แบบสีผสมจริง และแบบสีผสมเท็จ ปี พ.ศ.2561 แผนทีแ่ สดงลักษณะภูมิประเทศ L7018 ระวาง
4947 I และแบบสารวจข้อมูลภาคสนาม
3) ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ประกอบไปด้วย 1. การติดต่อประสานงานกับชุมชน 2. การจัดประชุม
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นครั้งที่หนึ่ง 3. รวบรวมข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 4. สารวจข้อมูลภาคสนาม 5 .ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ 6. นาเสนอความคืบหน้าให้แก่ชุมชน 7. ดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน 8. จัดสร้างศูนย์
การเรียนรูป้ ่าชุมชนบ้านร่องปอ
3.1) ติดต่อประสานงานกับ ผู้นาชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชน พัฒนาชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
พื้นที่เพื่อนัดประชุมและชี้แจงแนวทาง
3.2) จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อคิดเห็นครั้งที่หนึ่ง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเข้ามา
ดาเนินงานในพืน้ ที่ รวมถึงสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นระหว่างคณะผู้วิจัยกับผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องในชุมชน
3.3) รวบรวมข้ อมู ล ศึก ษาองค์ ความรู้ จากเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้อ ง จากแหล่ ง ข้อ มูล ต่าง ๆ
ประกอบด้วยข้อมูลแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัย เทคโนโลยีที่นามาประยุกต์ใช้ ศึก ษาและทาความเข้าใจเรื่องการ
อนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนอื่น ๆ ที่ประสบความสาเร็จแล้ว
3.4) การออกพื้ น ที่ เ พื่ อ ส ารวจและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ภ าคสนาม ได้ แ ก่ ประเภทของป่ า
สภาพแวดล้อม ลักษณะของภูมปิ ระเทศ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดนิ และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน

ภาพที่ 2 สารวจ และรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
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3.5) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรป่าชุมชนจาก
การออกสารวจข้อมูลภาคสนาม ร่วมกับการแปลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อจัดทาแผนที่ และฐานข้อมู ล
รวมถึ งการวิเคราะห์ พ้ืน ที่ เหมาะสมส าหรั บการสร้ างฝาย ดั ก ตะกอนและชะลอน้า และประชุม คณะทางานเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องย้อนกลับ (Recheck) เชิงตาแหน่ง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงบรรยาย

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
3.6) นาเสนอข้อมูลทรัพยากรป่าชุมชน และรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากชุมชนในการจัดทา
แผนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน

ภาพที่ 4 นาเสนอผลความคืบหน้าของโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
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3.7) การดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน เริ่มต้นจากการเดินทางไปศึกษาดูงานจากพื้นที่
ที่ ประสบความส าเร็ จ แล้ ว เพื่ อ ให้ ชุม ชนเกิ ด ความเข้ า ใจ และตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของฝาย หลั ง จากนั้น ทาง
คณะผู้วิจัยและชุมชน ได้เริ่มดาเนินการสร้างฝายลูกที่หนึ่ง และได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ สาธิตการสร้างฝายแบบผสมผสานโดยใช้ วัสดุตามธรรมชาติ
เป็นหลัก และหลังจากนัน้ ได้ดาเนินการสร้างฝายลูกที่สอง สาม และสี่ ตามลาดับ โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง นิสิต
บุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านร่องปอเป็น
อย่างดี ในขณะเดียวกันนอกจากการสร้างฝายหลัก ทัง้ สี่ลูกแล้ว ยังมีการสร้างฝายหินทิ้งทั้งแบบมีตะแกรง และแบบ
ไม่มตี ะแกรงเพื่อดักตะกอนส่วนหนึ่งก่อนมาถึงฝายหลัก และเพื่อชะลอความเร็วของน้าไม่ให้ปะทะกับฝายหลัก และลด
ตะกอนที่จะมาทับถมทาให้มีพนื้ ที่เก็บกักน้าได้น้อยลง และยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของฝายหลักให้นานยิ่งขึน้

ภาพที่ 5 ดาเนินการสร้างฝายดักตะกอนและชะลองน้าทัง้ สี่ลกู
3.8) จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านร่องปอ โดยใช้ฐานข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมและ การสารวจ
ร่วมกันระหว่างชุมชนและนิสิตมาแสดงในรูปแบบแผนที่เพื่อสะดวกในการสื่อสาร และการนาไปต่อยอดในการทางาน
ด้านต่าง ๆ อาทิ เช่นงานวิจัย การเก็บข้อมูลและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไม้ หรือฝายในพืน้ ที่ เป็นต้น
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ภาพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้บ้านร่องปอ

ผลการศึกษา
ผลการดาเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การประสานงานระหว่างชุมชนกับคณะผู้วิจัย ทั้ งใน
ส่วนการวางแผน สารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การจัดเวทีการประชุมคณะกรรมการป่า
ชุมชน เพื่อชี้แจงและร่วมสารวจ รวมถึงการนาผลลัพธ์ที่ได้จากการสารวจมาประมวลผลผ่านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
และแสดงในรูปแบบแผนที่เพื่อสะดวกในการต่อการสื่อสารกับชุมชน และสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับการสร้างฝาย
ดักตะกอนและชะลอน้า ผลลัพธ์ที่ได้จะมีการรายงานแก่คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านร่องปอเป็นระยะ โดยความ
ร่วมมือระหว่างนิสิต, บุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา การนาเสนอผล
จากการสารวจ และการสังเคราะห์ผลเพื่อหาตาแหน่งที่ตั้งฝายดักตะกอนและชะลอน้า ตามด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการดาเนินการสร้างต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้นื ที่ป่าชุมชนโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การสารวจรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ขอบเขตป่าไม้ตามกฎหมาย กลุ่มชุด
ดินพื้นฐาน แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 4947 I จากกรมแผนที่ทหาร รวมถึง
ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง (Landsat-8 และ Sentinel-2) และภาพถ่ายทางอากาศ มาสร้างชั้นข้อมูล
อาคารบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้าง ส่วนข้อมูลที่ได้จากการออกพื้นที่สารวจภาคสนาม เป็นการสารวจข้อมูลพื้นฐาน
ของชุมชน ได้แก่ ตาแหน่งของบ้านทุกหลังในชุมชน บ้านเลขที่ จานวนผู้อยู่อาศัย สถานที่สาคัญของหมู่บ้านฯลฯ
โดยในระยะเริ่มต้นได้สารวจในหมู่ที่ 14 ของชุมชนบ้านร่องปอใต้ และการรวบรวมจั ดทาฐานข้อมูลทรัพยากรในป่า
ชุมชนของบ้านร่องปอใต้ ได้แก่ ขอบเขตป่าชุมชน การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตาแหน่งของผลผลิตจากป่า (สมุนไพร
ธรรมชาติ เห็ด ผักหวาน ฯลฯ) ทางน้าหลักที่ไหลสู่หมู่บ้าน ความกว้าง ความยาวของทางน้าเพื่อนาไปวิเคราะห์และ
ประกอบการตัดสินใจในการสร้างฝาย โดยได้จากการเดินสารวจพร้อมเครื่องระบุตาแหน่ง บนพื้นโลกด้วยดาวเทียม
(GPS) แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และภาพถ่ายทางทางอากาศ หลังจากนั้นจึง
จัดทาข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data) พร้อมด้วยรูปถ่าย
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2) การวิเคราะห์เพื่อหาตาแหน่งที่ตั้งฝายดักตะกอนและชะลอน้า
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อหาตาแหน่งที่เหมาะสมสาหรับการสร้างฝายดักตะกอนและชะลอน้านั้น ได้มา
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ประกอบไปด้วย ระยะห่างจากชุมชน แหล่งน้าหลัก เส้นทางน้า แบบจาลอง
ความสูงเชิงเลข ความลาดชัน เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ เมื่อได้ข้อมูลเชิงเทคนิค และตาแหน่งที่เหมาะสมแล้ว จึงนา
ข้อมู ลลงพื้นที่ สารวจร่ว มกั บคณะกรรมการป่ าชุมชนเพื่อก าหนดตาแหน่งที่ จะสร้ างฝายดัก ตะกอนและชะลอน้า
หลังจากนั้นจึงให้ผู้นาชุมชน ประสานและรวบรวมกลุ่มชาวบ้าน ในส่วนของคณะผู้วิจัยนั้น ได้หารือกับคณะผู้บริหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเตรียมความพร้อม และกระจายข่าวสารให้กับ
สาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อให้ นิสิต บุค ลากร ทีมงานจากมหาวิทยาลัย พะเยา และกลุ่ มชาวบ้า นร่วมกั นลงมือสร้างฝาย
ผสมผสานลูกที่หนึ่งจนสาเร็จแล้ว ในเวลาถัดมาได้ดาเนินการขุดลอกตะกอนที่ดักได้จากหน้าฝายเพื่อนาไปสร้างฝาย
ลูกถัดไป และนาตะกอนที่ดักได้จากฝายลูกแรกนามาสร้างฝายลูกที่ สอง สาม และถัดไปเพื่อลดต้นทุนในการสร้าง
ฝายและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม นอกจากการสร้างฝายแบบผสมผสานแล้ว นิสิต บุคลากร และทีมงาน ได้ร่ วมมือกับ
กลุ่ มชาวบ้ านสร้ า งฝายหิน ทิ้งเหนือ ฝายผสมผสานทุ ก ตัว เพื่อดั กตะกอนและชะลอแรงปะทะของน้าก่ อ นถึ งฝาย
ผสมผสาน เป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของฝาย
ในส่วนของการปลูกฝังเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างต้นแบบในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าชุมชน ในส่วนนีช้ ุมชนได้เริ่มดาเนินการไปบ้างแล้วก่อนที่คณะผู้วิจัยจะเข้าไปในพื้นที่ โดยผู้นาชุมชนเป็นผู้ริเริ่ม
การทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ชักชวนให้มีการทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังคุณค่าของป่าไม้และทาให้ชาวบ้านใน
ชุมชนรู้สกึ หวงแหนและต้องการรักษาทรัพยากรของตนเองที่มีอยู่ และได้กาหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทลงโทษ สาหรับ
ผู้กระทาผิด หรือมีรางวัลสาหรับผู้แจ้งเบาะแสหรือพบเห็นผู้กระทาความผิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมป้องกันรักษาป่า
โดยการก าหนดแนวเขตป่า ชุม ชน กิจ กรรมการส่ง เสริ มและพัฒนาป่ าไม้ โดยการเพาะชากล้า ไม้ไปปลูก ทดแทน
กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยการจัดอบรมและส่งตัวแทนทั้งเยาวชนในพื้นที่เพื่อปลูกฝังความหวงแหนใน
ทรั พ ยากรป่ า ไม้ใ นพื้น ที่ รวมถึ ง กิ จ กรรมการจั ด ทาป้ า ยกฎระเบี ย บป่ า ชุม ชน การสร้ า งฝาย และเส้ น ทางเรี ย นรู้
ธรรมชาติ เป็นต้น ภายหลังคณะผู้วิจัยได้เข้ามาในพื้นที่ได้จัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ทาแผนที่ ระยะทาง
เส้นทางน้าในป่าชุมชน ตาแหน่งของพืชสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความน่าเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและคณะผู้วิจัยคือการอธิบายและเรียนรู้การใช้งานเครื่องระบุตาแหน่งบนพื้น
โลกด้วยดาวเทียม (GPS) และให้ความสนใจกับแบบจาลองสภาพภูมิประเทศที่ทาและนาไปจัดแสดง ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านร่องปอ แสดงให้เห็นว่าชุมชนเองมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอก
พร้ อ มให้ ค วามร่ ว มมือ เป็น อย่า งดี ผู้ นาชุม ชนและคณะกรรมการป่ า ชุม ชน เข้ า ใจและได้ เห็ นถึ ง ความส าคั ญ ของ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่จะนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และยังสนใจการเรียนรู้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น
จัดการประชุมหมู่บ้านและเสนอแนวทางการศึกษาดูงานภายนอก ณ สถานที่ที่ประสบความสาเร็จกับการบริหาร
จัดการป่าชุมชน แล้วนามาปรับใช้ในพืน้ ที่ของตนเอง รวมถึงได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ เชิญวิทยากรมาบรรยายและลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ ทาให้ชุมชนได้รับ
ความรู้และเทคนิคการสร้างฝายแบบผสมผสานตามแนวพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสร้างเป็น เครือข่าย
อีกประการหนึ่ง
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3) ขั้นตอนจัดเตรียม และนาเสนอผลการศึกษา
หลังจากรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานแล้ว จึงจะนาข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมรหัสเปิดทางภูมิศาสตร์
เพื่อจัดการวิเคราะห์ และนาเสนอในรูปแบบแผนที่ โปสเตอร์ แผ่นพับ และเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารแก่ชุมชนหรือผู้ที่
สนใจ คณะผู้ วิจั ย จึ งจั ด การน าเสนอให้กั บกลุ่ ม ตั วแทนคณะกรรมการป่า ชุม ชนบ้า นร่ อ งปอใต้ และกลุ่ ม ผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้อาเภอภูกามยาว
เจ้าหน้าที่จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาผู้นาชุมชน (ผู้ใหญ่บ้านร่องปอ) และสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และนาเสนอผลงานแก่นายอาเภอภู
กามยาวเพื่อนางานไปขยายผลต่อไปในชุมชนใกล้เคียง และเป็นฐานข้อมูลในการใช้งานในการวางแผนด้านต่าง ๆ
ในอนาคต และจากการออกพื้นที่สารวจภาคสนามพบว่ามี สิ่งปลูกสร้าง ถนน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลทรัพยากร
ในป่าชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
3.1) สิ่งปลูกสร้าง จานวน 311 อาคาร และในจานวนนี้มี 30 แห่ง ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (โรงเรียน โรงสีข้าว
โรงผลิตน้าดื่ม โรงเก็บของ วัด อาคารประชาคมหมูบ่ ้าน เป็นต้น )
3.2) ถนน มีพ้ืนที่รวมกันทั้งหมด 58 ไร่ มีขนาดความกว้างตั้งแต่ 1, 1.5, 2, 2.5, 3 และ 4 เมตร
รวม 21.179 เมตร ชนิดของถนนมีทั้งถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยางแอสฟัลท์
3.3) ข้อมูลทรัพยากรในป่าชุมชน ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดิน พอจาแนกได้ 3 กลุ่มหลัก คือ
พื้นที่ป่าไม้ พืน้ ที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม
3.4) พื้นที่ป่าไม้ อยู่โดยรอบของชุมชนทั้งสองด้านคือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกวางตัวในแนวเหนือ
จรดใต้ กั้นชุมชนออกจากชุมชนอื่น มีพ้ืนที่รวม 25,446 ไร่ แยกเป็นป่าอนุรักษ์ (ป่าสงวนแห่งชาติที่ไม่ใช่ป่าชุมชน)
พื้นที่รวม13,129 ไร่ และป่าชุมชน พื้นที่รวม 2,317 ไร่ แยกเป็น 3 แปลง
1) แปลงป่าชุมชนชุมชนในเขตบ้านร่องปอใต้ (หมูท่ ี่ 14) ตอนเหนือ 744 ไร่
2) แปลงป่าชุมชนชุมชนในเขตบ้านร่องปอใต้ (หมูท่ ี่ 14) ตอนใต้ 245 ไร่ ป่าชุมชนในเขตบ้านร่องปอเหนือ
3) ป่าชุมชนชุมชนในเขตบ้านร่องปอเหนือ (หมูท่ ี่ 7) 1,328 ไร่
3.5) พื้นที่ชุมชน วางตัวในแนวเหนือใต้ ตามลักษณะของลาน้า ปอ และขนานกับแนวถนน มี รูปแบบการ
ตั้งบ้านเรือนในแนวยาว (Linear pattern) ขอบเขตหมู่บ้าน (รวมหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 14 ร่องปอเหนือ และร่องปอใต้
ตามลาดับ) จากการสารวจโดยการพูดคุยกับผู้นาชุมชนและทาการสร้างขอบเขตจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน
1: 50,000 พบว่ามีพ้ืนที่ 23,613 ไร่ โดยแยกเป็นโซนชุมชนหมู่บ้านร่องปอเหนือ 202 ไร่ และร่องปอใต้ 160 ไร่ หรือ
รวม 362 ไร่ เมื่อจาแนกโดยละเอียดพบว่าเป็นพืน้ ที่สาธารณะประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 25 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่โรงเรียน
บ้านร่องปอ 8 ไร่ วัดร่องปอ 2 ไร่ และสุสานหมูบ่ ้านร่องปอ 15 ไร่
3.6) พื้นที่เกษตรกรรม รวม 2 ชุมชน (บ้านร่องปอเหนือและบ้านร่องปอใต้) มีพ้ืนที่ 7,805 ไร่ ประกอบ
อาชีพหลัก คือการทานา โดยในฤดูแล้งจะทาอาชีพเสริมคือ งานหัตถกรรม เครื่องจักสาน และหาของป่าออกมาขาย
โดยลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งที่ราบระหว่างภูเขา (Intermountain basin) โดยทิศเหนือของพื้นที่มีอ่างเก็บน้าสร้าง
โดยกรมชลประทาน ชื่อว่า อ่างเก็บน้าร่องปอ เป็นแหล่งน้าที่สาคัญในการทาการเกษตรไหลผ่านชุมชน ตอนกลางของ
พื้นที่ระหว่างหุบเขาถูกใช้ในการเกษตรกรรมเป็นหลัก
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ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ และสิ่งปกคลุมดินภาพรวม ชุมชนบ้านร่องปอ
ประเภทการใช้ที่ดิน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์
พื้นที่ป่าชุมชน
พื้นที่ชุมชน
พื้นที่เกษตรกรรม
รวมทั้งหมด

เนื้อที่ (ไร่)
13,129
2,317
362
7,805
23,613

ร้อยละ
55.60
9.81
1.53
33.06
100.00

จากการออกสารวจภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ได้สารวจแหล่งของพืชสมุนไพร ผลผลิตในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ของฤดูกาลตามบริเวณที่พบในป่าชุมชน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว รวม 53 จุด แยกเป็น จุดในป่าชุมชนบ้านร่องปอใต้
(ตอนเหนือ 32 จุด และตอนใต้ 21 จุด) เช่น จุดเก็บเห็ดหล่ม เห็ดไข่เหลือง เห็ดน้าข้าว เห็ดโม่งโก่ง เห็ดน้ามิ้น และไม้
สมุนไพร เช่น ไม้ฮัก มะเกิ้ม ต้นมะเคล็ด ต้นมะขามป้อม ต้นขีเ้ หล็กป่า ต้นผักตุก๊ ต้นมานะ เป็นต้น ดังภาพที่ 7
จุดท่องเที่ยว ได้แก่ เตาเผาถ่านโบราณ ม่อนผาขัน จุดชมวิว (ยอดเขาลานบิน) รวมระยะเส้นทางสารวจ
ตอนเหนือประมาณ 6,150 เมตร ใช้เวลาเดิน (โดยหยุดพักเป็นระยะ) ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที และตอนใต้ 4,510
เมตร ใช้เวลาเดิน (โดยหยุดพักเป็นระยะ) ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที และมี ความประสงค์จะใช้เป็นเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติในอนาคต

ภาพที่ 7 แผนที่แสดงฐานข้อมูลทรัพยากรบริเวณชุมชนบ้านร่องปอ
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ภาพที่ 8 จุดชมวิวระหว่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขาลานบิน (ซ้าย) และม่อนผาขัน (ขวา)
ผลิตสื่อนาเสนอผลจากการดาเนินงาน จุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้ าใจ และมุ่งหมายให้เป็นสื่อการเรียนรู้
ของชุมชน ทางคณะฯจึงผลิตสื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่งา่ ยต่อการสื่อสาร ไม่ซับซ้อน และสื่อความหมายได้ครบถ้วน
เช่น แบบจาลองภูมิประเทศของชุมชนบ้านร่องปอ (Model) ดังภาพที่ 9 แผนที่ข้อมูลฝายดักตะกอนและชะลอน้า
แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติและเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนบ้านร่องปอ แผ่นพับ/โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่อ ง
สมุนไพรที่พบในป่าชุมชนดังภาพที่ 11 โปสเตอร์แสดงขั้นตอนการสร้างฝาย ฯลฯ ในส่วนของสื่อมัลติมีเดีย นอกจาก
การเผยแพร่ในชุมชนออนไลน์แล้วยังมีการผลิต กราฟิกเคลื่อนไหว (Animation) ความเป็นมาของชุมชนบ้านร่องปอดัง
ภาพที่ 12 วิดโี อแสดงฐานข้อมูลภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติแบบสามมิตดิ ังภาพที่ 13 สื่อเหล่านีเ้ พื่อให้ชุมชนได้
เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่เข้ามาจัดการในพืน้ ที่

ภาพที่ 9 แบบจาลองภูมิประเทศบริเวณชุมชนบ้านร่องปอ

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1189

ภาพที่ 11 แผ่นพับ (ซ้าย) และ โปสเตอร์ (ขวา) ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นผลผลิตจากป่าชุมชนบ้านร่องปอ

ภาพที่ 12 กราฟฟิกเคลื่อนไหว (Animation) ความเป็นมาของชุมชนบ้านร่องปอ

ภาพที่ 13 วิดีโอแสดงฐานข้อมูลภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติแบบสามมิติ
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วิจารณ์และสรุปผล
ภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาบ้านร่องปอ อาเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาฐานข้อมูลชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ประกอบไปด้วย ข้อมูลเส้นทางน้า
ข้อมูลเชิงพื้นที่ของถนน เส้นชั้นความสู ง รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตาแหน่งที่ตั้งบ้านเรือน ขอบเขตของป่าชุมชน
ลักษณะการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตาแหน่งผลผลิต ที่ได้จากป่า ชุมชน (เห็ด ต้นไม้ และพืชสมุนไพรที่มักพบใน
บริเวณนัน้ ๆ ของป่า) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรในป่าชุมชน ข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์พบว่า
เฉพาะพื้นที่ในป่าชุมชนบ้านร่องปอนั้นมีเนื้อที่อยู่ประมาณ 2 พันไร่ และมีประชากรในหมู่บ้านทั้งสองหมู่ (หมู่ 7 และ
หมู่ 14) รวมกันแล้ว 1,060 คน (รายงานสถิติจานวนประชากรและบ้านประจาปี พ.ศ.2560, ระบบสถิติทางการ
ทะเบียน) หากเฉลี่ยพื้นที่ใช้สอยในการทาประโยชน์และหาของป่าได้ จะตกคนละ 2 ไร่โดยประมาณ หากมีการจัดการ
และบริหารพื้นที่ที่ดี ให้ตรงตามความต้องการและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อบริโภค รักษาโรค นาของป่าออก
มาขาย และจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงการท่องเที่ยวในอนาคต จะเป็นการรักษาป่าไม้ของประเทศชาติในทางอ้อม
ได้เป็นอย่างดี
ในส่วนการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินการสร้างต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่า ชุมชน ผู้ น าชุม ชนและคณะกรรมการป่ า ชุม ชนบ้า นร่อ งปอนั้นมีค วามเข้า ใจและสนใจเกี่ ยวกั บเทคโนโลยีจ าก
ภายนอกที่นาไปประยุกต์ใช้ในพืน้ ที่ เห็นได้ชัดจากความสนใจในแบบจาลองภูมิประเทศแสดงบริเวณบ้านร่องปอ ที่ทาง
คณะผู้วิจัยนาไปจัดแสดงไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านร่องปอและการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ เครื่องระบุ
ตาแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม กลุ่มชาวบ้านดูตั้งใจและให้ความสนใจเป็นอย่างดี และกลุ่มชาวบ้านนาโดยผู้นา
ชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชน มีความเหนียวแน่น สังเกตได้จากการลงพื้นที่สารวจและทาฝายเกือบทุกครั้ง ชุมชน
ให้การต้อนรับ ช่วยเหลือ แหละพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะจากภายนอกด้วยดีตลอดมา
แนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการทาฝายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่เด่นชัดมากขึ้น
และสร้างตัวชี้วัด (Indicator) เพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์และเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนโดยรอบในการทางานอย่างเป็น
ระบบภายใต้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ติดตามและประเมินผลได้ เช่น การตรวจวัดดินตะกอน การตรวจวัดปริมาณ
คาร์บอนในป่าชุมชน เปรียบเทียบบริเวณที่มีการสร้างฝายกับบริเวณที่ได้สร้างเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและ
นิสิต ตลอดจนฝึกการทางานร่วมกับเพื่อสังคมเพื่อสร้างคนเก่งและคนดีของประเทศต่อไป
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แอพพลิเคชั่นสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อตรวจสอบข้อมูลของบุคคลสูญหาย
Application scan QR code for check data of the missing preson
ยืนยง กันทะเนตร1* และ ธนาคาร หนูแจ่ม1
Yeunyong Kantanet1* and Thanakan Nujaem1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูลบุคคลสูญหายเพื่อตรวจสอบข้อมูลและที่
อยู่ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โ ค้ด (QR Code) ผู้วิจัยได้ทาการพัฒ นาแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อ ที่ช่วยให้เกิดความสะดวกในการนาบุคคลสูญหายส่งตามที่อยู่ หรือติดต่อคน
ในครอบครัวของบุคคลสูญหาย เมื่อผู้ใช้บริการพบบุคคลสูญหาย สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟน ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลส่วนต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเบื้องต้นบุคคลสูญหาย แผนที่กูเกิล แมพ (Google Map)
ที่ระบุที่อยู่ ผลการวิจัย ส่วนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่ นพบว่า เมื่อดูโดยภาพรวมของด้านการ
ออกแบบ ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก และด้านประสิทธิภาพการทางาน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.36 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี
คาสาคัญ: แอพพลิเคชั่น คิวอาร์โค้ด

Abstract
This project objective was to develop a system for verifying the missing person data with QR code
technology to simplify lead the missing person to send the address or contact the missing person's family. User
can scan the QR code via application on a smartphone and it will show the missing person information, google
map address. The user satisfaction survey results indicated that users were very satisfied with the design of the
application, with the average 4.51 out of 5. Users were also satisfied with the application efficiency, on an
average of 4.36.
Keywords: Application, QR code

บทนา
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคความจา หรือบุคคลสูญหาย จากข้อมูลสถิติการสูญหายของ
ปี 2559 ของศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้ายการค้ามนุษย์ หน่วยงานมูลนิธิกระจกเงา พบว่า มีผู้สูญหายจานวนทั้งหมด
829 คนและปี 2560 พบว่า มีผู้สู ญ หายจ านวนทั้ ง หมด 925 คน ซึ่ ง ทาให้ ค นในครอบครั ว ต้อ งไปแจ้ ง ความกั บ
เจ้าหน้าที่ และติดประกาศหาบุคคลสูญหาย หรือมีบุคคลพบเห็นบุคคลสูญหาย แต่ไม่ทราบข้อมูลและที่อยู่ของบุคคล
1
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สูญหาย จึงทาให้ต้องพาไปส่งที่สถานีตารวจ ซึ่งทาให้การตามหานัน้ เป็นไปด้วยความล่าช้า และกว่าจะพบบุคคลที่หาย
ตัวไป อาจจะต้องใช้เวลาในการตามหานานมากขึ้น
จากปัญหาที่ได้ที่เกิดขึ้น จาเป็นจะต้องมีแหล่งเชื่อมโยงกับที่เก็บข้อมูลประวัติของผู้คน และข้อมูลแผนที่ซึ่ง
แสดงพิกัดที่อยุ่ เพื่อลดระยะเวลาในการสอบถามข้อมูล และสะดวกต่อผู้ที่ใช้งาน จึงนาเอาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR
Code) มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากคิวอาร์โค้ด (QR Code) มีประโยชน์หลากหลายรูปแบบ เช่น เก็บข้อมูล URL ของ
เว็ บ ไซต์ ข้ อ ความ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ และข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ตั ว อั ก ษรได้ อี ก มากมาย เพราะปั จ จุ บั น ผู้ ค นส่ ว นใหญ่ จ ะมี
โทรศัพท์มือถือกันแทบทุกคนและโทรศัพท์มือถือเดีย๋ วนี้ก็มกี ล้องเกือบทุกรุน่ แล้ว
จากสิ่งที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นจึงทาให้มีแนวคิดที่แก้ปัญหานี้ขึ้น โดยการนาเทคโนโลยี QR Code มาใช้เพื่อ
เชื่อมต่อกับระบบเก็บข้อมูลประวัติของผู้คนที่ใช้แอพพลิเคชั่น เช่น ชื่อ-นาสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร แผนที่ Google Map
เป็นต้น โดยมีการสร้าง QR Code ที่เป็นกรอบสติกเกอร์ติดไว้กับสร้อยคอหรือกาไลข้อมือของบุคคลสูญหาย เมื่อ
ผู้ใช้บริการพบเห็นบุคคลสูญหาย จะสามารถทาการสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น จะปรากฏข้อมูลประวัติของ
บุคคลที่ไปและทาการติดต่อหรือพาไปส่งตามที่อยู่ใน Google Map ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานข้อมูล แอพพลิเคชั่นและคิวอาร์โค้ด (QR Code)
2. วิเคราะห์ออกแบบแอพพลิเคชั่นบันทึกและแสดงข้อมูลของบุคคลสูญหาย
3. พัฒนาแอพพลิเคชั่นบันทึก แสดงข้อมูลบุคคลสูญหายและสร้างคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย
1. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประวัตขิ องบุคคลสูญหาย ข้อมูลที่อยู่ นามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น
2. ได้ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคลสูญหายด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดที่ตรงตามวัตถุประสงค์
3. ได้ฝึกทักษะในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์

วัสดุอุปกรณ์และกรณีศึกษา
ด้านฮาร์ดแวร์
ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการพัฒนามีคุณสมบัติ ดังนี้
1. หน่วยประมวลผลกลางความเร็ว CPU i7-3537U, 2.0
2. หน่วยความจาหลัก RAM ความจุ 16 GB
3. หน่วยความจาสารอง (Hard drive) ความจุ 1 TB
ด้านซอฟต์แวร์
ประกอบด้วย ระบบปฏิบัตกิ าร และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ดังนี้
1. ระบบปฏิบัตกิ าร Windows Ver. 10 ใช้ในการรันโปรแกรม
2. โปรแกรม JetBrains php storm ใช้ในการเขียนคาสั่งในการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นกับฐานข้อมูล
3. โปรแกรม MySQL server ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล
4. โปรแกรม Android Studio ใช้ในการเขียนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัตกิ าร Android
5. โปรแกรม Postman ใช้ในการทดสอบเส้นทางในการเชื่อมต่อระหว่างแอพพลิเคชั่นกับฐานข้อมูล
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วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคลสูญหายด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code)
โดยมีวธิ ีการศึกษาและขั้นตอนการพัฒนา 6 ขั้นตอนดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น ข้อมูลประวัติของ
บุคคล ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลแผนที่กูเกิล แมพ (Google Map) โดยได้ทาการเข้าไปขอข้อมูลผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น ศึกษา
ค้นคว้าจากเว็บไซต์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ทาการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ (Android Development) และเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบใน
ขั้นตอนต่อไป
2. วิเคราะห์และกาหนดขอบเขตแอพพลิเคชั่น จากข้อมูลที่ได้รวบรวม ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์และกาหนด
ขอบเขตของงานวิจัย โดยการนาเทคโนโลยี QR Code มาใช้ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเก็บข้อมูลประวัติของบุคคลสูญหาย
เช่น ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคล ข้อมูลที่อยู่ของบุคคล เบอร์โทรศัพท์ และแผนที่ Google Map เป็นต้น โดยมีการสร้าง
QR Code ที่เป็นกรอบสติกเกอร์ติดไว้กับสร้อยคอหรือกาไลข้อมือของบุคคลสูญหาย เมื่อผู้ใช้บริการพบบุคคลที่หายจะ
สามารถสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น จะปรากฏข้อมูลประวัตขิ องบุคคลสูญหายและทาการติดต่อกับครอบครัว
ของบุคคลสูญหาย หรือพาไปส่งตามที่อยูใ่ นแผนที่ Google Map
3. การออกแบบแอพพลิเคชั่น ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบแอพพลิเคชั่นให้มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User
Interface) แบ่งเป็นส่วน ๆ ได้แก่ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการเข้าสูร่ ะบบ (Login) ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการสมัคร
สมาชิก ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการเพิ่มข้อมูล และสร้างคิวอาร์โค้ด ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการแสดงการสแกน
คิวอาร์โค้ด ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการแสดงข้อมูลบุคคลสูญหาย และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการแสดงแผนที่ที่
แสดงที่อยูข่ องบุคคลสูญหายได้
4. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ภาษาจาวา ในการพัฒนาร่วมกับโปรแกรมแอน
ดรอยด์ สตูดิโอ (Android Studio) ในการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (User Interface) และพัฒนา
แอพพลิเคชั่น
5. การทดสอบแอพพลิเคชั่น หลังจากผ่านขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผู้วิจัยต้องทาการทดสอบในส่วน
ต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ตรงกับขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ หากเกิดข้อผิดพลาด
ของข้อมูลหรือการแสดงผลในส่วนใดผู้วิจัยต้องทาการแก้ไขเพื่อให้แอพพลิเคชั่นพร้อมและสามารถทางานได้
6. ประเมินผลแอพพลิเคชั่น ในการประเมินผลแอพพลิ เคชั่นจากทางผู้ใช้งาน ผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อตรวจสอบข้อมูลของบุคคลสูญหาย

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของแอพพลิเคชั่น และส่วนการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ ซึ่งมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ส่วนของแอพพลิเคชั่น
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ภาพที่ 1 หน้าล็อคอินบนแอพพลิเคชั่น เพื่อเข้าสูร่ ะบบ

ภาพที่ 2 หน้าหลักบนแอพพลิเคชั่น เมื่อมีการล็อคอินเข้าสูร่ ะบบ
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ภาพที่ 3 หน้าการสมัครสมาชิก บนแอพพลิเคชั่น

ภาพที่ 4 หน้าการสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อลิง้ ค์ไปยังหน้าแสดงข้อมูลประวัติ
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ภาพที่ 5 หน้าแสดงข้อมูลประวัติเพื่อติดต่อคนในครอบครัว หรือพาไปส่งตามที่อยู่

ภาพที่ 6 หน้าแสดงข้อมูลในเมนู Open map จะแสดงแผนที่ซึ่งเป็นพิกัดที่อยูอ่ าศัย
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ภาพที่ 7 หน้าเพิ่มข้อมูลและทีอ่ ยูข่ องผู้ใช้งาน

ภาพที่ 8 หน้าการสร้างรหัส QR code ที่ได้กาหนดไว้ในหน้า เพิ่มข้อมูล
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ภาพที่ 9 หน้าการสร้าง QR code และดาวน์โหลดรูปภาพ
2. ส่วนผลการประเมิน
การประเมินผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) เพื่อตรวจสอบข้อมูลของบุคคลสูญหาย
จากการประเมินมี 2 ด้าน ทั้งหมดจานวน 7 ข้อ ในแต่ละข้อเป็นประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ใช้งานเลือกประเมิน แต่ละ
ข้อมีคะแนนดังต่อไปนี้
มากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด
มาก
เท่ากับ 4 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นด้วยกับข้อความนัน้ มาก
ปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง
น้อย
เท่ากับ 2 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย
น้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด
สถิตทิ นี่ ามาใช้ในการประเมิน
โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ คือ ใช้ค่าเฉลี่ย ( xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาแบบการประเมิน
การยอมรับดังตารางดังต่อไปนี้ ซึ่งการวิเคราะห์ตัวแปร “ความพึงพอใจ” หลังจากได้คะแนนชี้วัดในแต่ละด้าน จะมี
การคิดคะแนนในภาพรวมของตัวแปร “ความพึงพอใจ” โดยนาค่าคะแนนในแต่ละด้านมาหาค่าเฉลี่ยสาหรับคิดคะแนน
รวมทั้งหมด ซึ่งหลักเกณฑ์การแปรผลโดยการแบ่งคะแนนตามช่วง สรุปเป็นความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจดีมาก
เท่ากับค่าคะแนน 4.51 - 5.00 คะแนน
ระดับความพึงพอใจดี
เท่ากับค่าคะแนน 3.51 – 4.50 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง เท่ากับค่าคะแนน 2.51 – 3.50 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย
เท่ากับค่าคะแนน 1.51 – 2.50 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับค่าคะแนน 1.00 – 1.50 คะแนน
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กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากร คื อ ผู้ใ ช้บริ การแอพพลิ เคชั่น สแกนคิวอาร์โค้ ด เพื่อตรวจสอบข้อมู ลของบุคคล
สูญหาย จานวน 25 คน
ตารางที่ 1 ผลประเมินด้านการออกแบบ
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นการสารวจ
5
4 3 2
ด้านการออกแบบ
1. ออกแบบเข้าใจง่าย
15
5 4 1
2. ขนาดตัวอักษร
15
5 5 0
3. ความน่าสนใจ
18
5 2 0
4. ความคิดสร้างสรรค์
18
4 3 0
5. ความชัดเจน
15
9 1
0
รวม

N

xˉ

25
25
25
25
25

4.36
4.40
4.64
4.60
4.56
4.51

1
0
0
0
0
0

S.D.

5.96
6.12
7.55
7.48
6.75
0.74

แปลผล

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ตารางที่ 2 ผลประเมินด้านประสิทธิภาพการทางาน
ระดับความพึงพอใจ
N
5 4 3 2 1

ประเด็นการสารวจ
ด้านประสิทธิภาพการทางาน
6. การทางานของแอพพลิเคชั่นรวดเร็วถูกต้อง
7. การทางานของแอพพลิเคชั่นแสดงผลออกทางหน้าจอ
ชัดเจน
รวม

9

xˉ

S.D.

11 5 0 0 25 4.16 5.05

16 7 2 0 0 25 4.56 6.78
4.36 1.22

แปล
ผล
ดี
ดีมาก
ดี

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบเมื่อแยกแต่ละหัวข้อ พบว่า ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ หัวข้อออกแบบเข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.96 อยู่
ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี หัวข้อขนาดตัวอักษรมีค่าเฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 6.12 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี หัวข้อความน่าสนใจมี ค่าเฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 7.55 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก หัวข้อความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย ( xˉ )
เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 7.48 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก หัวข้อความชัดเจน
มีค่าเฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 6.75 อยูใ่ นระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการทางานเมื่อแยกตามแต่ละหัวข้อ พบว่า
ผลการประเมิน ความพึง พอใจ หั วข้ อ การทางานของแอพพลิ เคชั่น รวดเร็ ว ถูก ต้อง มีค่ า เฉลี่ ย ( xˉ ) เท่ า กับ 4.16
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.05 อยู่ในระดับเกณฑ์ ความพึงพอใจที่ดี หัวข้อการทางานของแอพพลิเคชั่น
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แสดงผลออกทางหน้าจอชัดเจนมีค่าเฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 6.78 อยู่ในระดับ
เกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก

วิจารณาและสรุปผล
จากการวิเ คราะห์ ก ารพั ฒ นาแอพพลิ เคชั่น สแกนคิ ว อาร์ โ ค้ ด เพื่ อ ตรวจสอบข้ อ มู ล ของบุ ค คลสู ญ หาย
โดยพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกในการนาบุคคลสูญหายส่งตามที่อยู่ หรือติดต่อคนในครอบครัวของบุคคล
สูญหาย ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
สรุปผลวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อตรวจสอบข้อมูลของบุคคลสูญ
หาย พบว่าการดาเนินงานเริ่มจากรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น จากนั้นเริ่มสร้างระบบเกี่ยวกับฐานข้อมูล
มี ก ารเพิ่ ม ข้ อ มู ล ของประวั ติ บุ ค คล เพิ่ ม ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ เพิ่ ม ข้ อ มู ล เบอร์ โ ทรศั พ ท์ และการสร้ า งคิ ว อาร์ โ ค้ ด ส่ ว น
แอพพลิเคชั่นจะมีส่วนของ การล็อคอิน สมัครสมาชิก การเพิ่มข้อมูล การสร้างคิวอาร์โค้ด การสแกนคิวอาร์โค้ด
แสดงข้อมูลเบือ้ งต้นของบุคคลสูญหาย แสดงแผนที่ซึ่งแสดงพิกัดที่อยู่ การออกแบบเน้นการออกแบบเรียบ ๆ เพื่อให้
ผู้ ใ ช้บริ ก ารแอพพลิ เคชั่น เข้ า ใจและใช้ง านง่ า ย เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ใ นการพั ฒ นาแอพพลิ เคชั่น สแกนคิ ว อาร์ โ ค้ ด เพื่ อ
ตรวจสอบข้อมูลของบุคคลสูญหาย ประกอบไปด้วย โปรแกรม JetBrains PHP Storm เพื่อใช้ในการสร้างช่องทางการ
ติดต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ โปรแกรม MySQL Server เพื่อใช้เก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ โปรแกรม Postman เพื่อใช้ทดสอบ
ระบบการส่งข้อมูลหรือการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล โปรแกรม Android Studio ใช้ในการสร้างแอพพลิเคชั่น ผลจาก
การประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้ พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจมากในการใช้แอพพลิเคชั่นของผู้พัฒนา เมื่อดู
โดยภาพรวมของด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก และด้านประสิทธิภาพการ
ทางาน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี ผู้ใช้งานได้ทาการทดสอบแอพพลิเคชั่นแล้วได้รับ
ความพึงพอใจดีและได้ให้คาแนะนาต่าง ๆ เข้ามาซึ่งจะในการพัฒนาระบบต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจัยนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ยืนยง กันทะเนตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ช่วย
แนะนาแนวทางในการทาโครงงานวิจัยในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือและคาแนะนาพร้อมกับการตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่อง จนโครงงานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการต่าง ๆ
ขอขอบพระคุณผู้บริหารบุคลากรสานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
อานวยความสะดวกในสถานที่การทาโครงงานวิจัยนี้
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คิวอาร์โค้ด ใบเซียมซีออนไลน์
QR Code for fortune sticks paper online
ธีระ พร้อมเพรียง1*
Theera Prompreing1*
บทคัดย่อ
มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก มีแนวคิดลดค่าใช้จ่ายในส่วนของกระดาษใบเซียมซี เนื่อง
ด้ ว ยจ านวนขยะที่ เกิ ด จากกระดาษใบเซี ย มซี ใ นแต่ ล ะวั น นั้น มีจ านวนมาก ประกอบด้ ว ยมีแ นวคิ ด ใ ช้ เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษใบเซียมซีดังกล่าว
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้นาเทคนิคการเชื่อมโยงคิวอาร์โค้ด (QR Code) เข้ากับระบบเว็บไซต์ (Web site) มาประยุกต์ใช้เพื่อหา
แนวทางลดค่าใช้จ่ายของกระดาษใบเซียมซีดังกล่าว ทั้งนี้จากการทดสอบการใช้งานจริง ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช จังหวัดตาก เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2561) สามารถลดปริมาณกระดาษใบเซียมซีได้ถึง
ร้อยละ 50 เปรียบเทียบจากก่อนการใช้งานคิวอาร์โค้ด ใบเซียมซีออนไลน์
คาสาคัญ: แนวทางการลดปริมาณกระดาษ คิวอาร์โค้ด เว็บไซต์ ใบเซียมซี

Abstract
The King Taksin the great Foundation, Tak Province, has the concept of reducing the cost of fortune sticks
paper. Because of the amount of waste that is caused by the fortune sticks paper each day is a lot. Contains the
concept of using the popular Internet technology to benefit. Therefore, the researcher has applied the technique of
linking QR Code to web site to find ways to reduce the cost of paper. such leaving certificate Based on the actual
testing at Taksin the Great's Tak Province for 6 months (April-September 2018), the amount of paper can be
reduced to 50 percent compared to before using QR Code for fortune sticks paper online.
Keywords: paperless QR code web site fortune sticks paper

บทนา
มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก คือหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จังหวัดตาก ซึ่งภายในศาลดังกล่าวมีการเสี่ยงเซียมซีให้บริการ ซึ่งคาว่า "เซียมซี" นั้นเป็นภาษาจีน เซียม
แปลว่า แผ่นกระดาษ แผ่นเล็ก ๆ ยาว ๆ หรือจะแปลให้เข้าใจง่ายขึ้น คือกระดาษโน้ต ส่วนคาว่า ซี แปลว่า บทกลอน
เมื่อนามารวมกันจึงแปลว่า บทกลอนบนแผ่นกระดาษแผ่นเล็ก ๆ เพื่อให้จดจาได้งา่ ย

1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก 63000
Department of Information Technology faculty of Faculty of Sciences and Agricultural Technology Rajamangala University of
Technology Lanna Tak, Tak Province, 63000
*Corresponding author e-mail: ptheera@rmutl.ac.th
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(ไตรเทพ ไกรงู, 2552) สิ่งหนึ่งที่คกู่ ับ เซียมซี คือติ้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะทาจากไม้ไผ่บาง ๆ แต่ปัจจุบันได้มกี ารทา
เป็นพลาสติก และเขียนหมายเลขกากับไว้ ประมาณ 9-36 หมายเลข รวมกันในกระบอกไม้ไผ่ ที่เรียกว่า กระบอกติ้ว
การเสี่ยงเซียมซี คือการสั่นกระบอกติ้วเซียมซี ให้ไม้เซียมซีหลุดออกมา 1 อัน ปรากฏหมายเลขใด ก็อ่านใบเซียมซีนั้น
แล้วก็ไปหยิบเอาความหมายของ ใบเซียมซี เพื่อดูว่าจะมีความหมายดีร้ายสักประการใด
สาหรับเหตุผลที่ เซียมซี ส่วนใหญ่จะมี 28 ใบ นั้น อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีน บอกว่า
น่าจะมาจากจานวนทิศทั้ง 4 ซึ่งมีดาวบริวารอยู่ 7 กลุ่ม เมื่อรวมแล้วได้ 28 แต่ไม่ได้หมายความว่าเซียมซีจะต้องมี 28
ใบเสมอไป เช่น ศาลเจ้าบริเวณใกล้ ๆ กับวัดกัลยาวรมหาวิหาร ซึ่งถือเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยมีมาก
ถึง 60 ใบ ในขณะที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูบริเวณเชิงสะพานตากสิน (หรือสะพานพุทธ) ซึ่งเคยเป็นที่พักของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช มีจานวนใบเซียมซีมมากถึง 50 ใบ
โดยศาลสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช จั ง หวั ด ตาก ใช้เซี ย มซี ห นึ่ง ชุ ด จุ ทั้ง หมด 28 หมายเลข แต่ล ะ
หมายเลขจะมี 100 ใบ ราคาจาหน่ายอยู่ที่ชุดละ 280 บาท หรือแผ่นละ 10 สตางค์ แต่ปัญหาก็คือผู้ที่เสี่ยงเซียมซีบาง
คนเมื่ออ่านใบเซียมซีเสร็จแล้วก็ได้ทิ้งเป็นขยะ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษ และงบประมาณที่ต้องเสีย ไปอย่างน่า
เสียดาย
ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้นาระบบเว็บไซต์เพื่อเก็บข้อมูลใบเซียมซีเป็นฐานข้อมูล และระบบคิวอาร์โค้ด
เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลใบเซียมซีในเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งเล็งเห็นถึงความสะดวกในการแสกนคิวอาร์โค้ด โดยใช้มือถือ
ที่เป็นสมาร์ทโฟนทั้งระบบแอนดรอยด์ และไอโอเอส หรืออุปกรณ์อ่นื ๆ ที่สามารถแสกนคิวอาร์โค้ดก็สามารถเข้าถึงใบ
เซียมซีออนไลน์ได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์
2. โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
3. เว็บเซิร์ฟเวอร์
4. โปรแกรม WordPress
5. ป้าย QR Code
วิธีการศึกษา
1. ศึกษากระบวนการเชื่อมโยงคิวอาร์โค้ด กับชื่อโดเมนเนมของใบเซียมซี
2. ลงพื้นที่สารวจปัญหา และเก็บข้อมูล ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
3. พัฒนาระบบคิวอาร์โค้ด ใบเซียมซีออนไลน์
4. สรุปผลการดาเนินงาน
5. จัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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การออกแบบ (use case diagram)

<<include>>





ผลการศึกษา
1. จากการเก็บข้อมูล ณ วันที่ยังไม่ได้ทาระบบคิวอาร์โค้ด ใบเซียมซีออนไลน์ ทางมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ได้สั่งซื้อ ใบเซียมซี ลักษณะดังภาพที่ 1 จานวนเดือนละ 4 ชุด ราคาชุดละ 280 บาท

ก.

ข.

ภาพที่ 1 ลักษณะใบเซียมซี
ก. ใบเซียมซีด้านหน้า ข.ใบเซียมซีด้านหลัง
ทั้งนี้ภายหลังจากการติดตั้งระบบคิวอาร์โค้ด ใบเซียมซีออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางมูลนิธิสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ได้สั่งซื้อ ใบเซียมซี ลักษณะดังภาพที่ 1 เหลือเพียงเดือนละ 2 ชุด เท่านัน้
2. การพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ด ใบเซียมซีออนไลน์ จะแบ่งส่วนงานออกเป็น 2 ส่วน คือ
2.1 ส่วนของป้ายคิวอาร์โค้ด แสดงในภาพที่ 2 ลักษณะป้ายคิวอาร์โค้ดที่ออกแบบ และภาพที่ 3
ลักษณะป้ายคิวอาร์โค้ดที่ติดตั้งในสถานที่จริง
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ก.

ข.

ภาพที่ 2 ลักษณะป้ายคิวอาร์โค้ดที่ออกแบบ
ก. ตัวอย่างป้ายคิวอาร์โค้ดหมายเลข 1 ข. ป้ายคิวอาร์โค้ดรวมทุกหมายเลข

ก.
ข.
ภาพที่ 3 ลักษณะป้ายคิวอาร์โค้ดที่ติดตั้งในสถานที่จริง
ก. ป้ายคิวอาร์โค้ดรวมทุกหมายเลข ข. ลักษนะการติดตั้งป้ายคิวอาร์โค้ดแต่ละหมายเลข
2.2 ส่วนของเว็บไซต์แสดงใบเซียมซี ในส่วนนีผ้ ู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก ใช้ช่อื โดเมนเนม http://fortune.tak.rmutl.ac.th/ และขอความอนุเคราะห์โฮสติ้งในการเก็บข้อมูล
ใบเซียมซีออนไลน์ แสดงในภาพที่ 4 ตัวอย่างการแสดงผลใบเซียมซีออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สมาร์โฟน
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ก.

ข.
ค.
ภาพที่ 4 ตัวอย่างการแสดงผลใบเซียมซีออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สมาร์โฟน
ก. ตัวอย่างการแสดงผลของเซียมซีใบที่ 20 ข. ตัวอย่างการแสดงผล (ด้านหน้า) ค. ตัวอย่างการแสดงผล (ด้านหลัง)

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการเก็บข้อมูลทั้งก่อน และหลังการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ด ใบเซียมซีออนไลน์ ของมูลนิธิสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จังหวัดตาก ปรากฏว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ ใบเซียมซีลงครึ่งหนึ่ง ดังแสดงผลในตารางที่
1 แสดงค่าใช้จ่ายรายเดือนในการจัดซือ้ ใบเซียมซี
ตารางที่ 1 แสดงค่าใช้จ่ายรายเดือนในการจัดซือ้ ใบเซียมซี
เดือน
เม.ย. พ.ค.
ค่าใช้จา่ ย (บาท)
ก่อนใช้งานระบบฯ
1,120 1,120
หลังการใช้งานระบบฯ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวม

560

3,360
1,680
1,680

1,120

ค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลง

560

560

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานจริง เพื่อผู้วิจัยจะได้นามาปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกลุ่ ม คอมพิ ว เตอร์ เ ซิ ร์ ฟ เวอร์ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ ด้ ว ยการ
ประยุกต์ใช้ Unison ซิงโครไนซ์
Cluster Server Optimization for Website Services with Unison Application
Synchronization
ชัยวัฒน์ แดงจันทึก1* และจงกล จันทร์เรื่อง1
Chaiwat Dangchuntuk1* and Jongkol Janruang1
บทคัดย่อ
ความต้องการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานมากขึ้น
โดยเฉพาะเว็บไซต์เป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว จึงมีการให้บริการเว็บไซต์
เพิ่มขึ้น การที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศพร้อมกันจานวนมากทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เพียงเครื่อง
เดียวไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอ เกิดเป็นข้อจากัดในการตอบสนองและรองรับปริมาณผู้ใช้จานวนมาก จึงมีการ
พัฒนาระบบกระจายภาระงานเพื่อให้กลุ่มคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้บริการเว็บไซต์ แต่ปัญหาเมื่อ
มีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง ผู้ดูแลระบบจาเป็นต้องกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะภายในทุกเครื่องใน
ระบบกระจายภาระงานให้เหมือนกัน หากกาหนดคุณสมบัติผิดพลาดก็ส่งผลกระทบต่อการทางานที่ไม่ถูกต้องจนไม่
สามารถให้ บริก ารเว็ บไซต์ได้ งานวิจัย นี้มีวั ต ถุประสงค์ เพื่อ พัฒ นาระบบควบคุ ม การกาหนดคุ ณ สมบั ติใ ห้ เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์บนระบบกระจายภาระงาน โดยใช้วิธีการซิงโครไนซ์ข้อมูลด้วยการคัดลอกไฟล์สาหรับการ
กาหนดคุณสมบัตเิ ครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ไปยังทุกเครื่องที่อยูใ่ นกลุ่มระบบกระจายภาระงาน ผลจากการทดลอง
พบว่าการประยุกต์ใช้วิธีการซิงโครไนซ์ สามารถกาหนดคุณสมบัติเฉพาะและตรวจสอบความผิดพลาดภายในทุก
เครื่องในระบบกระจายภาระงานให้เหมือนกัน โดยไม่จาเป็นต้องกาหนดคุณสมบัติทีละเครื่อง ช่วยลดขั้นต อนและ
ข้อผิดพลาดของการกาหนดคุณสมบัตบิ นระบบกระจายภาระงาน ทาให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ได้ต่อเนื่องรองรับปริมาณ
ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: ซิงโครไนซ์ ยูนซิ ัน ระบบกระจายภาระงาน คลัสเตอร์ เว็บไซต์เสมือน
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Abstract
The demand for access to information resources through the Internet has become more popular among
users. Specifically, the website is an important part is helping to access information quickly and easily. Users
have access to a large amount of information simultaneously, so only one server computer cannot provide
enough services. It is a limitation in response and supporting a large number of users. It has been developed a
workload distribution system for the server to share resources. However, when there are multiple servers,
administrators need to define specific properties within each of the distributed workload systems. Incorrectly
configured, it can affect the operation of the website service is not accurate. The purpose of this research is to
develop a control system for server configuration on distributed workload using Unison file synchronizer, copying
files for server configuration to all servers in the workload distribution system. The results show that the propose
method of file synchronization can set specific features and Internal error detection in all workload distribution
systems. It does not need to be set individually and it also reduces configuration steps and errors on distributed
workload systems.
Keywords: Synchronization, Unison, Load balance, Cluster, Virtual website

บทนา
การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน นับวันยิ่งได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการ
เข้าถึงและเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การให้บริการพื้นที่เว็บไซต์จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความ
ต้องการเพื่อใช้สาหรับเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการให้บริการเว็บไซต์เพิ่มขึ้น การที่ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศพร้อมกันจานวนมากทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เพียงเครื่องเดียวไม่สามารถให้บริการได้
เพียงพอ ส่งผลให้เกิดเป็นข้อจากัดด้านความสามารถในการตอบสนองและรองรับปริมาณผู้ใช้จานวนมาก [1] จึงได้มี
การพัฒนาระบบการกระจายภาระงาน เพื่อให้กลุ่มคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ใช้ทรัพยากรร่วมกันรวมถึงสามารถให้บริการ
เว็บไซต์เพิ่มมากขึน้ [2] ดังแสดงตัวอย่างโครงสร้างการทางานระบบกระจายภาระงานในภาพที่ 1
Request

Load Balancer
Server

Clients
Response

Server-01

Server-02

Server-N

ภาพที่ 1 โครงสร้างการทางานระบบกระจายภาระงาน (Load balance system)
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เมื่อมีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้ดูแลระบบจาเป็นต้องกาหนด
คุณสมบัตขิ องการบริการทุกเว็บไซต์ [3] ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องในระบบกระจายภาระงานให้
ทางานเหมือนกัน ดั งนั้น หากมี จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ห ลายเครื่อ งผู้ดู แลระบบจ าเป็น ต้องกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะภายในทุกเครื่องในระบบกระจายภาระงานให้เหมือนกัน หากกาหนดคุณสมบัติผิดพลาดก็ จะส่งผล
กระทบต่อการทางานของระบบกระจายภาระงานที่ทางานไม่ถูกต้องจนไม่ สามารถให้บริการเว็บไซต์ได้ จากปัญหา
ดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรม Unison file synchronization [4] สาหรับการรับส่งข้อมูลระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคการซิงโครไนซ์ข้อมูล [5] เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทาง
(Master server) ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง (Client server) ด้วยอัลกอลิทึม Rsync [6] ซึ่งเป็นที่นิยมนามา
ประยุกต์ใช้กับงานรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ส่ือสาร การแจ้งเตือนสถานะการทางานของคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
เสมือน [7] บริการการเรียนการสอนออนไลน์ [8] ดังแสดงหลักการทางานของอัลกอลิทึม Rsync ดังภาพที่ 2
File on the Server

File on the client
Synchronize
Sending two types
of checksum
(hash)

} Block
}

Block

Searching the
matching block.

Sending matching blocks information
and delta data are sent.

ภาพที่ 2 หลักการทางานของอัลกอลิทึม Rsync
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบซิงโครไนซ์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาให้เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ทุก
เครื่องบนระบบกระจายภาระงานมีคุณสมบัติเดียวกันหรื อสามารถให้บริการได้เหมือนกันทุกเครื่อง และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์แบบอัตโนมัติบนระบบกระจายภาระงานและทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ซิงโครไนซ์ข้อมูลของการให้บริการเว็บไซต์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวิจัยนี้ได้ดาเนินการพัฒนาโมดูล Load Balancing File Synchronization Management (LFSM) โดยทา
หน้าที่ควบคุมการทางานของบริการเว็บไซต์บนระบบกระจายภาระงานด้วยการใช้เทคนิคซิงโครไนซ์ เพื่อให้สามารถ
สร้าง แก้ ไข และตรวจสอบการทางานของบริการเว็บไซต์ ซึ่งใช้ทฤษฎีของการซิงโครไนซ์ด้วยอัล กอลิทึม Rsync
โดยการใช้โปรแกรม Unison file synchronizer ประยุกต์ใช้ร่วมกับการเขียนโปรแกรม Shell script สาหรับควบคุม
การรับ-ส่ง ไฟล์ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์บริการเว็บไซต์บนระบบกระจายภาระงาน ตามกรอบ
แนวความคิดงานวิจัยดังแสดงในภาพที่ 3
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Web-1

4. Web Monitor and
Management

Self-Check

3. Event Log

1. Check Change
Directories and Files

Web-2

Load Balance File
Synchronization
Management (LFSM)

2. Unison File
Synchronize

Web-N

ภาพที่ 3 โครงสร้างการทางานของโมดูล Load Balancing File Synchronization Management (LFSM)
การออกแบบโครงสร้างโมดูล LFSM สาหรับควบคุมการทางานติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์
บริหารจัดการ (Management server) หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต้นแบบทาหน้าที่ 4 ส่วนดังนี้
1. การพัฒนาชุดคาสั่งตรวจสอบและควบคุมการซิงโคไนซ์ ด้วยภาษา Shell script เพื่อตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงได้แก่ การสร้าง ลบ และแก้ไขไฟล์บริการเว็บไซต์ ที่จัดเก็บอยู่ในพื้นที่ (Directory web site) ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ต้นแบบ เมื่อตรวจพบการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่จัดเก็บ ไฟล์ ไฟล์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องถูก
นาไปตรวจสอบความผิดพลาดด้วยการนาเข้าไปทดสอบกับโปรแกรมอาปาเช่ (Apache) ด้วยวิธีการกาหนดค่าใหม่
(Reload configuration) หากพบข้อผิดพลาดระบบแจ้งเตือนความผิดปกติและยกเลิกการส่งไฟล์ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์
อื่น แต่ห ากไม่พบข้อผิ ด พลาดจะดาเนินการส่ง ไฟล์ ด้วยวิธีก ารซิ งโครไนซ์ไ ปยัง เครื่องเซิร์ฟ เวอร์อ่ืน ภายในระบบ
กระจายภาระงาน นอกจากนี้จงึ ได้พัฒนาส่วนการตรวจสอบการทางานของตัวเอง (Self-check) ซึ่งยังไม่มีการพัฒนา
วิธีการนีข้ นึ้ สาหรับการทาซิงโครไนซ์
2. การซิงโครไนซ์ไฟล์ขอ้ มูล ด้วยโปรแกรม Unison sync เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยการสร้าง ลบ และ
แก้ไขระบบจะทาการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์เมื่อไม่พบข้อผิดพลาด โปรแกรม Unison sync จะส่งไฟล์ข้อมูลไป
ยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องบนระบบกระจายภาระงาน เพื่อให้ทุกเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์มีไฟล์ข้อมูลที่ตรงกัน
จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องด้วยกระบวนการ Rolling checksum ดังสมการเปรียบเทียบข้อมูลสาหรับตรวจสอบ
ข้อมูลดังนี้
l

a(k , l )  ( X i ) mod M
i k
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(1)

เมื่อตรวจสอบขนาดข้อ มูล ต้นฉบับกับข้ อมู ลปลายทางเพื่อเปรี ย บเที่ย บความแตกต่า งกั น หากมีก าร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดขึ้น จะทาการคานวณขนาดของไฟล์ใหม่และส่งข้อมูลส่วนต่างที่เกิดขึ้นไปยังปลายทาง ซึ่งใช้
วิธีการคานวนแบบไม่คิดเศษ mod M เพื่อเพิ่มความเร็วในการเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยกาหนดค่า M  216
l

b(k , l )  ( (l  i  1) X i ) mod M

(2)

i k

s(k , l )  a(k , l )  216 b(k , l )

(3)
โดย s(k , l ) เป็ นผลของการตรวจสอบความถู กต้อ งของข้ อมู ล ทั้ งหมดตั้ง แต่ X k ... X l [9] หลั ง จาก
ตรวจสอบการซิงโคไนซ์ไฟล์เสร็จแล้วทุกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต้องทาการกาหนดค่าใหม่เพื่อนาไปใช้งานกับการให้บริการ
เว็บไซต์
3. การบันทึกเหตุการณ์ Event log โดยเก็บข้อมูลรายละเอียดการส่ง ลบ และแก้ไขข้อมูล ของแต่ละเครื่อง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการจัดเก็บสถานะ Up หรือ Down ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในระบบกระจายภาระงาน
4. การพัฒนาเว็บไซต์สาหรับแสดงผลการซิงโครไนซ์ข้อมูล แสดงรายการเว็บไซต์ การตรวจสอบสถานะ
เซิร์ฟเวอร์ และการจัดการ ด้วยการเพิ่ม และแก้ไขไฟล์เว็บไซต์ แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 เว็บไซต์สาหรับบริหารจัดการและแสดงผลการซิงโครไนซต์ขอ้ มูล
การตรวจสอบสถานะการทางานเว็บไซต์ ใช้โปรแกรม PHP server monitor เพื่อตรวจสอบสถานะการ
ให้บริการของแต่ละเว็บไซต์ ซึ่งระบบแสดงสถานะในรูปแบบสถานะ Up หรือ Down ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 โครงสร้างการทางานของการซิงโครไนซ์ข้อมูล
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ผลการศึกษา
จากการนาวิธีการซิงโครไนซ์มาประยุกต์ใช้กับระบบกระจายภาระงานของการให้บริการเว็บไซต์ ผลทดสอบ
ประสิทธิภาพการซิงโครไนซ์ข้อมูลใช้วิธีวัดระยะเวลาการรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์บนระบบกระจายภาระงาน
จานวน 10 เครื่อง ด้วยการทดสอบไฟล์สองลักษณะดังนี้
1) การทดสอบซิงโคไนซ์ไฟล์แบบไฟล์เดี่ยว (Single file) จานวนไฟล์ละ 100 ครั้งแล้วนามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อวัด
ประสิทธิภาพของระยะเวลาการซินโครไนซ์ โดยใช้ขนาดไฟล์ในการทดลองตั้งแต่ 1 MB จนถึง 1 GB ทาให้ทราบ
ขีดจากัดของวิธีการ Unison+LFSM ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบให้เกิดการส่งไฟล์ข้อมูลซ้าอีกครั้งตั้งแต่ขนาดไฟล์ 600 MB
เนื่องมาจากการกาหนดระยะเวลาของการซิงโครไนซ์ที่ 60 วินาที เมื่อระยะเวลาของการส่งข้อมูลมากกว่าที่กาหนดไว้
ทาให้ต้องส่งไฟล์ข้อมูลอีกครั้ง เมื่อเริ่มส่งข้อมูลตั้งแต่ขนาด 900 MB ส่งผลให้ไม่สามารถชิงโครไนซ์ได้สมบูรณ์ ดัง
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ Unison+LFSM
Unison+LFSM
Data size
(sec)
1 MB
0.24
5 MB
0.81
10 MB
1.51
100 MB
7.49
200 MB
12.58
300 MB
19.67
400 MB
25.22
500 MB
26.10
600 MB
26.10
700 MB
47.34
800 MB
50.70
900 MB
75.82
1 GB
86.22

Resend (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
55.55
75.22
97.44
97.78

และทดสอบซิงโคไนซ์ไฟล์ที่มีขนาด 1MB, 5MB, และ 10MB เพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ Rsync, Rsunc+SSH
และ Dropbox [10] พบว่าระยะเวลาการซิงโครไนซ์ของ Unison+LFSM ใช้เวลา 0.238, 0.807 และ 1.508 วินาที ใช้
ระยะเวลาน้ อ ยกว่ า เมื่ อ เที่ ย บกั บ วิธี ก าร Rsunc+SSH และ Dropbox ใช้ ร ะยะเวลามากกว่า วิ ธี ก าร Rsync แต่
Unison+LFSM สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ข้อมูลได้แม่นยา และสามารถตรวจสอบไฟล์โดยอัตโนมัติ
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ภายในระบบกระจายภาระงาน ตรงกับวัตถุประสงค์ในการนามาประยุกต์ใช้กับ
บริการเว็บไซต์ ผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 แสดงผลระยะเวลาของการซิงโครไนซ์ข้อมูลไฟล์แบบเดี่ยว
เนื่องจากวิธีการ Unison+LFSM มีการเพิ่มกระบวนการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ขอมูลก่อนการ
ซิงโครไนซ์เมื่อไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้นจะส่งผลให้มีระยะเวลาการตรวจสอบเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีการของ Rsync ไม่สามารถ
ตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงข้อมูลไฟล์ได้อัตโนมัตแิ ละไม่มกี ารตรวจสอบการทางานของตัวเอง
2) ผลการทดสอบซิงโคไนซต์ไฟล์แบบหลายไฟล์ (Multi files) ขนาด 1MB, 5MB และ1MB, 5MB โดย
ปลายทางมีข้อมูลเดิมขนาด 1MB อยู่แล้วจานวนไฟล์ละ 100 ครั้ง Unison+LFSM ใช้เวลา 1.002 วินาที และ 0.812
วินาที น้อยกว่าวิธีการ Rsync+SSH และ Dropbox เมื่อ เที่ยบกับวิธีการ Rsync ใช้ระยะเวลามากกว่า ผลการทดสอบ
แสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงผลระยะเวลาของการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบสองไฟล์

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1216

วิจารณ์และสรุปผล
การประยุกต์ใช้วิธีการซิงโครไนซ์ สามารถกาหนดคุณสมบัติเฉพาะและตรวจสอบความผิดพลาดภายในทุก
เครื่องในระบบกระจายภาระงานให้เหมือนกัน โดยไม่จาเป็นต้องกาหนดคุณสมบัติทีละเครื่อง ช่วยลดขั้นตอนและ
ข้อผิดพลาดของการกาหนดคุณสมบัตบิ นระบบกระจายภาระงาน โดยสามารถซิงโครไนซ์ไฟล์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดที่ 500 MB ใช้ระยะเวลา 26.10 วินาที ซึ่งหาค่าเฉลี่ยจากการทดสอบจานวน 100 ครัง้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยนีส้ ามารถนาไปประยุกต์ใช้กับระบบงานที่ต้องการให้ข้อมูลจากหลายแหล่งมีค่า
เหมือนกันได้ และด้วยวิธีการซิงโครไนซ์ที่ยังมีปัญหาด้านการรับส่งข้อมูลตามจังหวะเวลาทาให้เกิดข้อผิดพลาด หาก
สามารถพัฒนาวิธีการรับส่งข้อมูลในรูปแบบอะซิงโครนัส Asynchronies ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อจังหวะเวลาเป็นอีก
วิธีการที่สามารถพัฒนาต่อไปได้
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การพัฒนาตัวแบบจาลองพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิง
The Development of Predictive Model for High Blood Pressure with Data
Mining Techniques
เยาวเรศ สุขสถาน1* และเทวิน ธนะวงษ์1
Yaowaret Sooksathan1* and Tawin Tanawong1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเปรียบเทียบแบบจาลองเหมืองข้อมูล และออกแบบตัวแบบจาลองสาหรับใช้
พยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งใช้ข้อมูลตัวอย่างภายในจังหวัดพิษณุโลกโดยเก็บข้อมูลในลักษณะปฐมภูมิ
จานวน 300 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจด้วย อัลกอริทึม J48 อัลกอริทึม J48graft และอัลกอริทึม ID3 และ
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม แบบมั ลติเลเยอร์เพอร์เซ็ปตรอน ในการสร้างโมเดล แบ่งข้อมูลตัวอย่างสาหรับการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบ Percentage split 30% และ 66% และการทา Cross-Validation 5-Fold และ 10-Fold ตามลาดับ
ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้ว อัลกอริทึม ID3 มีค่าความถูกต้องในการจาแนกข้อมูลสูงสุ ด เท่ากับ 100%
จึงเลือกนาโมเดลมาใช้ในการพัฒนาแบบจาลองพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูงต่อไป
คาสาคัญ: ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม โรคความดันโลหิตสูง

Abstract
The purpose of this project is compare of data mining models and simulation models used for the
diagnosis of hypertension.Samples were taken from patients with hypertension in Phitsanulok Province by 300
samples. This project used decision tree technique with J48 algorithm J48graft and algorithm ID3 and artificial
neural networks techniques on Multilayer perceptron. The graphs were divided into Percentage split 30% and
66% Cross-Validation folds 5, 10 respectively. Comparative study result that algorithm ID3 is maximum
accuracy in data classification as 100% So choose this model for developing diagnosis of hypertension
Keywords: Decision Tree, Neural Network, High Blood Pressure
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บทนา
โรคความดั น โลหิ ต สู ง เป็ น โรคที่ พ บได้ บ่ อ ยมากโรคหนึ่ ง ในผู้ ใ หญ่ โดยพบได้ สู ง ถึ ง ประมาณ 25-30%
ของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด พบได้ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และจะพบได้ สูงขึ้นในผู้สูงอายุ ส่วนใน
เด็กก็สามารถพบเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน แต่จะพบได้น้อยกว่าในผู้ใหญ่มากโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่
ผู้ป่วยมีความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลา โรคความดันโลหิตสูงมักเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ
“นักฆ่าที่มองไม่เห็นตัว” เมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยจะไม่มอี าการที่สามารถสังเกตเห็นได้ในระยะต้น และโดยปกติ
แล้วสิ่งนี้จะนาไปสู่ความล่าช้าหรือการขาดการรักษาและอาจนาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ อาทิ โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดในสมอง ภาวะไตวาย และการเสียชีวิต สาหรับในประเทศไทยโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ติด อันดับ 1
ใน 5 ของโรคชนิดไม่ติดต่อ จากการศึกษาพบว่า ใหญ่ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมักจะเป็นชนิดไม่ทราบสาเหตุ
(Essential Hypertension) พบมากถึงร้อยละ 95 จึงโทษว่าเป็นเรื่องของ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เช่น ความเครียด
การรับประทาน อาหารเค็ม สูบบุหรี่ ไม่ออกกาลังกาย ปัจจุบันการใช้ชีวิตประจาวันของมนุษย์ในแต่ละวันล้วนต้องใช้
และพึ่งพาเทคโนโลยีตลอดเวลา และมีเทคโนโลยีจานวนมากได้เข้ามามีบทบาททางการแพทย์ แต่ยังไม่มีเทคโนโลยีที่
ชัดเจนในการพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญของปัญหาการเกิดโรคความดันโลหิตสูง จึงนา
เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวแบบจาลองพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ด้วย
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจด้วยอัลกอริทึม J48 อัลกอริทึม J48graft และอัลกอริทึม ID3 และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
แบบมัลติเลเยอร์เพอร์เซ็ปตรอน ในการสร้างโมเดล ทั้งนี้เป็นการช่วยให้ทราบถึงแนวโน้มการเกิดของโรคความดัน
โลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา

2. โปรแกรม Microsoft Excel

3. โปรแกรม Weka 3.6

วิธีการศึกษา
1. ขั้นการวางแผนงานวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการวางแผน ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลนัน้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยได้
ทาการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ภายในจังหวัด
พิษณุโลกในลักษณะปฐมภูมิ โดยใช้แอททริบิวต์ 26 แอททริบิวต์ ใช้ข้อมูลตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง และนาข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ หมดจัดเก็บลงโปรแกรม Microsoft Excel
3. การคัดเลือกและจัดเตรียมข้อมูล
เมื่อนาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจัดเก็บลงโปรแกรม Microsoft Excel แล้ว ผู้วิจัยทาการคลีนนิ่งข้อมูล โดย
คัดเลือกปัจจัยนาเข้า หรือแอททริบิวต์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสู ง ซึ่งผู้วิจัยได้มี
การแปลงข้อมูลที่เหมาะสมโดยกรณีที่ข้อมูลมีลักษณะเป็น Nominal และ Ordinal Scale จะต้องแปลงข้อมูลให้เป็น
ตัวเลข ก่อนจะนาไปทาการหาความสัมพันธ์ต่อการพยากรณ์ เพื่อคัดเลือกปัจจัยนาเข้าด้วยการใช้ เทคนิคสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient)
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หลั ง จากท าการแปลงข้ อ มู ล แล้ ว ท าการการวิ เ คราะห์ ค่ า สหสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น เพื่ อ ท าการดู ทิ ศ ทาง
ความสัมพันธ์ปัจจัยนาเข้าหรือแอตทริบิวต์ (Attribute) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นจี้ ะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0
ซึ่งหากมีค่าใกล้ -1.0 นั้นหมายความว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมากในเชิงตรงกันข้าม หากมีค่าใกล้
+1.0 นั้นหมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันโดยตรงอย่างมาก และหากมีค่าเป็น 0 นั้นหมายความว่า
ตัวแปรทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน พบว่ามีตัวแปรอิสระ 18 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กัน (แสดงดังตารางที่ 1)
(1)

เมื่อ

r = แทนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
∑X = แทนผลรวมของข้อมูลทั้งหมดในตัวแปร X
∑Y = แทนผลรวมของข้อมูลทั้งหมดในตัวแปร Y
N = แทนจานวนข้อมูลในแต่ละตัวแปร

ภาพที่ 1 แสดงผลการทดสอบค่าความสัมพันธ์ดว้ ยการวัดค่าเพียร์สัน
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวัดค่าเพียร์สันบางส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร:
ผลลัพธ์คา่ เพียร์สัน
การแปลผลลัพธ์
you_hypertension
age
0.220519555
ตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกัน
career
0.137715847
ตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกัน
alcoholic
0.385560191
ตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกัน
cigarette
0.238463909
ตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกัน
stress
0.671085747
ตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกัน
การจัดเตรียมข้อมูล หลังจากทาการคัดเลือกปัจจัยนาเข้าแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบของไฟล์นามสกุล .csv เพื่อใช้ในการสร้างโมเดลและทดสอบหาค่าความถูกต้องที่ดีที่สุด โดยการใช้โปรแกรม
Weka 3.6 มาใช้ในการวิเคราะห์
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4. การทดสอบความถูกต้องของโมเดลเพื่อพยากรณ์
การสร้างโมเดลเพื่อพยากรณ์ โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมนั้น ผู้วิจัย
เลือกใช้โปรแกรมเวก้า (WEKA) ในการสร้างโมเดลพยากรณ์ โดยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจนั้นได้ใช้อัลกอริทึม C4.5 (หรือ
J48), J48graft และอัลกอริทึม ID3 ส่วนเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมนั้น ใช้ Multilayer Perceptron ซึ่งอัลกอริทึม
ดังกล่าวเป็นที่รู้จักและนิยมนามาใช้อย่างแพร่ห ลาย โดยใช้วิธีสร้างโมเดล และทดสอบโมเดล 2 วิธี คือ แบ่งข้อมูล
ตัวอย่างสาหรับการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Percentage split 30% และ 66% และการทา Cross-Validation 5-Fold และ
10-Fold โดยมีข้นึ ตอนดังนี้
4.1 ต้นไม้ตัดสินใจ
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ภายใต้อัลกอริทึม J48, J48graft และ ID3 โดยเลือกใช้โปรแกรม WEKA ใน
การสร้างโมเดลพยากรณ์ วิธีสร้างโมเดล และทดสอบโมเดล 2 วิธี คือ แบ่งข้อมูลตัวอย่างสาหรับการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบ Percentage split 30% และ 66% และการทา Cross-Validation 5-Fold และ 10-Fold โดยการแบ่งชุดข้อมูล
ออกเป็น 2 ชุด คือ Training Data และ Testing Data โดยใช้ข้อมูลในลักษณะเป็นข้อมูลตัวอักขระ (แสดงดังภาพที่ 2)
ขั้นตอนแรกนาข้อมูลชุด Training Data เข้าโปรแกรม WEKA แล้วจะได้โมเดล Training แล้วทาการบันทึกโมเดล
หลังจากนั้นนาข้อมูลชุด Testing Data เข้าโปรแกรม WEKA เพื่อทดสอบ เลือก Supplied test set และกด Start
เพื่อทดสอบโมเดลของต้นไม้ตัดสินใจ แล้วจะได้กฎพร้อมค่าประสิทธิภาพ (แสดงดังภาพที่ 3)

ภาพที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลในการสร้างโมเดลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างกฎที่ได้จากการทดสอบโมเดลภายใต้ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
ตัวอย่างกฎที่ได้จากการสร้างโมเดลเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
1. IF shake_hand =“Yes” AND exercise = “No” AND dismal = “No” AND headache = “Yes” THEN
you_hypertension =“ Yes”
= ถ้าท่านมีอาการมือสั่นท่านไม่ออกกาลังกายมีอาการหวาดกลัว และมีอาการปวดหัวท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคความดันโลหิตสูง
2. IF shake_hand =“Yes” AND exercise = “Much” THEN you_hypertension =“ No”
= ถ้าท่านมีอาการมือสัน่ และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ท่านจะไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง
3. IF shake_hand =“No” AND suicide = “Yes” AND sleepless= “Yes” THEN you_hypertension =“ Yes”
= ถ้าท่านไม่มอี าการมือสั่นท่านมีอาการคิดสัน้ หรือคิดทาร้ายตนเอง และมีอาการนอนไม่หลับอยู่บ่อยครั้ง
ท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง
4.2 โครงข่ายประสาทเทียม
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม ภายใต้อัลกอริทึม Multi-layer perceptron ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม
WEKA ในการสร้างโมเดลพยากรณ์ โดยใช้ข้อมูลในลักษณะเป็นข้อมูลตัว เลข (แสดงดังภาพที่ 4) วิธีสร้างโมเดล และ
ทดสอบโมเดล 2 วิ ธี เช่น เดี ย วกั บเทคนิค ต้น ไม้ตั ด สิ น ใจ คื อ แบ่ ง ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งส าหรั บการเรี ย นรู้ ด้ ว ยรู ปแบบ
Percentage split 30% และ 66% และการทา Cross-Validation 5-Fold และ 10-Fold สาหรับการตั้งค่าโครงข่าย
ประสาทเทียม จะกาหนดให้มี Hidden node 2 node, 3 node และ 5 node (แสดงดังภาพที่ 5) ซึ่งขั้นตอนการทดสอบ
โมเดลของเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม จะทาเช่นเดียวกับการทดสอบโมเดลของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ แต่เทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียม จะใช้ชุดข้อมูลเชิงปริมาณ แล้วจะได้ตางรางแสดงน้าหนักสาหรับใช้ในการคานวณของเทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียม รูปแบบ 18-3-2 (แสดงดังตารางที่ 2 และ 3)
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลในการสร้างโมเดลด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม

ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม รูปแบบ 18-3-2
ตางรางที่ 2 แสดงตารางข้อมูลน้าหนักระหว่าง Hidden node และ Output node
List of output node
Sigmoid Node 0
Threshold
0.65
Sigmoid Node 1
2.45
Sigmoid Node 2
-2.04
Sigmoid Node 3
-2.06
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ตารางที่ 3 แสดงตารางข้อมูลบางส่วนของน้าหนักระหว่าง Input node และ Hidden node
List of output node
Sigmoid Node 1
Sigmoid Node 2
Threshold
-1.23
-2.63
sex
-0.08
-1.69
age
2.61
-1.01
career
-0.97
-1.59
alcoholic
0.72
-1.36
cigarette
-0.30
-1.83

Sigmoid Node 3
-1.17
0.26
-1.86
-1.33
-0.23
2.39

หลังจากสร้างโมเดลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจด้วย อัลกอริทึม J48 อัลกอริทึม J48graft และอัลกอริทึม ID3
และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม แบบมัลติเลเยอร์เพอร์เซ็ปตรอน ในการสร้างโมเดล แบ่งข้อมูลตัวอย่างสาหรับ
การเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Percentage split 30% และ 66% และการทา Cross-Validation 5-Fold และ 10-Fold
ตามลาดับ เมื่อได้ค่าความถูกต้องหลังจากทดสอบประสิทธิภาพของทั้ง 2 เทคนิคแล้ว จึงนาโมเดลที่มีค่าความถูกต้อง
ที่ดที ี่สุดของทั้ง 2 เทคนิคมาเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกโมเดลที่ดที ี่สุดที่จะนาไปใช้ในการพัฒนาต่อไป

ผลการศึกษา
จากการสร้างโมเดลการพยากรณ์โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจด้วย อัลกอริทึม J48 อัลกอริทึม J48graft และ
อัลกอริทึม ID3 และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม แบบมัลติเลเยอร์เพอร์เซ็ปตรอน ในการสร้างโมเดล แบ่งข้อมูล
ตัวอย่างสาหรับการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Percentage split 30% และ 66% และการทา Cross-Validation 5-Fold และ
10-Fold ตามลาดับ จานวน 24 โมเดล เมื่อได้ค่าความถูกต้องและค่าประสิทธิภาพในการทดสอบทดสอบโมเดล
การพยากรณ์แล้ว นามาเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนาตัวแบบจาลองพย ากรณ์
การเกิ ด โรคความดั น โลหิ ต สู ง ด้ ว ยเทคนิ ค ดาต้ า ไมน์ นิ ง (แสดงดั ง ตารางที่ 4 และ 5) ผลการศึ ก ษาพบว่ า
เมื่อเปรียบเทียบแล้ว อัลกอริทึม ID3 มีค่าความถูกต้องในการจาแนกข้อมูลสูงสุด เท่ากับ 100% จึงเลือกนาโมเดล
มาใช้ในการพัฒนาแบบจาลองพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูงต่อไป

J48graft

ค่าความระลึก
(%)

J48

Cross-validation (Fold=5)
Cross-validation (Fold=10)
Percentage split (30)
Percentage split (66)
Cross-validation (Fold=5)
Cross-validation (Fold=10)
Percentage split (30)
Percentage split (66)

ค่าความ
แม่นยา (%)

รูปแบบของแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ

ค่าความ
ถูกต้อง (%)

ตารางที่ 4 ค่าประสิทธิภาพความถูกต้องที่ได้จากการทดสอบโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ

97.62
97.62
98.04
95.00
97.62
97.62
98.04
95.00

97.60
97.60
98.10
95.00
97.60
97.60
98.10
95.00

97.60
97.60
98.00
95.00
97.60
97.60
98.00
95.00
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ค่าความระลึก
(%)

ID3

Cross-validation (Fold=5)
Cross-validation (Fold=10)
Percentage split (30)
Percentage split (66)

ค่าความ
แม่นยา (%)

รูปแบบของแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ

ค่าความ
ถูกต้อง (%)

ตารางที่ 4 ค่าประสิทธิภาพความถูกต้องที่ได้จากการทดสอบโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ (ต่อ)

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

โดยโมเดลการพยากรณ์ที่ใช้อัลกอริทึม J48 และ J48graft ด้วยวิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ
30 มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ 98.04% และ 98.04% ตามลาดับ และวิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 66
มีค่าความถูกต้องอยูท่ ี่ 95.00% และ 95.00%ตามลาดับ และอัลกอริทึม ID3 มีค่าความถูกต้องของโมเดลอยู่ที่ 100%
และผลการทดสอบโมเดลพยากรณ์ที่ใช้อัลกอริทึม J48 และ J48gratf ด้วยวิธีการตรวจสอบไขว้ ชนิด 5-Fold และ
10-Fold มีค่าความถูกต้องอยูท่ ี่ 97.62% และ 97.62% ตามลาดับ โดยอัลกอริทึม ID3 มีค่าความถูกต้องของทั้งสอง
โมเดลอยูท่ ี่ 100%

Root relative
squared error (%)

HN5

Relative absolute
error (%)

HN3

Root mean squared
error (%)

HN2

Cross-validation (Fold=5)
Cross-validation (Fold=10)
Percentage split (30)
Percentage split (66)
Cross-validation (Fold=5)
Cross-validation (Fold=10)
Percentage split (30)
Percentage split (66)
Cross-validation (Fold=5)
Cross-validation (Fold=10)
Percentage split (30)
Percentage split (66)

Mean absolute
error (%)

รูปแบบของแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม

Correlation
coefficient (%)

ตารางที่ 5 ค่าประสิทธิภาพความถูกต้องที่ได้จากการทดสอบโครงข่ายประสาทเทียม

98.97
98.97
98.97
95.47
97.49
97.49
97.49
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

00.80
00.80
00.80
04.11
07.61
07.61
07.61
00.69
00.36
00.36
00.36
00.67

06.91
06.91
06.91
15.31
13.06
13.06
13.06
00.90
00.68
00.68
00.68
00.85

1.74
1.74
1.74
8.41
16.47
16.47
16.47
1.40
0.78
0.78
0.78
1.37

14.37
14.31
14.37
30.82
27.18
27.18
27.18
1.81
1.41
1.41
1.41
1.71
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เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม โดยโมเดลการพยากรณ์ที่ใช้ Hidden node2, Hidden node3 และ Hidden
node5 ด้วยวิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 30 มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ 98.97% 97.49% และ 99.99%
ตามลาดับ ส่วนการแบ่งร้อยละ 66 มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ 95.47% 99.99% และ 99.99% ตามลาดับ และด้วย
วิธีการตรวจสอบไขว้ ชนิด 5-Fold มีค่าความถูกต้องเท่ากันอยู่ที่ 98.97% 97.49% และ 99.99% ตามลาดับ และ
10-Fold มีค่าความถูกต้องเท่ากันอยูท่ ี่ 98.97% 97.49% และ 99.99% ตามลาดับ

วิจารณ์และสรุปผล
งานวิจัยนี้ได้นาเสนอวิธีการพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นงิ และ ได้มีการหา
ค่า ความสัม พัน ธ์ข องแต่ละแอททริบิวต์ โดยการใช้เทคนิคสั มประสิทธิ์ส หสั มพั นธ์ แบบเพีย ร์สั น ในการสร้า งตั ว
แบบจาลองพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิง จากการศึกษาพบว่า โมเดลอัลกอริทึม
ID3 มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคา่ ความถูกต้อง เท่ากับ 100% จึงได้นาเอาโมเดลได้จากการพยากรณ์ของอัลกอริทึม
ID3 มาใช้เป็นกฎเพื่อสร้างเป็นรหัสฝังไว้ในการทางานของแอพพลิเคชั่นในขัน้ ตอนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากแบบจาลองการพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูงที่สร้างขึ้น ยังไม่ได้มีการนาลงไปทดลอง
ใช้จริง เพราะด้วยระยะเวลาที่จากัด จึงควรดาเนินการต่อตามแนวทางที่ได้เสนอ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับบุคคลที่มี
ความสนใจในการพยากรณ์เพื่อหาความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
2. ควรมีการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากหลายๆแหล่ง และเก็บข้อมูลตัวอย่างมากกว่า 300 ตัวอย่าง เพื่อให้
ระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมกขึน้
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว
Information System for Managing Rice Cultivation Cost Data
ยืนยง กันทะเนตร1* ณัฐกานต์ กันทะมาศ1 และไอลดา ต๊ะคา1
Yeunyong Kantanet1*, Nutakarn kantamas 1 and Ailada Thaham1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
เพาะปลูกข้าวสาหรับเกษตรกร เช่น ค่าเช่านา ค่าปุ๋ย ค่าแรงในการเพาะปลูก ค่าเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น จึงมีการจัดทา
ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวกับการเพาะปลูกในแต่ละครั้ง คานวณต้นทุน -กาไร สรุปผลเป็นสถิติ และสามารถแสดงข้อมูล
ย้อนหลัง เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้กับเกษตรกร โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา วิธีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เริ่มจากการเก็บรวบรวมปัญหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการ
เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร วิเคราะห์และศึกษากาหนดขอบเขตการสร้างฐานข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการเพาะปลูกข้าว ออกแบบและพัฒนาระบบ ทาการประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้งานระบบ ผลการวิจัย
ทาให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งผลการประเมินความ
พึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ ภาพรวมของด้านการออกแบบระบบ ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี
ด้านประสิทธิภาพการทางานของระบบ ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี ด้านความง่ายต่อการใช้
งานระบบ ค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี และด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.13
อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี ความพึงพอใจโดยรวมของทุกด้านของระบบอยู่ในระดับ ดี
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศ ข้าว ต้นทุน ฐานข้อมูล

Abstracts
The purpose of this research is to develop the Information System for Managing Rice Cultivation Cost
Data for farmers, including land leasing, fertilizer, labor employment, seedstock etc. The system will provide its
user the database of each cultivation, calculate net cost and profit, summarize the data into statistics form, and
show previous investment information to help farmers planning their next action. Using system development life
cycle methodology (SDLC) as a guide, the research and development started from collecting expenditure data
on rice cultivation. The data was then studied and analyzed to define the range of database, design and develop
the system. Lastly, we let our users did the satisfaction survey. The evaluation results stated that users were
satisfy with the overall UI design, with the average of 4.34 out of 5, System efficiency level was on the average
of 4.15 while the ease of system usage average was 4.09 and the security of information system was 4.13. The
overall system satisfaction was in a good level.
Keywords: Information System, Rice, the cost, the database
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บทนา
ข้ า วเป็ น พื ชที่ ค นไทยบริ โ ภคเป็ น อาหารหลั ก ประจ าวั น อาจกล่ า วได้ ว่า ข้ า วเป็ น พื ชที่ มี ค วามส าคั ญ กั บ
สังคมไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มาช้านาน ข้าวที่บริโภคกันภายในประเทศเกือบ
ทั้งหมด มาจากการเพาะปลูกของชาวนาไทย แม้ว่าประเทศจะได้พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไปมาก
แต่การทานาปลูกข้าวยังถือว่ามีความสาคัญในการผลิ ตภาคการเกษตรเป็ นอันดับต้น ๆ จากข้อมูลทางสถิติของ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร[1] แนวโน้มการผลิตข้าวของไทยในปี 2559/60 มีการประมาณการข้อมูลการเพาะข้าว
นาปี จากเนื้อที่การเพาะปลูก 58.06 ล้านไร่ ผลผลิต 25.41 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 435 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น
จากปี 2558/59 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64 ร้อยละ 4.50 และร้อยละ 3.82 ตามลาดับ และคาดว่าเกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 - พฤษภาคม 2560 จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2559
ปริมาณ 13.96 ล้านตันข้าวเปลือกหรือคิดเป็นร้อยละ 54.96 ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมด ส่วนข้อมูลการเพาะข้าวนา
ปรังในปี 2560 จากเนื้อที่การเพาะปลูก 9.80 ล้านไร่ ผลผลิต 6.40 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 653
กิโลกรัม เพิ่มจากปี 2559 เป็นร้อยละ 1.70 ร้อยละ 69.46 และร้อยละ 4.82 ตามลาดับ เกษตรกรเก็บเกี่ยว ผลผลิต
ตั้งแต่เดือ นกุ มภาพั น ธ์ -ตุล าคม 2560 คาดการว่าผลผลิตออกสู่ต ลาดมากในช่ว งเดือ นมีนาคม-เมษายน 2560
ปริมาณรวม 3.674 ล้านตันข้าวเปลือกหรือคิดเป็นร้อยละ 57.42 ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด (สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 2548. ข. ข้าวหอมมะลิไทย : ปริมาณมูลค่าการส่งออกรายเดือน)
ปัจจุบันต้นทุนการผลิตข้าวได้ราคาต่ากว่าต้นทุน ชาวนาไทยมีค่าใช้จ่ายในการทานาสูงมาก ได้แก่ ค่าเช่านา
(บางส่วนยังต้องเช่านาทา) ค่าไถที่นา เตรียมดินสาหรับปลูกข้าว ค่าจ้างดานาหรือว่านข้าว ค่าปุ๋ยหรือค่าจ้างใส่ปุ๋ย ค่า
กาจัดวัชพืช แมลงศัตรูข้าว ค่าสูบน้าเข้านา ค่าเก็บเกี่ยวข้าว ค่านวดข้าว รวมทั้งค่าขนส่งข้าวไปขาย ในกรณีที่ต้องจ้าง
ทั้งหมดจะยิ่งทาให้ต้นทุนสูงมาก นอกจากนี้ปัญหาหลักที่พบในปัจจุบันคือ ปัญหาที่ชาวนาไม่ทราบค่าใช้จ่ายในการ
เพาะปลูกทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการบันทึกข้อมูลหรือใช้เพียงการคาดเดาค่าใช้จ่าย จึงทาให้ไม่ทราบค่าใช้จ่ ายกาไร
ต้นทุนที่แน่ชัด ซึ่งก่อให้เกิดการขาดทุนจากการเพาะปลูกในทุกปี ปัจจุบัน ได้มีการเจริญก้าวหน้า มีการนาเทคโนโลยี
เข้ า มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการศึ ก ษาข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งสะดวกรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยปั จ จุ บั น การใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย
จากปัญหาดังกล่าว จึงทาให้ผู้วิจัยมุ่งที่จะนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาการเพาะปลูกข้าวและ
ผู้พัฒนายังได้นาโปรแกรม SublimeText มาใช้งาน เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ โดยผู้ใช้สามารถใช้งานเว็ปแอป
พลิ เคชัน ได้ ง่ า ยและสะดวก อีก ทั้ ง พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ต้น ทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
เพาะปลูกข้าว และเป็นข้อมูลสาหรับเกษตรกรในการลดต้นทุนที่ไม่จาเป็นลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทราบต้นทุน กาไรในการเพาะปลูกข้าวในครั้งต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. โปรแกรม SublimeText 3.1.1
2. โปรแกรม XAMPP 3.2.2
3. โปรแกรม PHP My Admin 5.6.37
วิธีการศึกษา
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ขั้นตอนวิธีการศึกษาผู้วิจัยได้พัฒนาและออกแบบระบบ ขึ้นโดยใช้โปรแกรม SublimeText, XAMPP และ PHP
My Admin โดยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าวนี้ สามารถเก็บ
บันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าว สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง และนามาคานวณต้นทุน
ค่าใช่จ่ายได้ ซึ่งการทางานเหล่านี้ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือได้ เพื่อความสะดวกสบายสาหรับผู้ใช้หรือผู้สนใจ

เก็บรวบรวมข้อมูล
(Information Collect)

วิเคราะห์ขอ้ มูล
(Information Analysis)

ออกแบบแอปพลิเคชัน
(Design and User Interface)

ประเมินผล
(Evaluation)
ภาพที่ 1 ภาพรวมกลไกการทางาน

ภาพที่ 2 ภาพรวมของระบบ
ภาพรวมกลไกของการทางาน แบ่งได้ 5 ขั้นตอน ดังในภาพที่ 1 ดังต่อไปนี้
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พัฒนาแอปพลิเคชัน
(Application Development)

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมปัญหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าวของ
เกษตรกร เช่น ค่าเช่านา ค่าปุ๋ย ค่าแรงในการเพาะปลูก ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว อีกทั้งยังได้ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่
สามารถเอามาออกแบบและพัฒนาในขัน้ ตอนต่อไป
2. วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ และศึกษากาหนดขอบเขตการสร้ างฐานข้ อมูล เพื่อเก็บรวบรวมค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการเพาะปลูกข้าว โดยจะนาข้อมูลค่าใช้จ่ายเหล่านี้ มาทาการคานวณเพื่อหาต้นทุน-กาไร ในการเพาะปลูก
3. ออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การเพาะปลูกข้าว ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว เพื่อที่จะทาให้ผู้ใช้สะดวกในการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายให้ดีข้นึ
4. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การเพาะปลูกข้าว สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม SublimeText เพื่อจะออกแบบและพัฒนาให้เว็บ
แอปพลิเคชันใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งาน
5. ประเมินความพึงพอใจ ให้ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ ด้านประสิทธิภาพการทางานของระบบ และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ผลการศึกษา
ในการทางานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว แบ่งเป็น
2 ส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนของผู้ดูแลระบบมีหน้าที่สามารถเรียกดูข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสมาชิก ควบคุมผลรวม
ค่าใช้จ่ายของสมาชิกให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทราบต้นทุน-กาไรในการเพาะปลูกข้าวในครั้ง
ต่อไป ส่วนของผู้ใช้มหี น้าที่กรอกกข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าว เรียกดูข้อมูลและคานวณกาไร ต้นทุน

ภาพที่ 3 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ หน้าหลักของระบบ
ส่ วนต่ อประสานกั บผู้ ใช้ หน้ าหลั กของระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หารจั ดการข้ อมู ลต้ นทุ นค่ าใช้ จ่ ายใน
การเพาะปลูกข้าว มี 2 ส่วน ดังนี้ เข้าสู่ระบบ และสมัครสมาชิก หากผู้ใช้งานทาการเลือกเข้าสู่ระบบ จะทาการแสดงส่วน
ต่อประสานดังภาพที่ 4 หากยังไม่มกี ารสมัครสมาชิกให้ทาการสมัครสมาชิกก่อน ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 4 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้เข้าสูร่ ะบบ
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้เข้าสูร่ ะบบ ผู้ใช้ตอ้ งทาการกรอกชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสูร่ ะบบ หากยังไม่มี
การสมัครสมาชิกให้ทาการสมัครสมาชิกก่อน

ภาพที่ 5 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สมัครสมาชิก
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สมัครสมาชิก โดยผู้ใช้ต้องทาการกรอกข้อมูลดังนี้ ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน
และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อทาการเข้าสูร่ ะบบ
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ภาพที่ 6 ส่วนประสานกับผู้ใช้ หน้าหลักสมาชิก
ส่วนประสานกับผู้ใช้ หน้าหลักสมาชิก เมื่อผู้ใช้งานทาการเข้าสูร่ ะบบจะแสดงผลส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน
หน้าหลักของสมาชิก ซึ่งจะแสดงข้อมูลผู้ใช้ คือ ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์

ภาพที่ 7 ส่วนประสานกับผู้ใช้ หน้าบันทึกข้อมูลข้อมูลค่าใช้จา่ ย
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าบันทึกค่าใช้จ่าย ผู้ใช้เลือกประเภทการทานาที่ตอ้ งการบันทึก โดยประเภทนาแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคื อ 1 ) นาปี 2) นาปรั ง จากนั้น ผู้ ใ ช้ต้อ งทาการเลือ กประเภทค่ า ใช้จ่ า ยที่ ต้อ งการบั น ทึ ก
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ 1) การเตรียมดิน 2) การบารุง 3) การเก็บเกี่ยว
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ภาพที่ 8 ส่วนประสานกับผู้ใช้ หน้าบันทึกข้อมูลข้อมูลค่าใช้จา่ ยในการเตรียมดิน
ส่ วนประสานกั บผู้ ใช้ หน้ าบั นทึ กข้ อมู ลข้ อมู ลค่ าใช้ จ่ ายในการเตรี ยมดิ น เมื่อผู้ ใช้ เลื อกประเภทค่ าใช้ จ่ าย
การเตรี ยมดิ น ผู้ ใช้สามารถเลือกบันทึกข้อมู ลค่าใช้จ่ ายตามแบบฟอร์ ม จากนั้นทาการบันทึกข้ อมู ลไปยังฐานข้ อมู ล
เพื่อเรียกดูในครั้งต่อไป

ภาพที่ 9 ส่วนประสานกับผู้ใช้ หน้าบันทึกข้อมูลข้อมูลค่าใช้จา่ ยในการบารุง
ส่วนประสานกับผู้ใช้ หน้าบันทึกข้อมูลข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบารุง เมื่อผู้ใช้เลือกประเภทค่าใช้จ่าย การบารุง
ผู้ใช้สามารถเลือกบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายตามแบบฟอร์ม จากนัน้ ทาการบันทึกข้อมูลไปยังฐานข้อมูล เพื่อเรียกดูในครั้งต่อไป
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ภาพที่ 10 ส่วนประสานกับผู้ใช้ หน้าบันทึกข้อมูลค่าใช้จา่ ยในการบารุง
ส่วนประสานกับผู้ใช้ หน้าบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบารุง เมื่อผู้ใช้เลือกประเภทค่าใช้จ่าย การเก็บเกี่ยว ผู้ใช้
สามารถเลือกบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายตามแบบฟอร์ม จากนัน้ ทาการบันทึกข้อมูลไปยังฐานข้อมูล เพื่อเรียกดูในครั้งต่อไป

ภาพที่ 11 ส่วนประสานกับผู้ใช้ หน้าแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมคานวณค่าใช้จ่าย
ส่วนประสานกับผู้ใช้ หน้าแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมคานวณค่าใช้จ่าย หลังจากผู้ใช้ทาการบันทึก
ข้อมูลตามลาดับดังรูปที่ 7 8 9 และ10 ระบบจะนาไปคานวณต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่อไป เมื่อผู้ใช้งานกรอกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดแล้ว ระบบจะทาการคานวณและแสดงส่วนต่อประสานแสดงข้อมูล จะประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
ดิน การบารุง และการเก็บเกี่ยว ตามลาดับ
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ภาพที่ 11 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ หน้าแสดงข้อมูลผู้ดูแลระบบ
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ หน้าแสดงข้อมูลผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ดูแลระบบทาการเข้าสู่ระบบจะแสดงผลส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้งานหน้าหลักของผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะแสดงข้อมูลผู้ใช้ คือ ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์

ภาพที่ 12 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ หน้า เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล
ส่วนต่อประสานกั บผู้ ใช้ หน้า เพิ่ม ลบ แก้ ไขข้ อมู ล ผู้ ดู แลระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ ไขข้ อมู ลที่ ผู้ ใช้ ทา
การกรอกเข้ามาในระบบทั้งหมด
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ภาพที่ 13 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ หน้าแสดงข้อมูล
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ หน้าแสดงผลการคานวณจากข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้ทาการกรอกเข้ามาในระบบ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการเพาะปลูกข้าว
รายการประเมิน
SD ระดับการยอมรับ
x̄
1. ด้านการออกแบบระบบ
1.1 รูปการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล
5.00 0.00
ดีมาก
1.2 ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ไม่ซับซ้อน
4.13 0.68
ดี
1.3 กระบวนการทางานของระบบมีความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
4.10 0.84
ดี
1.4 ความสะดวกในการใช้งาน
4.13 0.68
ดี
รวม
4.34 0.74
ดี
2. ด้านประสิทธิภาพการทางานของระบบ
2.1 การป้องกันข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลโดยผู้ใช้งาน
4.10 0.76
ดี
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านรวดเร็วขึน้
4.10 0.71
ดี
2.3 มีความเข้าใจระบบของเว็บแอปพลิเคชัน
4.20 0.85
ดี
2.4 มีฟังก์ชันที่สะดวกกับผู้ใช้งาน
4.20 0.85
ดี
รวม
4.15 0.78
ดี
3. ด้านความง่ายต่อการใช้ระบบ
3.1 แอปพลิเคชันมีการใช้งานที่งา่ ยต่อผู้ใช้
4.20 0.71
ดี
3.2 มีความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน
4.07 0.74
ดี
3.3 ความรวดเร็วในการทางานของเว็บแอปพลิเคชัน
4.07 0.78
ดี
3.4 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
4.03 0.70
ดี
รวม
4.09 0.73
ดี
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว (ต่อ)
รายการประเมิน
SD ระดับการยอมรับ
x̄
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
4.1 การพิสูจน์ตัวตนในการเข้าสูร่ ะบบเว็บแอปพลิเคชัน
4.00 0.79
ดี
4.2 การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
4.07 0.87
ดี
4.3 สะดวกในการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง
4.13 0.94
ดี
4.4 ระบบมีประสิทธิภาพ
4.30 0.75
ดี
รวม
4.13 0.84
ดี
ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านของระบบ
ดี
ระดับเกณฑ์การแปลค่าระดับความพึงพอใจ คือ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลค่า คือ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50
แปลค่า คือ ดี ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลค่า คือ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลค่า คือ แย่ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
แปลค่า คือ แย่มาก

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนาและผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว พบว่า ผู้วิจัยสามารถช่วยให้ผู้ใช้ เก็บข้อมูลในการใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เพาะปลูกข้าวได้สะดวกและสามารถให้ผู้ใช้เรียกดูข้อมูลย้อยหลังได้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะเพาะปลูกข้าวในครั้งต่อไป

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ทาขึ้นมาในการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว เช่น ค่าการเตรียมดิน ค่าบารุงรักษาและ
ค่าเก็บเกี่ยว ระบบนี้ถูกออกแบบให้ใ ช้งานบนเว็บแอปพลิเคชัน และสามารถใช้บนโทรศัพท์มือถือ ทาให้ใช้งานง่ายต่อ
การบันทึกข้อมูลและสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อีกทัง้ ข้อมูลจะถูกเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูล สะดวกในการเพิ่ม
ลบ แก้ไข และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อยหลังได้ จากแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบจานวน
30 คน เมื่อ ดู ภ าพรวมของด้ า นการออกแบบระบบ ได้ ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.34 อยู่ ใ นระดั บ เกณฑ์ ค วามพึ ง พอใจที่ ดี
ด้านประสิทธิภาพการทางานของระบบ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี ด้านความง่ายต่อ
การใช้ระบบ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 อยู่ใ นระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี และด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ได้คา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.13 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี ความพึงพอใจโดยรวมของทุกด้านของระบบอยู่ในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการเพาะปลูกข้าวมีข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาครัง้ ต่อไปดังนี้
1. เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายให้มากขึ้น
2. เพิ่มฐานข้อมูลไว้ในเว็บแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้งาน

กิตติกรรมประกาศ
Proceeding พะเยาวิจยั 8
1239

ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้คาปรึกษา แนะนา สนับสนุน และช่วยเหลืออนุเคราะห์จนทาให้งานวิจัยครั้งนี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) พื้นที่
จังหวัดพะเยา
Wildfire Monitoring System using Suomi-NPP (VIIRS) Satellite in Phayao Province
วิภพ แพงวังทอง1 นครินทร์ ชัยแก้ว1 รังสรรค์ เกตุอ๊อต1 บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์1 สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข 1
นิติ เอี่ยมชื่น1 ชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ์1 สุพัชรา ฉิมพาลี1 จิราพร กุลสุนทรรัตน์1 และ ไพศาล จี้ฟู1*
Wipop Paengwangthong1, Nakarin Chaikaew1, Rangsan Ked-Ord1, Boonsiri Sukpromsan1, Sawarin
Prueyusuk1, Niti Aimchern1, Chatpong Phachanapan1, Supatchara Chimphali1, Jiraporn
Kunsunthonrat1 and Phaisarn Jeefoo1*
บทคัดย่อ
ทุกปีประเทศไทยต้องประสบปัญหาหมอกควั นไฟป่ าที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็ นอยู่ บทความวิจั ยฉบับนี้มี
เป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) พื้นที่จังหวัดพะเยา ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต โดยระบบได้พัฒนาขึ้นจากโปรแกรมรหัสเปิด ระบบสามารถแสดงตาแหน่งจุดความร้อนที่ระดับ
ความละเอียด 4 ตารางเมตรภาคพื้นดิน หรือรายละเอียดจุดภาพ 375 เมตรจากภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งดีกว่าการ
ติดตามจุดความร้อนด้วยดาวเทียม TERRA และ AQUA ที่ติดตั้งเครื่องวัดระบบ MODIS ถึง 3 เท่า พร้อมทั้งสามารถ
แสดงตาแหน่งการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ป่าได้ 3 ประเภท คือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ
และป่าอนุรักษ์ ช่วง 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561 ได้ 355 จุด
นอกจากนี้สามารถเลือกดูขอ้ มูลจุดความร้อนย้อนหลังได้ตงั้ แต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน ระดับตาบล อาเภอ
ดังนั้นระบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในการทราบตาแหน่งจุดความร้อนขนาดเล็ก และเข้าไปดับไฟ
ก่อนที่ดาวเทียม TERRA และ AQUA จะตรวจพบ เพื่อป้องกันการลุกลามเป็นบริเวณกว้างจนส่งผมให้เกิดความ
เสียหายต่อสิ่งมีชีวิต
คาสาคัญ: จุดความร้อน จังหวัดพะเยา ดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS)
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Abstract
Every year, Thailand experiences the haze of wildfire that affect our lives. This paper aims to develop a
wildfire monitoring system using Suomi-NPP (VIIRS) satellite in Phayao province via internet and used open
source software for main established. The system has showed four square meter of hotspot accuracy or 375meter resolution satellite images that it is better than tracking the hotspot with TERRA and AQUA satellites with
MODIS measuring system up to 3x. The location of hotspots in the wildfire can be shown in three categories
concise of national forest preserve, conservation forest, and national forest preserve - conservation forest
respectively during 60 days without burning between February 15 to April 15, 2018 with 355 of hotspots. In
addition, the hotspot data can be retrieved from 2010 to present.
So, this system will benefit for staff to knowing the location of a hotspot in local area and fire off before
the TERRA and AQUA satellite will detect. In order to prevent the spread of the area to send hair damage to the
organism.
Keywords: Hotspot, Phayao province, Suomi-NPP (VIIRS)
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บทนา
จากสภาวะหมอกควั นและฝุ่นละอองที่เกิ ดขึ้นปกคลุ มพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อคุณภาพอากาศ และสุ ขภาวะของประชาชนในพื้นที่ โดยสาเหตุหลักของการทาให้เกิ ดสภาวะ
ดังกล่าวมาจากการเผาในที่โล่ง และการเกิดไฟป่าจากโครงการวิจัยการวิเคราะห์สภาพอากาศและเฝ้าระวังการเกิด
มลภาวะอากาศ [1] พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมีแหล่งกาเนิดจากไฟป่าและการเผาพื้นที่การเกษตรประมาณ
ร้อยละ 50-70 จากเครื่องยนต์ดีเซลประมาณร้อยละ 10 ส่วนที่เหลือเป็นฝุ่นที่พัดพามาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ยัง
พบว่าบางพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
เป็นพืน้ ที่ที่ต้องประสบกับสภาวะหมอกควันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา อันเนื่องมาจากการเผาในที่โล่งเป็นสาเหตุ
หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาพื้นที่เกษตรในพื้นที่ป่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกข้าวไร่ และ
ข้าวโพด และนิย มใช้วิธีเผาเป็นการเตรียมพื้นที่สาหรับฤดูเพาะปลู กถัดไป โดยการเผาในพื้นที่ เกษตรบนที่ สูงนั้น
ขาดวิธีการป้องกันการลุกลามของไฟจึงทาให้ไฟดังกล่าวลุกลามเป็นไฟป่าสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศน์อย่าง
มากมาย นอกจากนี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่อีกด้วย อันจะเห็นได้จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทยต้องประสบกับสภาวะค่าฝุ่นละอองในอากาศมีคา่ สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าฝุ่นละออง
ในอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ที่มีคา่ เกินกว่า 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร [2]
ปัจจุบันประเทศไทย โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้อาศัยเทคโนโลยีการตรวจหาจุดหรือ
บริเวณที่มีค่าความร้อนมากผิดปกติบนผิวโลก (Hotspot) โดยใช้อุปกรณ์การตรวจวัดค่าความร้อน (Thermal Sensor)
ที่ติดตั้งอยูบ่ นดาวเทียมสารวจโลก (Earth Observation Satellite) โดยติดตั้งบนดาวเทียม Terra และ Aqua ใช้เครื่องวัด
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ National Aeronautics
and Space Administration: NASA หรือ นาซ่า แต่เนื่องจากการส่งข้อมูลไปยังแต่ละพื้นที่ยังคงมีความล่าช้าเนื่องจาก
ต้องผ่านขบวนการหลายขั้นตอนกว่าที่จะส่งข้อมูลมายัง ท้องถิ่นได้ จึงทาให้การติดตามการเผาหรือจุกเผานั้นเป็นไป
อย่างล่าช้า อีกทัง้ ระบบดังกล่าวยังไม่เอื้อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
อย่างไรก็ตามพบว่าปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ได้พยายามทาการสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อติดตามการเกิด
Hotspot ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่ “Forest Fire Application” พัฒนาโดย สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์ การมหาชน) และ “จุด ความร้ อนภาคเหนือ ” พัฒนาโดย ศูน ย์บริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน ซึ่งทั้งสองแอปพลิเคชั่นมีจุ ดประสงค์
เดียวกันคือรายงานจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สิ่งที่แตกต่างกันคือ Forest Fire
Application ที่พัฒนาโดย สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) จะเป็นการแสดงจุด
ความร้อนทั่วทั้งประเทศไทยและมีการแสดงข้อมูลตามเวลาที่ดาวเทียม MODIS เคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยเวลา
01.00-02.00/ 10.00-11.00/ 13.00-14.00/ 22.00-23.00 แต่สาหรับแอปพลิเคชั่นจุดความร้อนภาคเหนือ ซึ่งพัฒนา
โดย ศูน ย์บริห ารงานวิจัย มหาวิทยาลั ย เชีย งใหม่จ ะทาการอั พ เดทข้ อ มูล จุ ด ความร้อ นทุ ก 1 ชั่ว โมง และทั้ ง สอง
แอปพลิเคชั่นแสดงจุดความร้อนที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียมในระบบ MODIS และระบบ VIIRS ย่อมาจาก Visible
Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) ซึ่งติดตั้งบนดาวเทียมชื่อ Suomi National Polar-orbiting Partnership
(NPP) ขององค์กร NASA โดยมีรายละเอียดภาพอยูที่ 375 เมตร อย่างไรก็ตามทั้งสองแอปพลิเคชั่นเป็นการแสดงภาพ
การเกิดจุด Hotspot แบบภาพรวมของทั้งภาคเหนือและทั้งประเทศซึ่งเหมาะในการติดตามการเกิดจุด Hotspot
ในภาพรวมเพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่การทางานในเชิงพื้นที่นั้นยังคงต้องการรายละเอียด
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ต่าง ๆ ที่สามารถลงลึกถึงระดับตาบล ค่าสถิติ ตาแหน่งพิกัดในระบบ UTM (Universal Transverse Mercator - UTM)
ที่งา่ ยต่อการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆในพืน้ ที่ ตลอดจนการดูสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจุด Hotspot รวมถึง
ระบบนาทางที่จะเข้าถึงจุดเผาได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ หมดนีค้ ือหัวใจสาคัญของการติดตามการเกิด Hotspot
ดังนั้น บทความวิจัยฉบับนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม SuomiNPP (VIIRS) พื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมุ่งหวังที่จะให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบตาแหน่งการเกิด
ไฟป่า และช่วยกันจับไฟก่อนที่ดาวเทียม TERRA และ AQUA ในระบบ MODIS จะตรวจพบโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ก่อนที่จะเกิดเป็น Hotspot ขนาดใหญ่ตอ่ ไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
พื้นที่ศึกษา จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 735 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขาที่ราบสูง มีระดับความสูงตั้งแต่ 300-1,550 เมตรจากระดับน้าทะเล มีป่าไม้และภูเขา
ล้อมรอบจึงทาให้มีอากาศหนาวมากในฤดูหนาวและอากาศไม่ร้อนจัดในฤดูรอ้ น มีเทือกเขาสาคัญคือ เทือกเขาผีปันน้า
มีแม่นาส
้ าคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่นาอิ
้ ง แม่น้ายม และแม่นาลาว
้
จังหวัดพะเยามีเขตระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา 44
ลิปดาเหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 40 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 40 ลิปดา
ตะวันออก

ภาพที่ 1 แสดงพืน้ ที่ศึกษา จังหวัดพะเยา
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงานวิจัย คณะผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบฯประกอบด้วย
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดต่าง ๆ ดังตารางที่ 1 ดังนี้

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1244

ตารางที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ออกแบบและพัฒนาระบบ [4]
Software and Hardware
Server
Operating System Server
Web Server
Application Server

Database Server
Spatial Database
User Interface

Client Web Browser

Requirements
Cloud Server
Ubuntu Server
Apache2
PHP5 หรือสูงกว่า
Apache Tomcat
MapServer
GeoServer2.9 หรือสูงกว่า
PostgreSQL เวอร์ชั่น 9.3 หรือดีกว่า
PostGIS2.0
OpenLayers 2.13 GeoExt and ExtJS
jQuery Mobile
JACA for android
Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari

การพัฒนาระบบ ได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรมรหัสเปิด (Open Source Software) ที่ฟรี โดยได้จัดทาใหม่
ทั้งหมด โดยได้กาหนดกรอบและวิธีการพัฒนาระบบ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 วิธีการพัฒนาระบบ
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ขั้นตอนการดาเนินงาน การพัฒนาระบบ มีวธิ ีการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาระบบการทางานจากระบบเดิมและระบบอื่นๆ ที่ใกล้เคียง
2. สารวจความต้องการของผู้ใช้ระบบโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้ เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าพื้นที่
จังหวัดพะเยา
3. วิเคราะห์และออกแบบข้อมูลระบบที่ได้จากการสัมภาษณ์นามาเขียน Data Flow
4. ออกแบบฐานข้อมูลระบบ
5. ทาการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL
6. ทาการประเมินประสิทธิภาพของระบบก่อนการติดตัง้ ระบบและทาการทดสอบระบบกับผู้ใช้งาน
7. จัดทาคู่มือการใช้งาน
การติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS)
ระบบได้ออกแบบให้สามารถรองรับข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมสารวจจุดความร้อนรายละเอียดสูง
โดยมีจุดเด่น ดังนี้
1. ผ่านเส้นศูนย์สูตรราวๆ 13.30 น. และ 01.30 น. โดยผ่านประเทศไทยช่วงบ่ายสองรอบ และหลังเที่ยงคืนสอง
รอบ
2. สามารถถ่ายภาพกว้าง 3,040 กิโลเมตร ถ่ายทั้งโลกภายใน 12 ชั่วโมง
3. มีรายละเอียดจุดภาพ 375 เมตร จานวน 5 แบน (High resolution Imagery Channels : I-bands) และ
รายละเอียดจุดภาพ 750 เมตร จานวน 16 แบน (Moderate Resolution Channels : M-bands) และ a
Day/Night Band (DNB)
4. ลบข้อมูลส่วนเกินเวลาบันทึก เป็นผลให้ขอ้ มูลซ้าซ้อนน้อยลง
5. ออกแบบให้ทางานได้นานกว่าปกติ 2 เท่า
6. มีแบนที่ถูกออกแบบให้ตรวจจับจุดความร้อนโดยเฉพาะ
7. มีแบนที่จับความร้อนอยูท่ ี่ 375 เมตร และ 750 เมตร ทาให้ตรวจหาไฟได้ดกี ว่าดาวเทียมรุ่นอื่นๆ 3 เท่า ตาม
รายละเอียดทางกายภาพ Spatial resolution

ผลการศึกษา
ด้วยจุดเด่นข้างต้นของดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) จึงได้ทาการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลที่
ต้องการแสดง เป็นอาเภอ ตาบล ช่วงเวลาเริ่มต้น ช่วงเวลาสิ้นสุด และประเภทป่า (สีส้ม คือ ป่าอนุรักษ์ , สีเขียว คือ
ป่าสงวนแห่งชาติ, สีม่วง คือ ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์) มีผลดังนี้
1. การแสดงผลการติดตามสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่จังหวัดพะเยา ปี 2561 (2018)
ภาพที่ 3 ได้แสดงการเลือกโดยให้ระบบแสดงจุดความร้อนระหว่างวันที่ 15/02/2018 ถึง 15/04/2018
ซึ่งระบบสามารถแสดงจุดความร้อนพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยปรากฏจุดความร้อนเกิดในป่าทุกประเภท จานวน 355 จุด
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3.

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอรับข้อมูลจุดความร้อน Suomi-NPP VIIRS
(ตัวอย่างได้เลือกช่วง 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันที่ 15/02/2018 ถึง 15/04/2018)
จากภาพที่ 4 ได้เลือกให้ระบบแสดงจุดความร้อนระหว่างวันที่ 15/02/2018 ถึง 15/04/2018 ซึ่งระบบสามารถ
แสดงจุดความร้อนพืน้ ที่จังหวัดพะเยาโดยปรากฏจุดความร้อนสีส้มเกิดในป่าอนุรักษ์ จานวน 16 จุด

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอรับข้อมูลจุดความร้อน Suomi-NPP VIIRS เลือกประเภทป่าอนุรักษ์
(ตัวอย่างได้เลือกช่วง 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันที่ 15/02/2018 ถึง 15/04/2018)
4.

จากภาพที่ 5 ได้เลือกให้ระบบแสดงจุดความร้อนระหว่างวันที่ 15/02/2018 ถึง 15/04/2018 ซึ่งระบบสามารถ
แสดงจุดความร้อนพืน้ ที่จังหวัดพะเยาโดยปรากฏจุดความร้อนสีเขียวเกิดในป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 137 จุด
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอรับข้อมูลจุดความร้อน Suomi-NPP VIIRS เลือกประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
(ตัวอย่างได้เลือกช่วง 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันที่ 15/02/2018 ถึง 15/04/2018)
จากภาพที่ 6 ได้เลือกให้ระบบแสดงจุดความร้อนระหว่างวันที่ 15/02/2018 ถึง 15/04/2018 ซึ่งระบบสามารถ
แสดงจุดความร้อนพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยปรากฏจุดความร้อนสี ม่วงเกิดในป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ จานวน
202 จุด
5.

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอรับข้อมูลจุดความร้อน Suomi-NPP VIIRS เลือกประเภทป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์
(ตัวอย่างได้เลือกช่วง 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันที่ 15/02/2018 ถึง 15/04/2018)
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2. การแสดงผลฐานข้อมูลจุดความร้อน
ระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) สามารถเก็บฐานข้อมูลตาแหน่งการเกิด
ไฟป่าโดยจะแสดงค่า ละติจูด ลองจิจูด วันที่ เวลา ค่าความเชื่อมั่น ตาบล อาเภอ จังหวัด ตามลาดับ ดังภาพที่ 7
6.

7.

ภาพที่ 7 แสดงตารางข้อมูล Suomi-NPP (VIIRS)
8.

ผู้สนใจสามารถนาฐานข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาแนวโน้มการเกิดไฟป่าซ้าซากได้ในอนาคต และสามารถวาง
แผนการป้องกันการเกิดไฟป่าในระดับหมูบ่ ้าน (Local scale) ได้

วิจารณ์และสรุปผล
ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดพะเยายังคงประสบกับปัญหาค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กรมควบคุม
มลพิษกาหนด อย่างไรก็ตามพบว่าปัจจุบันการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหมอกควันและฝุ่นละอองในแต่ละพื้นที่มีหลาย
หน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางนโยบายและแผนการปฏิบัติการต่างๆเพื่อลด
การเผาซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดหมอกควันและฝุ่น โดยทุกหน่วยงานได้มีเป้าหมายที่จะให้ความสาคัญกับ
การทางานเชิงรุกและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการแก้ไขปัญหามลพิษ
จากหมอกควันไฟป่าละปัญหาการเผาในที่โล่ง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่วิกฤต แต่จากการ
ดาเนินการที่ผ่านมาพบว่า การดาเนินการเพื่อควบคุมการเผาในที่โล่ง ทั้งส่วนที่เป็นแผนงานและมาตรการต่าง ๆ นั้น
ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน การดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างฝ่ายต่างดาเนินการ ไม่มีการผนวกแผนงาน
ระหว่างหน่วยงาน ขาดการเชื่อมโยงปัญหา ขาดการสร้างเครือข่ายของการเฝ้าระวัง จึงทาให้การควบคุมและงดเว้น
การเผาในที่โล่งนั้นยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย, 2553)
นอกจากนี้ยังพบว่าหากพึ่งพากาลังจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทาการควบคุมการลุกลามของไฟได้
อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ เนื่องจากพบว่าสถานีควบคุมไฟป่าและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการควบคุมการลุกลาม
ของไฟได้ ทั้งนีจ้ ากการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ 1 คนต้องดูแลพื้นที่ป่าประมาณ 5,000 ไร่ [3] นอกจากนี้ยังพบว่าระบบ
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การแจ้งเหตุเกี่ยวกับการเกิดจุดเผา มีความล่าช้าจึง ทาให้เกิดการเผาลุกลาม ขยายเป็นบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่สาคัญยังทาให้
เกิดปัญหาหมอกควันทั่วทั้งพืน้ ที่และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
ดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) ย่อมาจาก Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) ส่งขึ้นไปบน
ดาวเทียมชื่อ Suomi National Polar-orbiting Partnership (NPP) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (2011)
VIIRS พัฒนามาจาก (Predecessor Instrument are) MODerate resolution Imaging Spectroradio-meter
(MODIS), Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR), the Defense Meteorological Satellite Program
(DMSP)-Operational Line Scan (OLS), European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites
(EUMETSAT) และ SeaStar OrbView-2 Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS) [5]
เปรียบเทียบช่วงการถ่ายภาพระหว่าง MODIS และ VIIRS
การเปรียบเทียบช่วงคลื่นที่ใช้ในการสารวจจุดความร้อนของเครื่องวัด (Sensor) ทั้งสองแบบสามารถสรุปได้
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่าง VIIRS และ MODIS
Nadir HSR
(m)

MODIS
Band(s)

DNB
M1
M2
M3

Spectral Rage
(um)
0.500-0.900
0.402-0.422
0.436-0.454
0.478-0.498

750
750
750

8
9
3

M4

0.545-0.565

750

4 or 12

I1
M5

0.600-0.680
0.662-0.682

375
750

1
13 or 14

M6
I2
M7

0.739-0.754
0.846-0.885
0.846-0.885

750
375
750

15
2
16 or 2

M8
M9
I3

1.230-1.250
1.371-1.386
1.580-1.640

750
750
373

5
26
6

VIIRS Band

10
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Range

HSR

0.405-0.420
0.438-0.448
0.459-0.479
0.483-0.493
0.545-0.565
0.546-0.556
0.620-0.670
0.662-0.672
0.673-0.683
0.743-0.753
0.841-0.876
0.862-0.877
0.841-0.876
SAME
1.360-1.390
1.628-1.652

1000
1000
500
1000
500
1000
250
1000
1000
1000
250
1000
250
500
1000
500

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่าง VIIRS และ MODIS (ต่อ)

M10
M11
I4
M12
M13

Spectral Rage
(um)
1.580-1.640
2.225-2.275
3.550-3.930
3.660-3.840
3.973-4.128

Nadir HSR
(m)
750
750
375
750
750

MODIS
Band(s)
6
7
20
20
21 or 22

M14
M15
I5

8.400-8.700
10.263-11.263
10.500-12.400

750
750
375

29
31
31 or 32

M16

11.538-12.488

750

32

VIIRS Band

Range

HSR

1.628-1.652
2.105-2.155
3.660-3.840
SAME
3.929-3.989
3.929-3.989
SAME
10.780-11.280
10.780-11.280
11.770-12.270
11.770-12.270

500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

จุดเด่นของดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS)
1. ผ่านเส้นศูนย์สูตรราวๆ 13.30 น. และ 01.00 น. ผ่านประเทศไทย บ่าย 2 รอบ หลังเที่ยงคืน 2 รอบ
2. ถ่ายภาพกว้าง 3,040 กิโลเมตร ถ่ายทั้งโลกภายใน 12 ซม.
3. มี 375 ม. จานวน 5 แบนด์ high resolution Imagery channels (I-bands), และ 750 เมตร 16 moderate
resolution channels (M-bands), และ a Day/Night Band (DNB)
4. ไม่มชี อ่ งว่างของข้อมูลอีกต่อไป
5. ลบข้อมูลส่วนเกินเวลาบันทึกเป็นผลให้ขอ้ มูลซ้าซ้อนน้อยลง
6. ออกแบบให้ทางานได้นานกว่าปรกติ 2 เท่า
7. มีแบนด์ (band) ที่ได้ออกแบบมาเพื่อตรวจจับจุดความร้อนโดยเฉพาะ
8. มีแบนด์ (band) ที่จับจุดความร้อนอยู่ที่ 375 เมตร และ 750 เมตร ทาให้ตรวจหาไฟได้ดีกว่า MODIS
อย่างน้อย 3 เท่า ตามรายละเอียดทางกายภาพ Spatial resolution
Active Fire Products
การดาเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้ใช้ข้อมูล active fire hotspots จาก Forest Information for Resources
Management System (FIRMS) จากระบบ E-mail alert [6] ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้
การให้บริการข้อมูลจุดความร้อนจาก NASA นั้น มีการเริ่มต้นการดาเนินงาน ดังนี้
1. เริ่มพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยแมร์ล่แี ลนด์ จากเงินทุนของ NASA และ FAO
2. ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสองดวงคือ Terra และ Aqua เซ็นเซอร์ชื่อ MODIS
3. กาลังเพิ่มข้อมูลใหม่จากดาวเทียม Suomi-NPP เซ็นเซอร์ชื่อ VIIRS
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4. ปัจจุบัน ระบบรันอยุท่ ี่ Global Fire Information Management System (GFIMS) UN FAO [7] และ
NASA-LANCD-EarthData [8]
5. VIIRS active fire hotspots ตรวจจับไฟที่ความละเอียด 375 เมตร และ 750 เมตร (improve spatial)
โดย contextual algorithm ดดยใช้ MODIS collection 4 and 5 active fire algorithm เป็นพืน้ ฐาน
6. ยังไม่มี sub-pixel Fire Relative Power (FRP) products
7. โดยภาพต้องไม่มีเมฆ หมอกควันที่หนาเกินไป เรือนยอด บดบังระหว่างดาวเทียมและไฟบนพื้นล่าง
(กรณีประเทศไทยเป็นไฟผิวดิน) ตัวเซนเชอร์มีการปรับปรุงการตรวจวัดรังสีที่มีความละเอียดอ่อนมาก
ขึน้ (improve spectral resolution)

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดเชียงราย (ทสจ.เชียงราย) และผู้อานวยการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดพะเยา (ทสจ.พะเยา) ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลและร่วมส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทดสอบ
ระบบ
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การตรวจหาพื้น ที่ว่า งเปล่าจากข้ อ มู ล การรั บ รู้ จ ากระยะไกลแบบหลายช่ วงเวลา
กรณีศกึ ษา จังหวัดพะเยา
Idle Land Detection Using Multitemporal Remotely Sensed Data, A Case
Study on Phayao Province
ทิพย์วรรณ ปิตจิ ะ1 และสวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข1*
Thipphawan Pitija1 and Sawarin Lerk-u-suke1*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเชิงเลข (Digital Image Processing)
ร่วมกับการวิเคราะห์แบบหลายช่วงเวลา (Multispectral analysis) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลภาพดัชนี
พืชพรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) ข้อมูลภาพค่าดัชนีดินผลต่าง
แบบนอร์แมลไลซ์ (Normalized Difference Soil Index - NDSI) และข้อมูลภาพดาวเทียมแบบหลายช่วงเวลา ร่วมกับ
เทคนิคการจาแนกข้อมูลภาพแบบความน่าจะเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Classification - MLC) เพื่อหาชุด
ข้อมูลทีเ่ หมาะสมสาหรับการตรวจหาพืน้ ที่ว่างเปล่าบริเวณจังหวัดพะเยา
ผลการศึกษาพบว่า การนาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซทร่วมกับข้อมูลพื้นที่ตัวอย่าง (Training Area)
และจุดตรวจสอบ (Check Point) ที่พัฒนาจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพะเยาของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อ
จาแนกข้อมูลจะให้ค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) เท่ากับ 53.00, 53.00 และ 60.00 และค่าสัมประสิทธิ์
แคปปา (Kappa Coefficient) เท่ากับ 0.06, 0.06 และ 0.20 จากการใช้ข้อมูลภาพดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์แมล
ไลซ์ ข้อ มูล ภาพค่ าดั ชนีดิน ผลต่า งแบบนอร์แ มลไลซ์ แ ละข้อ มูล ภาพดาวเที ยมแบบหลายช่วงเวลาหลายช่ว งคลื่น
ตามลาดับ และเมื่อทาการจาแนกข้อมูลภาพด้วยชุดข้อมูลตัวอย่างและจุดตรวจสอบที่พัฒนาขึน้ ใหม่ พบว่า มีค่าความ
ถูกต้องโดยรวมเท่ากับ 97.51, 99.17 และ 96.68 ให้คา่ สัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับ 0.94, 0.66 และ 0.93 ตามลาดับ
คาสาคัญ: พื้นที่ว่างเปล่า การตรวจหาพืน้ ที่ว่างเปล่า การรับรู้จากระยะไกล การวิเคราะห์แบบหลายช่วงเวลา
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Abstract
This study aims to find an appropriate dataset and to detect an idle land using the digital image
processing technique and the multitemporal satellite image analysis. The chosen remotely sensed data consists
of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) time series, Normalized Difference Soil Index (NDSI) time
series, and the multi-temporal-spectral image (MTS). Maximum Likelihood classification (MLC) is used to find an
optimum dataset and to detect an idle land.
The overall accuracy values are reported at middle level of 53.00, 53.00 and 60.00 and the Kappa
Coefficient is 0.06, 0.06 and 0.20 respectively, when NDVI time series, NDSI time series, and MTS image are
in use with the training and check points that computed from the Land Development Department dataset.
Additionally, when adaptive training-check points, collected from very high-resolution satellite imageries and its
relevant dataset, are applied to the classification and accuracy assessment process. The overall accuracy values
are improved at high level of 97.51, 99.17 and 96.68 and the Kappa Coefficient is also raised at 0.94, 0.66
and 0.93 respectively.
Keywords: Idle land, Idle land detection, Remote Sensing, Multitemporal analysis
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บทนา
จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดแห่งเกษตรกรรม มีผลผลิตที่มีช่ือเสียงได้แก่ ข้าวหอมมะลิระดับพรีเมียม ลาไยและ
ลิน้ จี่ การทาเกษตรกรรมในจังหวัดพะเยานั้นส่วนมากมักทาในพื้นที่ราบป็นหลัก จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า
จังหวัดพะเยามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการทานาประมาณ 1,129.29 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ พืชผัก
ประมาณ 370.64 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นประมาณ 221.45 ตารางกิโลเมตร [1] และเมื่อ
ทาการเปรียบเทียข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดินระหว่างปี พ.ศ. 2555 และ 2558 พบว่ามีพ้ืนที่การ
ใช้ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อการเกษตรลดลงอย่างชัดเจน แม้ว่าในอดีตจะมีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ
ใช้จาแนกพื้นที่ว่างเปล่า (หรือพื้นที่ทิ้งร้าง) ด้วยหลากหลายเทคนิคและวิธีการ [2] [3] [4] และจากการทบทวน
วรรณกรรม ยังไม่พบงานวิจัยที่มีการประเมินประสิทธิภาพของชุดข้อมูลภาพแบบหลายช่วงคลื่นและข้อมูลภาพจาก
การทาดัชนีข้อมูลภาพร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายช่วงเวลาในการตรวจหาพื้นที่ว่างเปล่า งานวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาชุดข้อมูลที่เหมาะสมสาหรับการจาแนกข้อมูลภาพในการค้นหาพื้นที่ว่างเปล่า โดยอาศัย
ข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกล (ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม) ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์แบบหลายช่วงเวลา ผลลัพธ์ที่
ได้สามารถช่วยให้บุคคลที่สนใจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบการบริ หารจัดการ
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ของจังหวัดพะเยาในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การดาเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย การคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่าง (Training Area) และจุดตรวจสอบ
(Check Point) จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินและชุดข้อมูลจุดตรวจสอบแบบปรับแต่งได้ (Adaptive
Check Point - ACP) ที่พัฒนาจากข้อมูลภาพดาวเทียมความละเอียดสูงและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การคัดเลือกข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม (Image Collection) การทาอัตราส่วนข้อมูลภาพ (Band Ratio Image) การจาแนกข้อมูลภาพ (Image
Classification) และการประเมินความถูกต้องของการจาแนกข้อมูล (Classification Accuracy Assessment)
1. การคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างและจุดตรวจสอบ จะทาการคัดเลือกจากชัน้ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.
2555 และ 2558 จากกรมพัฒนาที่ดิน โดยเลือกประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่า นาร้าง ทุ่งหญ้า
ธรรมชาติ ป่าละเมาะและไร่ร้าง โดยข้อมูลที่ถูกคัดเลือกทั้งหมดจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่าๆกันได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง ข้อมูล
สาหรับใช้ป็นพืน้ ที่ตัวอย่างสาหรับการจาแนกข้อมูล (Training Area) และ กลุ่มที่สองสาหรับใช้เป็นจุดตรวจสอบความ
ถูกต้องของการจาแนก (Check Point) จานวนจุดตรวจสอบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 482 จุด บนพื้นฐานของ
ทฤษฏีความน่าจะเป็นที่มีการแจกแจงแบบทวินาม [5] โดยอาศัยการจาแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบหลายช่วง
คลื่นแบบหลายช่วงเวลา (Multi Temporal-Spectral image - MTS) ข้อมูลภาพค่าดัชนีดินผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์
แบบหลายช่วงเวลา (Multi Temporal Normalized Difference Soil Index – MTNDSI) และข้อมูลภาพค่าดัชนีพืชพรรณ
ผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์แบบหลายช่วงเวลา (Multi Temporal Normalized Difference Vegetation Index – MTNDVI)
นอกจากการใช้พ้ืนที่ตัวอย่างและจุดตรวจสอบที่พัฒนาจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากกรมพัฒนาที่ดินแล้ว
(LDD-TA/CP) ยังมีการปรับปรุงข้อมูลโดยการสารวจภาคสนามและการแปลตีความจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ความละเอียดสูงที่มีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาจุดตรวจสอบแบบปรับแต่งได้ (Adaptive Check Point ACP) สาหรับการประเมินความถูกต้องของการจาแนกข้อมูลภาพ ภาพตัวอย่างการกระจายตัวของพื้นที่ตัวอย่างและ
จุดตรวจสอบแสดงดังภาพที่ 1 ดังนี้
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ภาพที่ 1 การกระจายตัวของพืน้ ที่ตัวอย่างและจุดตรวจสอบ
2. การทาอัตราส่วนข้อมูลภาพ (Image Band Ratio) ประกอบด้วยการสร้างข้อมูลภาพด้วยวิธีดัชนีพืชพรรณ
ผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) ดังสมการ (1) และข้อมูลภาพด้วยวิธีดัชนีดินผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDSI)
ดังสมการ (2)
ดัชนีพชื พรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) [7]

NDVI =
เมื่อ

NDVI
NIR
RED

NIR−RED
NIR+RED

(1)

คือ ค่าดัชนีพชื พรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์
คือ ค่าการสะท้อนในช่วงอินฟราเรดระยะใกล้
คือ ค่าการสะท้อนในช่วงสีแดง

ดัชนีดินผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (Normalized Difference Soil Index - NDSI) [7]

NDSI =
เมื่อ

NDSI
SWIR
NIR

SWIR−NIR
SWIR+NIR

คือ ค่าดัชนีดินผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์
คือ ค่าการสะท้อนในช่วงอินฟราเรดคลื่นสัน้
คือ ค่าการสะท้อนในช่วงอินฟราเรดระยะใกล้
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(2)

3. ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท (LANDSAT) แลนด์แซทเป็นชื่อของชุดดาวเทียมสารวจทรัพยากรโลก
(Earth Observation Satellites) [5] ดาวเทียมดวงแรกคือ ดาวเทียมแลนด์แซท 1 (LANDSAT 1) ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี พ.ศ.
2515 ที่พัฒนาโดย องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration NASA) หรือ นาซา ชุดดาวเทียมแลนด์แซทนั้นเริ่มตั้งแต่ดาวเทียมแลนด์แซท 1 จนถึงดาวเทียมแลนด์แซท 8
ในปัจจุบัน ข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซทที่มีให้บริการและนิยมใช้ในงานวิจัยอย่างแพร่หลายประกอบด้วยข้อมูลภาพ
ดาวเทียมแลนด์แซท 5 (Thermal Instrument - TM และ Multispectral Scanner System - MSS) ดาวเทียมแลนด์แซท
7 (Multispectral Example - ETM+) และดาวเทียมแลนด์แซท 8 (Thermal Infrared Sensor - TIRS และOperational
Land Imager - OLI) งานวิจัยครั้งนี้เลือกใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท 5, 7 และ 8 บันทึกภาพระหว่างปี
(พ.ศ. 2546 - 2560) ในช่วงที่ปลอดเมฆ (Cloud Free) โดยจังหวัดพะเยานัน้ จะประกอบด้วยข้อมูลภาพในแนวเส้นทาง
(Path) ที่ 130 และแถว (Row) ที่ 46 และ 47 ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนีส้ ามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ https://earthexplorer.usgs.gov แบบไม่มีค่าธรรมเนียม ตัวอย่างแนวเส้นทางและแถวของดาวเทียมแลนด์
แซทบริเวณจังหวัดพะเยามีดังภาพที่ 2 ดังนี้

ภาพที่ 2 แนวเส้นทางและแถวของดาวเทียมแลนด์แซทบริเวณจังหวัดพะเยา
4. การจาแนกข้อมูลภาพ (Image Classification) การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้วิธีการจาแนกข้อมูลภาพแบบแบบ
ความน่าจะเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Classification) ซึ่งเป็นการจาแนกแบบวิยุต (Hard Classification)
อาศัยหลักในการจาแนกแบบความน่าจะเป็นไปได้สูงสุดมาตรฐาน แต่ละจุดภาพจะถูกกาหนดให้เป็นประเภทใดจาก
ความน่าจะเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood) หรือความน่าจะเป็นภายหลัง (Posterior Probability) ของการเป็น
สมาชิก [9] ซึ่งถูกคานวณโดยอาศัยสมการ (3) ดังนี้
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Pi p(xk |i)

L(i|x_k ) = ∑c

j=1 Pj p(xk |j)

เมื่อ

L(i|xk)
Pi
c

(3)

คือ ความน่าจะเป็นภายหลัง (Posterior probability) ของจุดภาพ k
ที่มีเวกเตอร์ขอ้ มูลเท่ากับ xk เป็นสมาชิกของประเภท i
คือ ความน่าจะเป็นล่วงหน้า (Prior Probability) สาหรับคลาส i
คือ จานวนคลาสทั้งหมด

ความน่าจะเป็นภายหลัง (Posterior Probability) ของการเป็นสมาชิกของประเภทมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 แต่ความ
น่าจะเป็นภายหลังจะถูกบังคับให้มีผลเท่ากับ 1 สาหรับแต่ละจุดภาพและจะถูกสร้างตามประเภทที่กาหนดไว้ทั้งหมด
ฉะนั้น ความน่าจะเป็นภายหลัง (Posterior Probability) สามารถนามาใช้ในการวัดเชิงสัมพัทธ์ของความเป็นสมาชิกของ
ประเภท โดยความน่าจะเป็นภายหลัง (Posterior Probability) มาใช้เป็นตัวบ่งชี้ค่าสัดส่วนความเป็นสมาชิกในจุดภาพ กรอบ
ความคิดวิธีการจาแนกแบบความน่าจะเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Classifier) [10] ดังภาพที่ 3 ดังนี้

ภาพที่ 3 วิธีการจาแนกแบบความน่าจะเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Classifier) [9]
5. การประเมินความถูกต้องของการจาแนก (Classification Accuracy Assessment) จานวนของจุดทดสอบ
ตัวอย่าง (Check Point - CP) สาหรับใช้ในการประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการจาแนกจะอาศัยพื้นฐานของ
ทฤษฏีความน่าจะเป็นการแจกแจงแบบทวินาม [5] สามารถคานวณได้ดังสมการ (4) ดังนี้
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𝐍=
เมื่อ

p คือ
q คือ
E คือ
Z คือ

𝐙 𝟐 (𝐩)(𝐪)

(4)

𝐄𝟐

เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องที่ต้องการของแผนที่โดยรวม
100 – p
ความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้น
ค่าจากตารางความเบี่ยงเบนมาตรฐานปกติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่กาหนด

โดยการประเมินความถูกต้องของการจาแนกจะอาศัยเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน (Error matrix) ในรูปของ
อาเรย์สี่เหลี่ยมของตัวเลขที่ถูกจัดเรียงจากค่าให้อยู่ในแบบแถวและสดมภ์ เพื่อ ใช้สาหรับการอธิบายจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ถูกกาหนดค่าในประเภท (Class) ต่างๆเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นกับข้อมูลอ้างอิง
(จุดตรวจสอบ) โดยค่าในแต่คอลัมน์จะแทนด้วยค่าอ้างอิง (จุดตรวจสอบ) และค่าในแต่ละแถวจะแทนค่าที่ได้จากการ
จาแนกข้อมูลภาพ (การกาหนดประเภทข้อมูล) [5] ดังภาพที่ 4 ดังนี้

ภาพที่ 4 ตารางเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน
เมทริกซ์ความคลาดเคลื่อ นสามารถนามาใช้อธิบายเชิงสถิติ ประกอบด้วยการคานวณค่า ความถูกต้อ ง
โดยรวม (Overall Accuracy) ที่แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องโดยรวมของการจาแนกข้อมูลทั้งหมด โดยคานวณได้จาก
ผลรวมของจานวนจุดภาพที่จาแนกได้ถูกต้องหารด้วยจานวนจุดภาพทั้งหมดดังสมการ (5) ดังนี้
1

Overall Accuracy = ∗ ∑ki=1 nii
n

เมื่อ

nij
ni+
n+j
k
n

(5)

คือ จานวนจุดภาพที่จาแนกได้ถูกต้อง
คือ จานวนจุดภาพที่จาแนกทั้งหมดของชั้นข้อมูลชนิดหนึ่งๆ ที่มาจากการจาแนก
คือ จานวนจุดภาพที่จาแนกทั้งหมดของชั้นข้อมูลชนิดหนึ่งๆ ที่มาจากการสารวจ
จากพื้นที่จริง
คือ จานวนชั้นข้อมูลทั้งหมด
คือ จานวนจุดภาพทั้งหมด

และค่า สัมประสิทธิ์แคปปา (Kappa Coefficient) ที่ใช้ทดสอบความสอดคล้อง (Consistency) ของข้อมูล
2 กลุ่ม โดยสามารถคานวณได้ดังสมการ (6) ดังนี้
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̂=
𝐾
เมื่อ

Xii
Xi+
X+I
N

𝑘

𝑘

N ∑𝑖=1 𝑥𝑖𝑖 − ∑𝑖=1(𝑥𝑖+ ×𝑥+𝑖 )
𝑘

N2 −∑𝑖=1(𝑥𝑖+ ×𝑥+𝑖 )

(6)

คือ ผลรวมของแนวทแยงมุมของเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน
คือ ผลรวมของแถวของเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน
คือ ผลรวมของคอลัมน์ของเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน
คือ จานวนความคลาดเคลื่อน

5. จุดตรวจสอบแบบปรับแต่งได้ (Adaptive Check Point - ACP) ในขั้นตอนการประเมินความถูกต้องของ
การจาแนกข้อมูล (Classification Accuracy Assessment) จากข้อมูลการสารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) นั้น
ปัญหาที่มักพบอยู่เสมอ คือ การขาดแคลนจุดตรวจสอบที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อการประเมินความถูกต้องของ
การจาแนกข้อมูล สาเหตุอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น การขาดแคลนงบประมาณในการสารวจภาคสนาม
ระยะเวลาการออกสารวจภาคสนามเพื่อสร้างพื้นที่ตัวอย่างและจุดตรวจสอบมีความแตกต่างด้านเวลากับข้อมูลภาพที่
ใช้ใ นการจ าแนกจนทาให้เกิ ด ความไม่ส อดคล้ อ งกัน ทางเวลา (Time Inconsistency) รวมถึ ง สภาพพื้น ที่ อ าจมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือมีเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (Seasonal Change) ทาให้ไม่สามารถกาหนดลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ แบบเดิมที่ปรากฏบนข้อมูลภาพได้อย่างสอดคล้อง ถูกต้องและเหมาะสม เป็นต้น
แนวทางหนึ่งซึ่งนิยมใช้การสร้างจุดตรวจสอบ คือ การพัฒนาจุดตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถหามา
ได้และมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ เช่น การอ้างอิงจากชั้นข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน การสร้างจุดตรวจสอบจาก
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือข้ อมู ลภาพถ่ ายดาวเทียมรายละเอียดสูงที่ บันทึกข้ อมู ลภาพในช่วงเวลาใกล้เคี ยงกั บ
ข้อมู ลภาพที่ ใช้ในการจ าแนกข้ อมูล ข้ อดีของวิธีการนี้ คื อ ผู้ใช้งานสามารถจ าแนกหรือแปลตีความลั กษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ได้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงมากกว่า (ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน) เนื่องจากเป็นการสารวจและบันทึกข้อมูล
ในขณะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับการบันทึกข้อมูลภาพที่ใช้ในการจาแนกข้อมูล และบางครั้งยังมีความละเอียดเชิง
ตาแหน่ง (Spatial resolution) ที่สูงกว่า ซึ่งจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเวลาของ
ข้ อมู ลภาพที่ น ามาใช้งาน รวมถึ งเพิ่ มความน่ าเชื่ อถื อของจุ ดตรวจสอบ นอกจากนี้ ยั งอาจสามารถสร้ างปรั บแต่ ง
คุณลั กษณะของจุดควบคุ มได้ตามต้องการ (Adaptable) ทั้ งจานวนและการกระจายตัวของจุดสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับทฤษฎีทางสถิตทิ ี่นามาประยุกต์ใช้งานสาหรับการประเมินความถูกต้องของการจาแนก

ผลการศึกษา
จากผลการจาแนกชุดข้อมูลภาพที่ผลิตจากข้อมูลภาพค่าดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์แบบหลาย
ช่วงเวลา (MTNDVI) ข้อ มูลภาพค่าดั ชนีดิ นผลต่า งแบบนอร์ แมลไลซ์ แบบหลายช่วงเวลา (MTNDSI) และการใช้
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบหลายช่วงคลื่นหลายช่วงเวลา (MTS) ด้วยเทคนิควิธีการจาแนกประเภทแบบความน่าจะ
เป็นไปได้สูงสุด (MLC) โดยการนาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน (LDD Check Point – LDD-CP) ใน
การตรวจหาพื้นที่ว่างเปล่า และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการพัฒนาชุดข้อมูลพื้นที่ตัวอย่างและจุดตรวจสอบขึ้นเอง
(Adaptive Training Area/Check Point – ATP/ACP) เมื่อประเมินความถูกต้องของการจาแนกข้อมูลจากการพิจารณา
ค่าเชิงสถิติโดยอาศัย ค่า ความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy - OA) และค่าสัมประสิทธิ์แคปปา (Kappa
Coefficient - Kappa) ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการจาแนกข้อมูลภาพ
LDD Check Point (LDD-CP)
OA (%)
Kappa
53.00
0.06
MTNDVI
53.00
0.06
MTNDSI
60.00
0.20
MTS

Adaptive Check Point - ACP
OA (%)
Kappa
97.51
0.94
99.17
0.66
96.68
0.93

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อใช้งานพื้นที่ตัวอย่างและจุดตรวจสอบที่พัฒนาจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของกรมพัฒนาที่ดิน นั้นผลการจาแนกข้อมูลภาพให้ค่ าความถูกต้องโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (น้ อยกว่า 60
เปอร์เซนต์) ส่วนค่าสัมประสิทธิ์แคปปานั้นต่ามาก แสดงถึงความไม่สอดคล้องกัน (Inconsistency) ระหว่างชั้นข้อมูลที่
จาแนกได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากจานวนคลาส (Class) ที่กาหนดไว้เบื้องต้นสาหรับการจาแนกมีจานวนน้อยเกินไป
(พื้นที่ว่างเปล่าและไม่ใช่พนื้ ที่ว่างเปล่า) และความแตกต่างเชิงเวลาของข้อมูลที่นามาใช้ในการจาแนกข้อมูล (ชั้นข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้สาหรับการสร้างพื้นที่ตัวอย่างและจุดตรวจสอบและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้ในการ
จาแนกข้อมูล) จึงทาให้ค่าที่ใช้คานวณทางสถิติมีน้อยเกินไปทาให้ค่าสัมประสิทธิ์แคปปา (Kappa Coefficient) ที่ได้
ค่อนข้างต่า และการนาค่าดัชนีดัชนีดินผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDSI) มาใช้ร่วมวิเคราะห์หาพื้นที่ว่างเปล่านั้น ไม่
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ว่า พื้นที่ว่างควรจะมีค่า การสะท้อนของดินมากกว่าพื้นที่อ่ืนๆ เนื่องจากผลการจาแนกด้วย
ข้อมูลภาพดัชนีดัชนีดนิ ผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDSI) ให้ค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall accuracy - OA) เท่ากับ
ความถูกต้องโดยรวมที่ได้จากข้อมูลภาพดัชนีพชื พรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) และเมื่อทาการจาแนกข้อมูล
อีกภาพครั้งหนึ่งโดยใช้พ้ืนที่ตัวอย่างและจุดตรวจสอบแบบปรับแต่งได้ (ATP/ACP) พบว่า ผลการจาแนกข้อมูลนั้นมีค่า
ความถูกต้องโดยรวมและค่า สัมประสิทธิ์แคปปาสูงขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้อมูลที่ใช้ในการสร้างพื้นที่
ตัวอย่างและจุดตรวจสอบในครั้งแรกนั้นขาดความทันสมัยและมีความแตกต่างด้านเวลาอย่างมากกับข้อมูลที่ใช้ใน
การจาแนกข้ อมูล ซึ่งเป็นประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้จาแนกข้อมูลจาเป็นต้องเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังอย่างมากใน
การจาแนกข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและการประเมินความถูกต้องของการจาแนก
แม้ว่าข้อมูลภาพดัชนีดัชนีดินผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ แบบหลายช่วงเวลา (MTNDSI) จะให้ค่าความถูกต้อง
โดยรวมสูงที่สุด แต่ค่าความสอดคล้องกันของผลการจาแนกข้อมูล (ค่าสัมประสิทธิ์แคปปา) ที่ค่อนข้างต่า ทาให้ไม่
อาจสรุปได้ว่าชุดข้อมูลนี้เป็นชุดข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการจาแนกพื้นที่ว่างเปล่า ต่างจากข้อมูลภาพดัชนีพืช
พรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ แบบหลายช่วงเวลา (MTNDVI) ที่ให้ค่าความถูกต้องโดยรวมไม่แตกต่างกันมากนัก
(ประมาณ 1.7 เปอร์เซนต์) แต่มีค่าความสอดคล้องกันของผลการจาแนกข้อมูลที่สูงกว่าอย่างชัดเจน (ประมาณ
28 เปอร์เซนต์) รวมถึงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ (มากกว่า 0.8) และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบหลายช่วง
คลื่นแบบหลายช่วงเวลา (MTS) นัน้ ยังให้คา่ ความถูกต้องโดยรวมและค่าความสอดคล้องกันของการจาแนกข้อมูลก็ไม่
แตกต่างจากข้อมูลภาพดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ แบบหลายช่วงเวลา (MTNDVI) มากนัก (ประมาณ
1 เปอร์เซ็นต์และ 0.01 ตามลาดับ) จึงอาจสรุปได้ว่า ข้อมูลภาพดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์แบบหลาย
ช่วงเวลา (MTNDVI) และชุดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบหลายช่วงคลื่นแบบหลายช่วงเวลา (MTS) เป็นชุดข้อมูลที่มี
ความเหมาะสมสาหรับการตรวจหาพืน้ ที่ว่างเปล่าของจังหวัดพะเยา
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อย่างไรก็ดี แม้วา่ การเลือกใช้งานจุดตรวจสอบแบบปรับแต่งได้เอง (ACP) อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในทางสถิติ
แต่ประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณาสาหรับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน คือ ความลาเอียง (Bias) ที่เกิดจากผู้สร้างชั้น
ข้อมูลพื้นที่ตัวอย่างและจุดตรวจสอบ เนื่องจากข้อมูลนี้ สามารถปรับแต่งคุณลักษณะของจุดตรวจสอบได้ (ขนาด /
จานวนหรือการกระจายตัวของจุดตรวจสอบ) ผู้สร้างชั้นข้อมูลสามารถขจัดความลาเอียงบางส่วนที่อาจเกิดขึ้นได้โดย
การเลือกใช้วิธีการสุ่มจุดทดสอบ (Random Point Sampling) สาหรับการสร้างพื้นที่ตัวอย่างและจุดตรวจสอบ
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แอปพลิเคชันข้อมูลพระเครื่องด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือน 3 มิติ จังหวัดพะเยา
Mobile application for amulet information with AR 3D in Phayao province
สุขชาตรี ประสมสุข1 ปิยังกูร จรัสสันติจติ 1* และ พงศ์นเรศ โภชนา1
Sukchatri Prasomsuk1, Piyoungkul Jarusantijit1* and Phongnared Phochana1
บทคัดย่อ
โครงงานนี้มีวั ต ถุประสงค์ ที่จะสร้ างระบบและรวบรวมข้ อมู ล พระเครื่อ งในจั ง หวัด พะเยากั บเทคโนโลยี
ภาพเสมือนสามมิติ (Augmented Reality : AR) ในชื่อ “AmuletPHY” เพื่อเป็นระบบต้นแบบในการเก็บสารสนเทศของ
พระเครื่อง ที่มีข้อมูลต่าง ๆ ที่ประกอบไปด้วย ชื่อพระเครื่อง รูปทรง ประวัติที่มา และปี ที่สร้าง โดยการทางานของ
ระบบแบ่ง ออกเป็นสองส่ วนหลั กคือ 1) ส่วนผู้ดูแลระบบและการจัดการฐานข้อ มูล และ 2) ส่วนผู้ ใช้ง านบน
โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถแสดงข้อมูลพระเครื่องและภาพ 2 มิติ ระบบนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ทางานบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฎิบัติการแอนดอยด์ ที่มีการใช้งานร่วมกับกล้องโทรศัพท์มือถือโดยการส่องไปที่องค์พระเครื่องหรือภาพวัตถุ
มงคล จากนั้นจะได้ภาพที่ปรากฎเป็นลักษณะ 3 มิตพิ ร้อมเสียงคาบรรยายประวัตคิ วามเป็นมาแบบอัตโนมัติ เครื่องมือ
ที่ใช้พัฒนาระบบนี้คือโปรแกรม Untiy และ Visual studio ร่วมกับเทคโนโลยีในการจัดการฐานข้ อมูลบนคลาวด์
ของ วูโฟเรีย (Vuforia) ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานและการยอมรับทั้ง 3 ด้านคือ การวิเคราะห์และออกแบบ
การทางานและการใช้ประโยชน์กับผลกระทบ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี (x̄ = 4.05, SD. = 0.79)
คาสาคัญ: พระเครื่อง แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล วัตถุมงคล ภาพเสมือน

Abstract
This project aims to create and information collection for amulets in Phayao province with Augmented
Reality (AR) technology under the name of "AmuletPHY" that is used as a model application to support the amulet
information: name, shape, sources and year. The system is divided into two main sections: 1) the administrator and
database management and 2) the user section on the mobile phone that it can display amulet information and 2D
images. This application operates on Android operating system by using of the phone camera to point at an amulet
object or a picture then the visual image would appear to show on mobile screen in 3D images with a description
by automatic voice. The Unity program and the Visual studio are used for development the system with the cloud
database technology (Vuforia). The result of the performance and acceptance evaluation in 3 parts: analysis and
design, operation and impact is a good level (x̄ = 4.05, SD. = 0.79).
Keywords: amulet, application, database, sacred object, AR
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บทนา
ในปัจจุบันหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดพะเยาเช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปะ
สถาปั ต ยกรรม ลวดลายภาพตามผนั ง วั ต ถุ ม งคล และอั ก ขระจารึ ก ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ล้ ว นแต่ มี ค วามส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคตามกาลสมัยเป็นอย่างมาก วัตถุ อย่างหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็น เอกลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันได้ก็คือพระเครื่องและเหรียญพระบูชาต่าง ๆ ที่ซึ่งถือได้ว่า เป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่งที่มี
ความสาคัญในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ โดยในแต่ละยุคสมัยจะมีการสร้างและผลิตขึ้นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง
ยังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนทีส่ นใจและนิยมการเก็บสะสมไว้บูชา ด้วยการเพิ่มขึ้นของจานวนวัตถุมงคลชนิดพระเครื่องที่
เริ่มมีจานวนมากขึ้น ทาให้ขอ้ มูลต่าง ๆ เช่น ชื่อองค์พระ ประวัตคิ วามเป็นมา รูปลักษณ์ แหล่งที่สร้าง และรายละเอียด
ต่าง ๆ ขององค์พระฯ ในแต่ละท้องถิ่น ยังขาดการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศที่ทันสมัย ที่ให้สามารถค้นคว้า
และศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (จรูญ เมืองมูล, 2554) ได้จัดทาหนังสือขึน้ เพื่อรวบรวมพระเครื่องที่สาคัญในจังหวัด
พะเยา และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีหลากหลายได้เข้ามามีบทบาทช่วยงานด้านการพัฒ นาการเก็บข้อมูลได้ดีขึ้น
ซึ่งที่ผ่านมามีงานในลักษณะการนาเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบนสมาร์ทโฟนในรูปแบบการใช้วิธีซ้อนภาพสองมิติหรือ
สามมิติที่อยู่ในโลกเสมือนจริงเสริม ให้อยู่บนภาพที่เห็นจริงจากการส่องรูปภาพที่เป็นต้นแบบ (นิติศักดิ์ เจริญรูป ,
2560) และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดมหาธาตุ (อัฉราวุฒิ ศรีประไหม, 2560) ใน
ส่วนที่ช่วยด้านการศึกษามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ที่สามารถใช้งานได้ทั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กับสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาเคมี เรื่องโครงสร้าง
อะตอม และพันธะเคมี (ณัฏฐ์ ดิษเจริญ และคณะ, 2557) สื่อการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมด้วยสื่อคอมพิวเตอร์แบบ
นาเสนอภาพสามมิติ ที่ใช้ควบคู่กับหนังสือเสริมบทเรียน โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างข้อความภาพสองมิติและสามมิติ
โดยใช้รหัสสัญลักษณ์มาร์คเกอร์ (Marker) ประกอบกัน (ภูวภัสสร์ อินอ้าย และคณะ, 2560) จากการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลวิจัยเหล่านั้น ทางผู้วิจัยจึงได้แนวทางและนาเทคนิคต่าง ๆ เหล่านั้นมาช่วยในการสร้างและทาการรวบรวมข้อมูล
ด้านพระเครื่องในรูปแบบดิจิทัลอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งยังมีไม่แพร่หลาย อีกทั้งที่มีอยู่ก็เป็นเพียงการถ่ายภาพจากเอกสาร
หนังสือ ต่าง ๆ ลงในแอปพลิเคชัน แต่ยังขาดเทคนิคที่ทันสมัยและใช้วธิ ีเดิม ๆ อยู่
ด้วยเหตุนกี้ ารพัฒนาระบบนี้จึงได้จัดทาขึ้นเพื่อที่จะต้องการมีระบบที่ทันสมัยและมีความสมบูรณ์มากยิ่ง ขึ้น
โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือสาหรับงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลพระเครื่องและเหรียญ
พระบูชากับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ที่สามารถแสดงภาพเสมือน 3 มิติ บนหน้าจอสมาร์ทโฟน และทางานร่วมกับ
เทคโนโลยีฐานข้อมูลคลาวด์ได้ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นต้นแบบหลัก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาและสร้างระบบของแอพพลิเคชันได้แก่โปรแกรมยูนิต้ี (Unity)และโปรแกรมวิชวล
สตูดิโอ (Visual Studio) และ สาหรับเสียงคาอธิบายถึงรายละเอียดของเหรียญพระใชเโปรแกรม เจราจาโฮม
(JRajaHome) สาหรับการอ่านออกเสียงภาษาไทยแบบอัตโนมัติ ในส่วนของการการตกแต่งรูปภาพใช้โปแกรม(Adobe
Photoshop)และฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลทั้ง ข้อมูล รูปภาพ รูปทรงวัตถุ ข้อมูลประวัติ และเสียงบรรยาย จะใช้ คลาวด์
ของวูโฟเรีย (Vuforia)ในการเก็บข้อมูล
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการเก็บรวมรวมข้อมูลพระเครื่องแบบมีภาพเสมือน
ประกอบชนิดสองและสามมิตดิ ้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง พร้อมเสียงบรรยายแบบอัตโนมัติในจังหวัดพะเยา
2. เพื่อประเมินการยอมรับของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการเริ่มต้นแนวความคิดสามารถแสดงได้ในลักษณะตามผังภาพที่ 1 ซึ่งเป็นกรอบภาพรวมที่ประกอบไป
ด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันนี้

 องค์พระเครื่อง

 องค์พระเครื่อง

แบบเหรียญโลหะ

แบบเนื้อผง

 แอปพลิเคชัน
(Android OS)

 แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล

และภาพ 2 มิติ

และภาพ 3 มิติ

 Unity
 Database

 บันทึก

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการพัฒนาระบบ
แนวคิดนี้เกิดจากการนาปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาและนามาพิจารณาก่ อนการพัฒนาซึ่งประกอบไป
ด้วยปัจจัยข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้  ข้อมูลองค์พระเครื่องแบบเนื้อผง  ข้อมูลองค์พระเครื่องแบบเหรียญโลหะ  การ
แสดงผลลัพธ์บนหน้าจอในแบบภาพ 2 มิติ พร้อมคาบรรยาย ในแบบระบบปกติทั่วไป  การแสดงผลลัพธ์บน
หน้าจอในแบบภาพ 3 มิติ พร้อมคาบรรยายด้วยเสียงแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง  ตัวแอปพลิเค
ชันหลักที่ทางานบนระบบปฏิบัติการเอนดรอยด์  โปรแกรมยูนิต้ี เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อและใช้งานในลักษณะ 3D
 ส่วนผู้พัฒนาระบบที่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงฐานข้อมูล และ  ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลบนคลาวด์
ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้
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วิธีดาเนินการวิจัย
กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้มีกระบวนการพัฒนาระบบ ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ ศึกษาความต้องการของผู้ใช้และความจาเป็นของการมีระบบ เก็บ
รวบรวมข้อมูลชนิดของพระเครื่องตามแหล่งต่าง ๆ จากร้านเช่าพระ วัดในตัวเมือง และจาก หนังสือ พระดี พระงาม
เมืองพะเยา ที่มีตัวอย่างมากกว่า 200 ตัวอย่างองค์พระเครื่อง เมื่อได้ขอ้ มูลเพียงพอแล้วจึงเริ่มวางแผนการดาเนินงาน
2. การวิเคราะห์ระบบ ด้านการนาข้อมูลเข้าและการใช้งานของผู้ใช้ให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบด้าน
การทางานของแอปพลิเคชัน ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ (Vuforia) ด้านการนาเทคโนโลยีภาพเสมือน มาใช้ร่วม
ประกอบการทางาน
3. การออกแบบระบบ เลือกใช้โปแกรม Unity และโปรแกรม Visual studioโดยทั้งสองโปรแกรมจะใช่ใน
การ ในการออกแบบระบบทั้งการสร้างภาพ 3D การประมวลผลข้อมูล รูปมรงวัตถุ รูปภาพ
4. การดาเนินการระบบ นาส่วนต่าง ๆ ที่เตรียมไว้มาสร้างเป็นแอปพลิเคชันและทาการทดสอบโปรแกรม
ทั้งระบบ
5. สรุปผลและจัดทารายงาน หาข้อสรุปและทาคู่มอื การใช้งาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลจาก บุคคลทั่วไป จานวน 10 คน
ผู้ที่สนใจและอยูใ่ นวงการพระเครื่อง 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน
จานวน 5 คน โดยใช้การสุม่ ตัวอย่างด้วยวิธีบังเอิญ (Convenience Sampling)

วิธีศึกษาและการพัฒนา
จากขบวนการข้ า งต้น ได้ น าข้ อ มู ล มาวิเคราะห์ เพื่อ ออกแบบแอปพลิ เคชัน และได้ พั ฒ นาระบบที่ส รุ ปใน
ภาพรวมการทางานได้ดังแผนผังภาพที่ 2 คือ  ฐานข้อมูลคลาวด์ใช้ในการเก็บข้อมูลวัตถุพระเครื่องและเหรียญพระ
ที่ทางานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ  โปรแกรมยูนิต้ี ในส่วนนี้จะทางานโดยการเก็บ
ข้อมูลภาพต้นฉบับไปไว้ในฐานข้อมูลคลาวด์ ที่เป็นเครื่องมือช่วยการสร้างระบบเก็บข้อมูลวัตถุและข้อมูลรูปภาพ และ
ยังสามารถทางานในการแสดงผลลัพธ์ไปยังหน้าจอโทรศัพยมือถืออีกด้วย และส่วนที่  เป็นส่วนการใช้งานบน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการเอนดรอยด์ โดยใช้งานร่วมกับกล้องภายในตัว เมื่อทาการส่องไปยังวัตถุหรือรูปภาพ
พระเครื่อง จะได้ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพร้อมรายละเอียดของพระเครื่องแต่ละชนิด โดยมีเสียงบรรยายที่ใช้โปรแกรม
การอ่านออกเสียงภาษาไทยแบบอัตโนมัติเป็นหลัก
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Cloud
(Vuforia)

ภาพที่ 2 ภาพรวมการทางานของระบบ
หลักจากการออกแบบการทางานของระบบตามภาพที่ 2 แล้ว ก็ได้ทาการสร้างหน้าจอการทางานต่าง ๆ เป็น
แอปพลิเคชัน โดยมีหน้าจอตัวอย่างหลัก ๆ ตามลาดับในภาพที่ 3 4 5 และ 6 ตามลาดับข้างล่างนี้

ภาพที่ 3 หน้าจอหลัก

ภาพที่ 4 หน้าจอภาพข้อมูลพระเครื่อง
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จากหน้าจอหลักเลือกการทางาน “เริ่มใช้งานกล้อง” ในฟังก์ชั่นนี้แอปพลิเคชันจะทาการเรียกใช้กล้องเพื่อ ให้
ผู้ใช้ส่องไปยังตัวองค์พระเครื่องหรือเหรียญพระ โดยถ้าองค์พระเครื่องแบบเดียวกันหรือชนิด เดียวกัน ที่ถูกจัดเก็บไว้
เป็นฐานข้อมูลแล้วก็จะปรากฏภาพ 3 มิติ พร้อมมีเสียงบรรยายประวัติความเป็นมาด้วยเสียงแบบอ่านอัตโนมัติดัง
ตัวอย่างภาพทีแ่ สดงผลลัพธ์ในภาพที่ 5 (พระเครื่องเหรียญโลหะ) และภาพที่ 6 (ภาพพระเครื่องเนื้อผง)

ภาพที่ 5 ภาพ 3D พระเครื่องเหรียญโลหะ

ภาพที่ 6 ภาพ 3D พระเครื่องเหรียญเนื้อผง

ข้อมูลพระเครื่องทั้งขนิดเหรียญโลหะและเนื้อผงต่าง ๆ ในส่วนนีจ้ ะเก็บข้อมูลที่ประกอบไปด้วย ประวัตทิ ี่มา
รูปลักษณ์ที่ถูกต้อง ปีที่สร้าง ในจังหวัดพะเยาทั้งหมด

ผลการศึกษา
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ท าการส ารวจโดยการน าแอปพลิ เ คชั น ไปให้ ผู้ ใ ช้ ง านได้ ท ดสอบเพื่ อ ท ากการประเมิ น
การยอมรับจากผู้ใช้ดังนี้ 1) บุคคลทั่วไป จานวน 10 คน 2) ผู้ที่สนใจและอยู่ในวงการพระเครื่อง 5 คน 3) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน จานวน 5 คน โดยมีผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 1
ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินการยอมรับมีมาตราส่วน 5 ระดับ ตาม Likert scale โดยแบ่งเป็น 3 ด้านด้วยกัน
คือ 1) ด้ านการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 2) ด้ านประสิทธิภาพการทางานของฟังก์ ชัน 3) ด้านประโยชน์และ
ผลกระทบของระบบ
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินการใช้งานแอปพลิเคชัน “AmuletPHY”
รายการประเมิน
1. ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
1.1 รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล
1.2 การจัดเรียงระบบเมนู
1.3 กระบวนการทางานของระบบมีความรวดเร็วในการเรียกใช้งาน
รวม
2. ด้านประสิทธิภาพการทางานของฟังก์ชัน
2.1 ค้นหาข้อมูลและแสดงผล
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วน
2.3 การประมวลผลข้อมูลในภาพรวม
รวม
3. ด้านประโยชน์และผลกระทบของระบบ
3.1 ความเหมาะสมการใช้งานข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
3.2 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
3.3 ฐานข้อมูลมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน
รวม
ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านของระบบ

x̄

SD.

ระดับ

4.03 0.70
3.98 0.89
3.90 0.78
3.79 0.79

มาก
พอใช้
พอใช้
พอใช้

3.63 1.05
4.03 0.70
4.05 0.71
3.90 0.85

พอใช้
ดี
ดี
พอใช้

4.20 0.65
4.28 0.72
4.40 0.63
4.29 0.67
4.05 0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เกณฑ์ระดับความพึ่งพอใจ
1.00 – 1.49
1.50 – 2.49
2.50 – 3.49
3.50 – 4.49
4.50 – 5.00

มีความพึ่งพอใจระดับควรปรับปรุง
มีความพึ่งพอใจระดับพอใช้
มีความพึ่งพอใจระดับปานกลาง
มีความพึ่งพอใจระดับมาก
มีความพึ่งพอใจระดับมากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่าการประเมินการใช้งานและการยอมรับของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน โดยรวมค่าเฉลี่ยรวม
ทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.05, SD.=0.79) และเมื่อพิจารณารายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้คือ ด้านการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ (x̄=3.79, SD.=0.79) ด้านประสิทธิภาพการทางานของฟังก์ชัน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=3.90, SD.=0.85) ด้านประโยชน์และผลกระทบของระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̄=4.29, SD.=0.67)
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วิจารณ์และสรุปผล
ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือนี้ เพื่อการรวบรวมข้อมูลพระเครื่องที่สาคัญ ในจังหวัด
พะเยา ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนสามมิติที่ประกอบไปด้วยข้อมูล ชื่อพระเครื่อง รูปทรง ประวัติที่มา และปีที่สร้าง
เป็นฐานข้อมูลบนคลาวด์ของฟูโวเรีย โดยมีการทางานร่วมกับกล้องโทรศัพท์เพื่อใช้ในการส่องรูปองค์พระเครื่องหรือ
รูปภาพเหมือน และให้ผลลัพธ์การแสดงข้อ มูลภาพประกอบแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ พร้อมเสียงประกอบคาบรรยาย
แบบอัต โนมั ติไ ด้ ซึ่งฐานข้อมู ลพระเครื่องรวมจากแหล่ง ต่า ง ๆ ทั้ งหมด 210 ชนิด องค์พระ โดยมี ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งานและการยอมรับทั้ง 3 ด้านคือ การวิเคราะห์และออกแบบ การทางาน และการใช้ประโยชน์ กับ
ผลกระทบ มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับดี

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยนีไ้ ด้ทดสอบการใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงในการตรวจจับภาพรูปลักษณ์ขององค์พระเครื่อง ทาให้
มีขนาดข้อมูลทีม่ ขี นาดใหญ่และไม่เหมาะที่จะใช้กับฐานข้อมูลบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ ด้วยข้อจากัดนี้จึงใช้ฐานข้อมูล
บนคลาวด์เป็นหลัก ซึ่งในการพัฒนาและวิจัยครั้งต่อไปเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องหน่วยความจาภายใน ควรที่จะใช้วิธีการ
อื่นที่สามารถตรวจจับภาพและใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลที่น้อยกว่า นี้ และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการทางานของ
ระบบให้มคี วามรวดเร็วยิ่งขึน้ ในอนาคตต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก พ.ต.ท. จรูญ เมืองมูล ร่วมกับ อาจารย์ที่ปรึกษา และสมาคมพระ
เครื่องจังหวัดพะเยา ที่สนับสนุนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาระบบนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้
การสนับสนุนทุนในครัง้ นี้
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การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเพื่อการพยากรณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
Linear regression analysis using for Forecasting Outbreak of Influenza
วรินทร ซอกหอม1* บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ2 และนครินทร์ ชัยแก้ว3
Warintorn Sokhom1*, Bowonsak Srisungsittisunti2 and Nakarin Chaikaew3
บทคัดย่อ
ปัจจุบันโรคระบาดมีการแพร่กระจายหนักในทุก ๆ ปี จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่กลับประสบ
ปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดพะเยามีการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็น
อั น ดั บ 1 ของประเทศ โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ก็ เป็ น โรคระบาด ซึ่ ง จะสามารถแพร่ ระบาดได้ เ ป็ น วงกว้า งในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ในงานวิจัยนี้ได้นาเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและแบบพหุ มาใช้ในการสร้าง
แบบจาลองเพื่อการพยากรณ์จานวนผู้ป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยได้นาข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดพะเยามา
ใช้ในการฝึกฝน (Training) ซึ่งชุดข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ในการสร้างแบบจาลองขึ้นมา
นัน้ จะเป็นรูปแบบทานายจานวนผู้ป่วยทั้งจังหวัดและทานายแยกตามอาเภอซึ่งได้สร้างแบบจาลองมาทดสอบทั้งสิ้น 40
แบบจ าลอง แล้ ว ท าการเปรี ย บเที ย บแต่ ล ะแบบจ าลองจากการทดสอ บ ในส่ ว นของการทดสอบ (Testing)
ประสิทธิภาพของแบบจาลองได้ใช้ วิธี 10-Fold Cross-Validation ซึ่งพบว่าการใช้ข้อมูลอุณหภูมิและการใช้เทคนิค
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ของการทานายจานวนผู้ป่วยทั้งจังหวัดเป็นแบบจาลองที่ดีที่สุด ซึ่งให้
ค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (R Squared) อยู่ที่ 0.847 ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient) อยู่ที่
8.684 และการฝึกฝน การทดสอบ ด้วยขอบเขตข้อมูลอื่น ๆ ก็มีผลค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจในระดับที่ต่าลง
มา
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ การแพร่ระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่ แบบจาลองการพยากรณ์
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Abstract
Now, epidemics are spreading every year. Phayao province is a small province, but it is still suffering
from the outbreak of influenza. In 2014, Phayao province was the country's first flu. In this research, Influenza is
an epidemic. It can spread widely in a short time. This research applied Simple linear Regression analysis
technique. Multiplier Used to model predictive models for influenza patients. The data of influenza patients in
Phayao Province was used for training. The data set contains temperature and relative humidity data. In
modeling, the model predicted the number of patients in both provinces and predicted by district. The model
was constructed to test 40 models and compared each model from the test. In testing, the efficiency of the
model was 10-Fold Cross-Validation. It was found that the use of temperature data and the use of data analysis
techniques with simple linear regression. The predicted number of patients in the province is the best model. The
coefficient of decision making (R Squared) is 0.847, the coefficient of influence for the variable is (Coefficient) is
8.684, Experimenting with other data boundaries results in lower decision-making coefficients.
Keywords: Simple linear Regression analysis. Multi linear Regression analysis. Influenza outbreak. Forecasting Model.
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บทนา
ในปัจจุบันโรคระบาดถือเป็นปัญหาสาคัญระดับโลก ที่จาเป็นต้องหาสาเหตุ วิธีการป้องกัน และวิธีการระงับ
การระบาดโดยเร็ว โดยโรคระบาด (Epidemic) คือ สถานการณ์การติดเชื้อโรคที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันในชุมชน
ในท้องถิ่น หรือในแหล่งหนึ่งแหล่งใดในอัตราสูงกว่าสถานการณ์ปกติที่ควรเป็น โดยการติดเชื้อนัน้ ลุกลามแพร่กระจาย
อยู่ในชุมชนในถิ่นหรือในแหล่งนั้น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงจุดเริ่มต้นของโรคและสามารถแพร่กระจายลุกลามไปยังชุมชนอื่น ๆ
ที่ อ ยู่ ไ กลออกไปได้ ห ลาย ๆ ชุ ม ชนหรือ หลายๆ สถานที่ [1] เช่ น กลุ่ ม โรคทางเดิ น หายใจ โรคติ ด ต่ อ ทางน้าและ
อาหาร โรคที่เกิดจากยุงและสัตว์ตา่ ง ๆ โรคที่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งโรคระบาดต่าง ๆ เหล่านี้
เป็ น กลุ่ ม โรคที่ ระบาดหนั ก และพบบ่ อ ยในประเทศไทยและมีค นไทยจ านวนมากที่ ยั ง เจ็ บป่ ว ย และเสี ย ชีวิต จาก
โรคติดต่อที่เกิดขึ้นเป็นจานวนมากทั้งที่ โรคบางชนิดมีการเกิดของโรคเป็นประจาซ้า ๆ ทุกปี โดยกลุ่มโรคทางเดิน
หายใจถือว่าเป็นโรคที่มีการระบาดหนักในทุ ก ๆ ปี ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ
หรือปอดบวม ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในอากาศ ติดต่อกันง่ายโดยการไอ-จาม หากป่วยเป็นปอดบวม
อาจเสียชีวิตได้ อาการคือ มีไข้สูง หายใจเร็วหรือเหนื่อยหอบ และโรคที่มีอัตราผู้ป่วย และอัตราการเสีย ชีวิตสูงที่ใน
กลุ่มโรคนีค้ ือ โรคไข้หวัดใหญ่ โดยการติดเชื้อที่พบในมนุษย์ คือ สายพันธุ์ A, B และ C โดยไวรัสชนิด A มีความรุนแรง
และอั นตรายมากที่สุ ด สามารถติด ต่อจากสัต ว์ ซึ่ งเป็น พาหะมาสู่ค น และจากคนที่ติดเชื้อ ไปสู่ค นอื่น ๆ ทางการ
ไอจาม และอากาศหายใจที่มีเชื้อไวรั สกระจายอยู่ จึงสามารถแพร่ระบาดได้เป็นวงกว้าง หรือระบาดไปทั่วโลกได้ใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ไวรัสชนิด B มักแพร่ระบาดตามฤดูกาลที่มีสภาพอากาศเอื้ออานวยต่อการติดเชื้ออย่างฤดูหนาว
และฤดูฝน เช่น ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Flu) อาจแพร่ระบาดได้ในระดับภูมิภาค และไวรั สชนิด C เป็น
การติดเชื้อทางระบบหายใจที่ไม่รุนแรง มีอาการป่วยเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการป่วยเลย ไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด
จากข้อมูลในปี 2559 พบผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จานวน 167,220 ราย เสียชีวิต 44 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด
เรียงตามลาดับ คือ 25-34 ปี (11.88 %) 15-24 ปี (10.45 %) 35-44 ปี (10.22 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.3
อื่น ๆ ร้อยละ 1.9 พม่า ร้อยละ 0.5 กัมพูชา ร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวัน ร้อยละ 0.1 ลาว ร้อยละ 0.1 อาชีพ
ส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง ร้อยละ 40.3 นักเรียน ร้อยละ 29.5 รับจ้าง ร้อยละ 15.2 [2]
จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ ที่ประสบปัญหาการระบาดของ โรคไข้หวัดใหญ่ โดยจังหวัดพะเยา
มีประชากรทั้งสิ้น 484,454 คน เป็นชาย 236,671 คน หญิง 247,783 คน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 76.47
คนต่อตารางกิโลเมตร [3] จังหวัดพะเยาเป็นเพียงจังหวัดขนาดเล็ก แต่กลับประสบปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัด
ใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอัตราการป่วยอยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ
อีก 4 จังหวัด ที่มีจานวนประชากรที่สูงกว่าเป็น 2-3 เท่า แต่กลับมีอัตราการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สูงถึง 610.49 ต่อแสน
ประชากร และในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดพะเยาเผยข้อมูลอัตราการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ จาก
ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงเวลา 1 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จานวน
175 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.85 ต่อแสนประชากร และเมื่อเทียบกับปี 2556 พบว่ามีผู้ป่วยถึง 1.8 เท่า ซึ่งพบผู้ป่วย
เกือบทุกอาเภอ ยกเว้น อาเภอปง ประกอบด้วย อาเภอเมือง สูงสุด 87 ราย รองลงมาคือ อาเภอดอกคาใต้ 30 ราย
อาเภอเชียงคา 14 ราย อาเภอจุน 13 ราย อาเภอภูซาง 12 ราย อาเภอแม่ใจ 9 ราย อาเภอภูกามยาว 7 ราย และ
อาเภอเชียงม่วน 3 ราย โรคไข้หวัดใหญ่ที่พบนี้เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล [4]
ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเป็นประจาซ้า ๆ ทุกปี
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การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression analysis) เป็นระบบสมการคณิตศาสตร์ที่สามารถ
แปรผลทางสถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent
Variable) ซึ่งมีการนามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยอย่างแพร่หลาย เช่น ในงานวิจัยระบบควบคุมสินค้าคงคลังบนเว็บ
แอพพลิเคชันโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ กรณีศึกษาบริษั ท อินเตอร์บิวด์ จากัด [5] ได้พัฒนา
ระบบควบคุมสินค้าคงคลังบนเว็บแอพพลิเคชัน โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยเตรียมข้อมูล
สรุปในอดีตแต่ละเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2553 จากนั้นใช้ข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือน
พฤษภาคม ปี 2554 จานวนทั้งสิน้ 5 เดือนเป็นชุดทดสอบ ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบพบว่าให้ค่า
ความ คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) เท่ากับ 2.0342 ตัวอย่างงานวิจัยที่ 2 งานวิจัยการประยุกต์ใช้สมการ
ถดถอยพหุคูณ เพื่อพยากรณ์สินค้าคงคลังบนระบบเว็บแอพพลิเคชั่น [6] ได้นาข้อมูลยอดขายรถจักรยานยนต์ของ
บริษัท VTN Enterprise จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างช่วงเวลาเดือนมกราคมเดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นข้อมูลทดลอง
ในการสร้างตัวแบบ พยากรณ์ สินค้าคงคลังและทดลองใช้เว็บแอพพลิเคชั่น ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบพยากรณ์มีค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ r= 0.448, r2=0.201 adjusted r2= 0.175 และ S.E.est = 0.820 ผลการทดลอง
ดังกล่าวพบว่า ตัวแบบการพยากรณ์มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนาไปใช้เป็นตัวแบบในการทานายยอดขาย
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่าการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression analysis) ในพื้นที่จังหวัด
พะเยา โดยใช้จะมีเปรียบเทียบข้อมูลจากตัวแปรหลัก โดยใช้ตัวแปรหลัก 2 ประเภทดังนี้ อุณหภูมิ และความชื้น
สัมพัทธ์มาช่วยในการตัดสินใจ เหตุผลในการเลือกตัวแปรในการศึกษา 2 ตัวแปรนี้ ได้แก่ 1) ความพร้อมของข้อมูล
อุ ณ หภู มิแ ละความชื้น สั ม พั ทธ์ ที่ เป็ น ปั จ จั ย เกี่ ย วข้ อ งที่ ก่ อ ให้ เกิ ด โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ กั บผู้ ป่ว ยโดยตรง 2) ผู้ วิ จั ย ได้
ทาการศึกษาหาข้อมูลปัจจัยการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งได้พบการอภิปรายในงานวิจัยลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (2005-2009) พบว่ามีสายพันธุ์ H1N1 ที่ทนต่อยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ ในปี พ. ศ. 2552
ในอินเดียตะวันออกไว้วา่ [7] ไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นเรื่องปกติสาหรับประเทศ
ที่อยูใ่ นละติจูดเขตร้อน ดังนัน้ เพื่อลดการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่เป็นประจาทุกปีควรเริ่มแคมเปญฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลก่อนช่วงปลายฤดูร้อนก่อนฤดูไข้หวัดใหญ่ งานวิจัยการแพร่กระจายและการควบคุมโรคไข้หวัด
ใหญ่ในสองกลุ่มคือแบบจาลองไว้ว่า [8] การระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ที่มีสามสายพันธุ์คือ สายพันธุ์ A B และ C
ส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาว เนื่องจากเชื้อไวรัสมี การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและเพื่อภูมิคุ้มกัน
และอากาศที่แห้งและเย็นจะช่วยให้ไวรัสมีชวี ติ อยูน่ อกร่างกายนานกว่าที่อื่น ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยในการทานาย
การวางแผนแก้ไขปัญหาในการจัดการข้อมูล จัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี [9]
การเตรียมข้อมูลและวิธีการศึกษา
การเตรียมข้อมูลก่อนศึกษาโดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear
Regression analysis) เพื่อฝึกฝนและทดสอบ (Training and Testing) ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัด
ใหญ่ทั้งจังหวัดพะเยา
ขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลก่อนศึกษาได้แสดงกระบวนการในภาพที่ 1 จะใช้ข้อมูลของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
ทุกอาเภอของจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ. 2555 โดยในชุดข้อมูลผู้ป่วยที่ประกอบด้วย 2 คอลัมน์ คือ ข้อมูลอุณหภูมิ และ
ข้อมูลความชืน้ สัมพัทธ์ โดยจะเป็นข้อมูลย้อนหลังจากวันที่แพทย์ประเมินพบผู้ป่วย 3 วัน โดยในการเตรียมข้อมูลจะมี
การเพิ่มคอลัมน์เพื่อหาข้อมูลจานวนข้อมูลผู้ป่วยที่เกิดซ้ากันด้วย เพื่อให้ทราบถึงอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์เดียวกัน
และจานวนผู้ป่วยเกิดขึ้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 2 เป็นการนาข้อมูลเฉพาะคอลัมน์อุณหภูมิมาทาการเพิ่มคอลัมน์จานวน
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ผู้ป่วยที่อุณหภูมิเดียวกัน โดยค่าอุณหภูมิจะเป็นตัวแปรต้น และจานวนรวมของผู้ป่วยนี้จะถูกใช้เป็นตัวแปรตามของ
แบบจาลองสมการที่ สร้างขึ้น เพื่อใช้ทานายจ านวนผู้ป่วยไข้หวัด ใหญ่ ในกรณี ความชื้นสัมพั ทธ์ก็เตรียมข้ อมูลใน
ลักษณะเดียวกัน ตัวอย่างดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preprocess) ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
ให้อยูใ่ นรูปแบบที่พร้อมสาหรับการเตรียมข้อมูลและวิธีการศึกษา

ภาพที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยาปี พ.ศ. 2555
และข้อมูลผลรวมของข้อมูลอุณหภูมทิ ี่ผ่านขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preprocess)
จากภาพที่ 2 ตารางด้านซ้ายประกอบด้วยข้อมูลลาดับ (ID) และอุณหภูมิ (TEMP) ของวันที่แพทย์พบว่าเป็น
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งยังไม่ผ่านการนับจานวนผู้ป่วยในแต่ละวันที่มีอุณหภูมิเดียวกัน โดยหลังการนับจานวนผู้ป่วย
แล้วจะได้ตารางทางด้านขวา ซึ่งจะเพิ่มข้อมูล ผลรวมของชุดข้อมูลอุณหภูมิ (Total Temp) ซึ่งถูกกาหนดให้เป็น Label
ซึ่งใช้ในการหาคาตอบของการพยากรณ์
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การเตรียมข้อมูลก่อนศึกษาโดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear
Regression analysis) เพื่อฝึกฝนและทดสอบ (Training and Testing) ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัด
ใหญ่รายอาเภอ จังหวัดพะเยา
ขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลก่อนศึกษาในกรณีการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายแบบรายอาเภอนั้น ได้นาชุด
ข้อมูลที่เตรียมไว้แล้วของทั้งจังหวัดดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น มาทาการแยกข้อมูลเป็น 9 อาเภอ แบ่งเป็นจานวนผู้ป่วย
อาเภอเมือง 96 ราย อาเภอจุน 19 ราย อาเภอเชียงคา 38 ราย อาเภอเชียงม่วน 4 ราย อาเภอดอกคาใต้ 43 ราย
อาเภอปง 12 ราย อาเภอแม่ใจ 12 ราย อาเภอภูซาง 23 ราย และอาเภอภูกามยาว 16 ราย ซึ่งแต่ละชุดข้อมูลจะ
ประกอบไปด้วย ชุดข้อมูลอุณหภูมิ และชุดข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ รวมทั้งสิ้น 18 ชุดข้อมูล โดยเป็นชุดข้อมูลอุณหภูมิ
จานวน 9 อาเภอและชุดข้อมูลความชืน้ สัมพัทธ์จานวน 9 อาเภอ เพื่อความชัดเจนจึงแสดงกระบวนการแยกข้อมูลราย
อาเภอดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preprocess)
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ให้อยูใ่ นรูปแบบที่พร้อมสาหรับการเตรียมข้อมูลและวิธีการศึกษา

ภาพที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพะเยาปี พ.ศ. 2555
และข้อมูลผลรวมของข้อมูลความชืน้ สัมพัทธ์ที่เกิดซ้ากัน ที่ผ่านขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preprocess)
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จากภาพที่ 4 ตารางด้านซ้ายประกอบด้วยข้อมูลลาดับ (ID) และความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) ของวันที่แพทย์
พบว่าเป็นผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่ยังไม่ผ่านการนับจานวนผู้ป่วยในแต่ละวันที่มีขอ้ มูลความชืน้ สัมพัทธ์เดียวกัน โดยหลัง
การนับจานวนผู้ป่วยแล้วจะได้ตารางทางด้านขวา ซึ่งจะเพิ่มข้อมูล ผลรวมของชุดข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity)
ซึ่งถูกกาหนดให้เป็น Label ซึ่งจะใช้ในการหาคาตอบของการพยากรณ์
การเตรียมข้อมูลก่อนศึกษาโดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น แบบพหุ (Multiple Linear
Regression analysis) เพื่อฝึกฝนและทดสอบ (Training and Testing) ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัด
ใหญ่ จังหวัดพะเยาและแยกข้อมูลรายอาเภอ
ขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลก่อนศึกษา ได้ใช้ข้อมูลของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งจะแบ่ง
ข้อมูลเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 1) ชุดข้อมูลของผู้ป่วยโรคไข้ หวัดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 2) ข้อมูลของผู้ป่วย
โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2555 แยกชุดข้อมูลเป็นรายอาเภอ แบ่งเป็นจานวนผู้ป่วยอาเภอเมือง
96 ราย อาเภอจุน 19 ราย อาเภอเชียงคา 38 ราย อาเภอเชียงม่วน 4 ราย อาเภอดอกคาใต้ 43 ราย อาเภอปง
12 ราย อาเภอแม่ใจ 12 ราย อาเภอภูซาง 23 ราย และอาเภอภูกามยาว 16 ราย ในชุดข้อมูลจะประกอบไปด้วยข้อมูล
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่และ 2 ข้อมูลประกอบ คือ ข้อมูลอุณหภูมิ และข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งในการเตรียมข้อมูลแต่
ละครั้งจะต้องหาข้อมูลผลรวมของข้อมูลที่เกิดซ้ากัน โดยเป็ นผลรวมของข้อมูลอุณหภูมิ จานวน 9 อาเภอหรือชุด
ข้อมูลและความชื้นสัมพัทธ์จานวน 9 อาเภอ และแยกชุดข้อมูลเป็นรายอาเภอของจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ. 2555
โดยจะได้จานวนผู้ป่วยในรูปแบบข้อมูลเปรียบเทียบผลการพยากรณ์

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preprocess)
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ให้อยูใ่ นรูปแบบที่พร้อมสาหรับการเตรียมข้อมูลและวิธีการศึกษา
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยาปี 2555 ข้อมูลความชืน้ สัมพัทธ์
ข้อมูลอุณหภูมิรายวัน และผลรวมของข้อมูลอุณหภูมิที่ผ่านขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preprocess)
จากภาพที่ 6 ตารางด้านซ้ายประกอบด้วยข้อมูลลาดับ (ID) ความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) และอุณหภูมิ
(TEMP) ของวันที่แพทย์พบว่าเป็นผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ชุดข้อมูลนี้จะนับจานวนผู้ป่วยจากข้อมูลแต่ละวันที่มีอุณหภูมิ
เดียวกัน โดยหลังการนับจานวนผู้ป่วยแล้วจะได้ตารางทางด้านขวา ซึ่งจะเพิ่มข้อมูล ผลรวมของชุดข้อมูลอุณหภูมิ
(Total Temp) ซึ่งถูกกาหนดให้เป็น Label ซึ่งจะใช้ในการหาคาตอบของการพยากรณ์
วิธีการศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล
การสร้างและทดสอบแบบจาลองโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear
Regression analysis) ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งจังหวัดพะเยา
การหาค่าฟังก์ชันการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression analysis) โดยใช้
โปรแกรม Rapid Miner Studio โดยมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่หลากหลายและมี จานวนมาก
ด้วยวิธีการการสกัดและเหมืองข้อมูล ซึ่งใช้ข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ในวันที่แรกของระยะฟักตัวเชื้อโรค
ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งแต่ละกลุ่มข้อมูลได้มกี ารฝึกฝนและทดสอบ (Training and Testing) ด้วยแบบจาลองการทดสอบข้อมูล
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression analysis) และได้ใช้วธิ ีการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจาลอง (10-fold Cross-Validation) ซึ่งใช้หลักการแบ่งข้อมูลทดสอบ 90 % และใช้ข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 10 % ในการทดสอบ โดยที่ข้อมูลถูกทดสอบจะเลือกมาไม่ซ้ากันทั้ง 10 รอบ โดยที่วัด
ประสิทธิภาพของแบบจาลองที่สร้างขึ้นจากชุดข้อมูล ทั้ง 2 ชุดที่ได้เตรียมไว้ โดยวัดประสิทธิภาพจากค่าสัมประสิทธิ์
(R-Squared) ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient) ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และ
ค่าเฉลี่ยกาลังสอง (Root Mean Square) โดยค่าสัมประสิทธิ์บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ของแบบจาลองซึ่งสามารถบอกได้วา่ ยิ่งค่ามากแสดงว่าแบบจาลองจะมีความแม่นยาสูง ต่อมาค่า Root Mean Square
Error เป็นค่าแสดงการคลาดเคลื่อนในการทานายซึ่งค่ายิ่งสูงแสดงถึงผลการทานายที่ไม่แม่ นยา ซึ่งได้ผลการทดลอง
ตามตารางที่ 1
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนการเรียนรู้และการทดสอบ แบบจาลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
(Simple linear Regression analysis)

ภาพที่ 8 ตัวอย่างผลการหาค่าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression analysis)
ด้วยปัจจัยทานายจากอุณหภูมแิ ละจานวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แยกตามข้อมูลอุณหภูมิ
ด้วยโปรแกรม Rapid Miner Studio
ตารางที่ 1 สรุปค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (R Squared), ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient),
ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และ ค่าเฉลี่ยกาลังสอง (Root Mean Square) ที่ได้ข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนและ
ทดสอบ (Training and Testing) ด้วยแบบจาลองการทดสอบข้อมูล
ลาดับที่

1.
2.

ข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนและทดสอบ
(Training and Testing)
ด้วยแบบจาลองการทดสอบข้อมูล
อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์

R-Squared Coefficient Standard
Error
0.847
0.151

8.684
3.715

0.225
0.567

Root Mean
Square (RMS)
10.191
34.232

ผลการวิเคราะห์สถิติการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งจังหวัดพะเยา
พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว ร่วมกันอธิบายค่าสัมประสิทธิ์ ของพฤติกรรมการทานายของปัจจัยที่จะเกิดโรคไข้หวัด
ใหญ่ คือ อุณหภูมิได้ค่า R-Squared 0.847 และค่าสัมประสิทธิ์ 8.684 โดยพบว่าปัจจัยที่ผลต่อการเกิดโรคไข้หวัด
ใหญ่ต่อพื้นที่ คือ อุณหภูมิได้ค่า R-Squared 0.847 และค่าสัมประสิทธิ์ 8.684 และความชื้นสัมพัทธ์ได้ค่า R-Squared
0.151 และค่าสัมประสิทธิ์ 3.715
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การสร้างและทดสอบแบบจาลองโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear
Regression analysis) ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รายอาเภอ จังหวัดพะเยา
การหาค่าฟังก์ชันการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression analysis) โดยใช้
โปรแกรม Rapid Miner Studio ซึ่งใช้ข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ในวันที่แรกของระยะฟักตัวเชื้อโรคไข้หวัด
ใหญ่ ซึ่งแต่ละกลุ่มข้อมูลได้มีการฝึกฝนและทดสอบ (Training and Testing) ด้วยแบบจาลองการทดสอบข้อมูล
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression analysis) และได้ใช้วธิ ีการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจาลอง (10-fold Cross-Validation) โดยที่วัดประสิทธิภาพของแบบจาลองทั้ง 9 อาเภอ
อาเภอละ 2 แบบจาลองที่สร้างขึน้ จากชุดข้อมูล 2 รูปแบบ ซึ่งได้ผลการทดลองตามตารางที่ 2

ภาพที่ 9 ตัวอย่างผลการหาค่าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression analysis)
ด้วยปัจจัยทานายจากข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์และจานวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แยกตามข้อมูลความชืน้ สัมพัทธ์
โดยแบ่งข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รายอาเภอ จังหวัดพะเยา ด้วยโปรแกรม Rapid Miner Studio
ตารางที่ 2 สรุปค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (R Squared), ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient)
ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และ ค่าเฉลี่ยกาลังสอง (Root Mean Square) ที่ได้ข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนและ
ทดสอบ (Training and Testing) ด้วยแบบจาลองการทดสอบ
ลาดับที่ ข้อมูลอุณหภูมทิ ใี่ ช้ฝกึ ฝนและทดสอบ
(Training and Testing)
ด้วยแบบจาลองการทดสอบข้อมูล
1.
อาเภอเมือง
2.
อาเภอจุน
3.
อาเภอเชียงคา
4.
อาเภอเชียงม่วน
5.
อาเภอดอกคาใต้
6.
อาเภอปง
7.
อาเภอแม่ใจ
8.
อาเภอภูซาง
9.
อาเภอภูกามยาว

R Squared Coefficient Standard
Error
0.655
0.313
0.888
0.120
0
0.819
0.529
0.056
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3.559
0.233
0.937
0.804
-0.006
0.322
2.138
0.395

0.270
0.116
0.077
0.335
0.056
0.036
0.282
0.087

Root Mean
Square (RMS)
6.603
1.268
1.434
4767.553
0.527
0.455
3.080
1.364

ตารางที่ 2 สรุปค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (R Squared), ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient)
ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และ ค่าเฉลี่ยกาลังสอง (Root Mean Square) ที่ได้ข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนและ
ทดสอบ (Training and Testing) ด้วยแบบจาลองการทดสอบ (ต่อ)
ลาดับ ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ทใี่ ช้ฝกึ ฝนและ
ที่
ทดสอบ (Training and Testing)
ด้วยแบบจาลองการทดสอบข้อมูล
1.
อาเภอเมือง
2.
อาเภอจุน
3. อาเภอเชียงคา
4.
อาเภอเชียงม่วน
5. อาเภอดอกคาใต้
6. อาเภอปง
7.
อาเภอแม่ใจ
8. อาเภอภูซาง
9. อาเภอภูกามยาว

R Squared Coefficient Standard Root Mean
Error
Square (RMS)
0.189
0.291
0.353
0.164
0.400
0.355
0.200
0

2.083
-0.295
0.516
0.848
0.090
0.283
0.046
0.129

0.418
0.223
0.196
0.432
0.043
0.115
0.181
0.079

13.818
1.355
4.544
4230.634
0.894
2.309
3.389
2.091

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ แยกข้อมูลเป็นราย
อาเภอ จานวน 8 อาเภอ เนื่องจากจานวนข้อมูลผู้ป่วยอาเภอเชียงม่วนไม่เพียงพอต่อการทดสอบ โดยได้ทาการแยก
ข้อมูลเป็น 2 กลุ่มตามตัวแปรอิสระทัง้ 2 ตัว พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวร่วมกันอธิบายค่าสัมประสิทธิ์ของพฤติกรรม
การทานายของปัจจัยที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ สูงสุด คือ อุณหภูมิของอาเภอเชียงคาได้ค่า R-Squared 0.888
ค่าสัมประสิทธิ์ 0.937 และข้อมูล อุณหภูมิข องอาเภอเชียงคาได้ค่า R-Squared 0.819 ค่าสัมประสิทธิ์ 0.322
ตามลาดับ
การสร้างและทดสอบแบบจาลองโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น แบบพหุ (Multiple Linear
Regression analysis) ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยาและแยกข้อมูลเพื่อทดสอบ
รายอาเภอ
การหาค่ าฟั งก์ชันการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear Regression analysis)
ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยใช้โปรแกรม Rapid Miner Studio ซึ่งใช้ข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้น
สัมพัทธ์ ในวันที่แรกของระยะฟักตัวเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งแต่ละกลุ่ มข้อมูลได้มีการฝึกฝนและทดสอบ (Training and
Testing) ด้วยแบบจาลองการทดสอบข้อมูลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression
analysis) และได้ใช้วิธีการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแบบจาลอง (10-fold Cross-Validation) ซึ่งใช้
หลักการแบ่งข้อมูลทดสอบ 90 % และใช้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 10 % ในการทดสอบ โดยที่ วัด
ประสิทธิภาพของแบบจาลองทั้ง 20 แบบจาลอง แบ่งเป็นแบบจาลองของจังหวัดพะเยา 2 แบบที่สร้างจากชุดข้อมูลทั้ง
2 ชุดที่เตรียมไว้ รวมถึงแบบจาลองรายอาเภอทั้ง 9 อาเภอ อาเภอละสองแบบจาลองที่ส ร้างขึ้นจากชุดข้อมูล 2 ชุด
ซึ่งได้ผลการทดลองตามตารางที่ 3 และ 4 ตามลาดับ
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear Regression analysis)
ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ปว่ ยโรคไข้หวัดใหญ่และจานวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แยกตามข้อมูลอุณหภูมิ
ด้วยโปรแกรม Rapid Miner Studio
ตารางที่ 3 สรุปค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (R Squared), ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient),
ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และ ค่าเฉลี่ยกาลังสอง (Root Mean Square) ที่ได้ข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนและ
ทดสอบ (Training and Testing) ด้วยแบบจาลองการทดสอบ
ลาดับที่

1.
2.

ข้อมูลทีใ่ ช้ฝกึ ฝนและทดสอบ
(Training and Testing)
ด้วยแบบจาลองการทดสอบ
ข้อมูล
อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์

R Squared

0.818
0.150

Coefficient Standard
Error

8.548
3.896

0.265
0.559

Root Mean
Square (RMS)

11.303
34.399

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear Regression analysis) ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วย
โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยาโดยใช้ข้อมูลทดสอบรวมกัน จานวน 8 อาเภอ เนื่องจากจานวนข้อมูลผู้ป่วยอาเภอเชียง
ม่วนไม่เพียงพอต่อการทดสอบ จากการทดสอบข้อมูลจึงพบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว ร่วมกันอธิบายค่าสัมประสิทธิ์
ของพฤติกรรมการทานายของปัจจัยที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ สูงสุด คือ อุณหภูมิได้ค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ
(R Squared) 0.818 ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient) 8.548 และข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ ได้
ค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (R Squared) 0.150 ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient) 3.896
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 สรุปค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (R Squared), ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีผลต่อตัวแปรนัน้ ๆ (Coefficient),
ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และ ค่าเฉลี่ยกาลังสอง (Root Mean Square) ทีไ่ ด้ขอ้ มูลที่ใช้ฝึกฝนและ
ทดสอบ (Training and Testing) ด้วยแบบจาลองการทดสอบ
ลาดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ลาดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ข้อมูลอุณหภูมทิ ใี่ ช้ฝกึ ฝนและทดสอบ
(Training and Testing)
ด้วยแบบจาลองการทดสอบข้อมูล
อาเภอเมือง
อาเภอจุน
อาเภอเชียงคา
อาเภอเชียงม่วน
อาเภอดอกคาใต้
อาเภอปง
อาเภอแม่ใจ
อาเภอภูซาง
อาเภอภูกามยาว

R Squared

ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ทใี่ ช้ฝกึ ฝนและ
ทดสอบ (Training and Testing)
ด้วยแบบจาลองการทดสอบข้อมูล
อาเภอเมือง
อาเภอจุน
อาเภอเชียงคา
อาเภอเชียงม่วน
อาเภอดอกคาใต้
อาเภอปง
อาเภอแม่ใจ
อาเภอภูซาง
อาเภอภูกามยาว

R Squared

0.671
0.151
0.867
0.264
0
0.908
0.549
0.182

0.248
0.356
0.376
0.108
0.600
0.389
0.142
0.002

Coefficient Standard
Error
3.667
0.176
0.926
1.482
0.029
0.329
1.932
0.415

0.306
0.107
0.093
0.401
0.061
0.026
0.253
0.094

Coefficient Standard
Error
2.505
-0.301
0.584
0.235
0.069
0.277
-0.038
0.130

0.476
0.218
0.206
0.490
0.049
0.112
0.153
0.066

Root Mean
Square
(RMS)
6.527
1.405
1.720
3.749
0.517
0.356
3.148
0.927
Root Mean
Square
(RMS)
13.180
1.399
4.539
7.434
0.745
2.241
2.611
2.180

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัด
ใหญ่รายอาเภอ จานวน 8 อาเภอเนื่องจากจานวนข้อมูลผู้ป่วยอาเภอเชียงม่วนไม่เพียงพอต่อการทดสอบ จึง พบว่า
ตัวแปรอิสระทัง้ 2 ตัว ร่วมกันอธิบายค่าสัมประสิทธิ์ของพฤติกรรมการทานายของปัจจัยที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สงู สุด
คือ อุณหภูมิอาเภอแม่ใจได้ค่า R-Squared 0.908 ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient) 0.329 ซึ่งให้
ผลดีที่สุดของการแบ่งข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รายอาเภอด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple
linear Regression analysis)
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเลือกรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทานายผลที่จะ
เกิดโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลผู้ป่วยจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2555 โดยใช้ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในระยะฟักตัว
ด้วยการแบ่งแยกข้อมูลเป็น 2 ประเภท คือข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รวมทั้งจังหวัดพะเยาและข้อมูลแยกรายอาเภอ ด้วย
วิธีการเตรียมข้อมูล (Data Preprocess) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression
analysis) และการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear Regression analysis) เมื่อข้อมูลผ่านการฝึกฝน (Training) แล้วได้
ทาการทดสอบ (Testing) ประสิทธิภาพของแบบจาลองที่วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 10-Fold Cross-Validation เพื่อเลือกวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เหมาะสมและใช้ข้อมูลที่ให้รูปแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัด
พะเยา ซึ่งพบว่าการใช้ข้อมูลอุณหภูมิและการใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear
Regression analysis) มีข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่เป็นข้อมูลต่อเนื่อง (Continuous) สามารถสรุปได้ว่าในการสร้าง
แบบจ าลองเพื่อทานายจานวนผู้ ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวั ดพะเยาโดยใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2555 นั้น การใช้ข้ อมู ล
อุณหภูมิเป็นตัวแปรต้น ข้อมูลจานวนผู้ป่วยที่อุณหภูมิเดียวกันเป็นตัวแปรตาม อีกทั้งใช้ข้อมูลทั้งจังหวัดโดยไม่การแยก
รายอาเภอ และเทคนิคต้องเป็นการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression analysis) จะให้แบบจาลองที่ดีที่สุด
เนื่องจากสามารถทานายผลการเกิดด้วยการวิเคราะห์จากแบบจาลอง ให้ค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (R Squared)
อยู่ที่ 0.847 ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient) อยู่ที่ 8.684 การฝึกฝน (Training) และการทดสอบ
(Testing) ด้วยขอบเขตข้อมูลอื่น ๆ จังหวัดพะเยาก็มีผลค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (R Squared) และค่าสัมประสิทธิ์
ที่มีผลต่อตัวแปรนัน้ ๆ (Coefficient) ในระดับที่ต่าลงมา
โดยในงานวิจัยแบบจาลองที่ได้เป็นไปตามสมการ ที่ 1
Y = 8.684 + -140.09 (X)
(1)
สมการที่ 1 สมการแบบถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของการทานายจานวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดพะเยา เมื่อ
X เป็น อุณหภูมมิ หี น่วยเป็นองศาเซลเซียส และ Y เป็นจานวนผู้ป่วย

ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เป็นแนวทางสาหรับผู้วิจัยอื่น ๆ ที่สนใจศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยหรือข้อมู ลต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การศึกษาข้อมูล โดยสามารถทางานวิจัยอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติอ่ืนๆ
นอกเหนือจากวิธีการวิเคราะห์ของงานวิจัยนี้ เพื่อให้ตรงต่อวัตถุประสงค์ของการผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น
นาแบบจาลองที่ได้จากงานวิจั ยไปพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อทานายจานวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ หรือใช้
แนวทางในการสร้างแบบจาลอง การแบ่งข้อมูลเป็นหลายระดับ หรือการหาค่าตัวแปรตาม มาศึกษากับปัจจัยการเกิด
โรคไข้หวัดใหญ่อ่นื ๆ ซึ่งทาอาจให้ใช้ประโยชน์ในการสร้างแบบจาลองจากการถดถอยเชิงเส้นได้เหมาะสมมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัย
และขอขอบคุณ ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ สาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้คาปรึกษา
แนะนาจนงานวิจัยสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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การนาเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ให้บริการฟรี
Free geo-information presentations through the website
1
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บทคัดย่อ
การศึกษาเพื่อจัดทาข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลเชิงคุณภาพของแหล่งน้าของลุ่มน้าอิง มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนที่ในการนาเสนอเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและที่มาจากการใช้น้าในกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ใช้งานง่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการนาเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบแผนที่
ออนไลน์ Google My maps ที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ให้บริการฟรี และนาไปแสดงบนเว็บไซด์ผ่านทาง Google Sites โดย
หน้าเว็บไซต์ต้นแบบประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนหน้าเว็บไซต์เริ่มต้น ส่วนของแถบเมนู และส่วนของการแสดง
แผนที่แบบไฟล์ภาพ ในส่วนของฐานข้อมูลในเว็บไซด์ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้าอิง เช่น เส้นทางคมนาคม,
เส้นทางน้า ข้อมูลที่สร้างขึน้ จากสารวจคุณภาพน้า ได้แก่ จุดสารวจคุณภาพน้า ในส่วนของการตรวจวัดคุณภาพน้าลุ่ม
น้าอิง โดยทาการตรวจวัดทั้งหมด 40 จุดตลอดลุม่ น้าอิง ตรวจวัดคุณภาพน้าลุม่ น้าอิงตอนล่าง ปี พ.ศ.2559 ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าต่าสุด 7.8 สูงสุด 8.9 และค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) มีค่าต่าสุด 5.2 สูงสุด 6.6
ส่วนการตรวจวัดคุณภาพน้าลุม่ น้าอิงตอนบนและตอนกลาง ปี พ.ศ.2560 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าต่าสุด 7.6
สูงสุด 8.6 และค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) มีค่าต่าสุด 6.5 สูงสุด 8.5 โดยข้อมูลนาเสนอในรูปแบบแผนที่
ออนไลน์และแบบออฟไลน์ สามารถดาวโหลดชั้นข้อมูลหรือแผนที่ไปใช้งาน เพื่อสะดวกต่อผู้นาไปใช้งานที่มีความ
ต้องการแตกต่างกัน สามารถนาไปใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและน่าเชื่อได้
คาสาคัญ: ภูมิสารสนเทศ คุณภาพน้า เว็บไซต์ให้บริการฟรี
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Abstract
The study of geo-informatics and qualitative data of water resources of the Ing basin. The objectives is
generated maps for communication, understand, and recognize the problems and uses of water in various
activities. It is fast, easy to use and free of charge. Geographic information is provided through Google My Maps,
which is free of charge. By using Google Sites interface, the page consists of three main sections: the default
page section. Menu bar and the image file map. The database on the website consists of Ing basin database,
such as transportation routes, stream line, water quality surveys data, water quality surveys The basin water
quality measurement. All 40 measurements were performed throughout the basin. Measurement of basin water
quality in the lower part of Ing subbasin in 2016, the pH value is lowest 7.8, maximum 8.9, and dissolved
oxygen (DO) is the minimum value 5.2 maximum 6.6. The upper and middle subbasin water quality in 2017
was 7.6, 8.6, and DO with a minimum of 6.5 and a maximum of 8.5. Dispaly maps online and offline mode can
be download soft copy ( GIS layers) or had copy (map files) to use. To facilitate the use of different
requirements. Can be used easily. Fast and reliable.
Keywords: Geo-informatics, water quality, website services are free
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บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีเข้ามามีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถ
ความสามารถในการอ่านและบันทึกข้อมูลจานวนมาก การแสดงผลที่มีความเร็วได้ในเวลาอั นสั้น เป็นต้น ดังนั้นการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ย่อมเป็นการสร้าง คุณประโยชน์ต่อ
องค์กรและการนาข้อมูลพื้นฐานมาใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ตมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของทุก ๆ สังคม เพื่อเป็นการ
พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ จึ ง ได้ มี ก ารน าเทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต เข้ า มาร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ช่ ว ยให้ ก าร
ติดต่อสื่อสาร ใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูล ซึ่งปัจจุบันการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ต้องอาศัยเทคโนโลยีและเว็บไซต์เข้ามา
เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึน้ และทาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน [1]
จากปัญหาในการบุกรุกพื้นที่ต้นน้าเป็นจานวนมากเพื่อดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเพื่อการอยู่อาศัย
ทาให้มีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 25 ลุ่มน้าหลัก เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้าหลักครอบคลุม
พื้นที่กว้างจึงทาให้มีผู้เกี่ยวข้องจานวนมาก (Stakeholder) ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการ [2] ลุ่มน้าอิงเป็นลุ่มน้าสาขา
ของลุม่ น้าโขงเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้าหลักของประเทศ ต้นกาเนิดของลุ่มน้าอิงมาจากเทือกเขาผีปันน้าบริเวณที่ติดกั บ
จังหวัดลาปาง ต้นน้าวัง แบ่งจังหวัดลาปางและพะเยา ทางทิศตะวันตกของอาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไหลผ่านกว๊าน
พะเยาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ก่อนไหลย้อนขึ้นเหนือสู่อาเภอดอกคาใต้ อาเภอจุน จังหวัดพะเยาเข้าเขตพื้นที่จังหวัด
เขียงราย ที่อาเภอเทิง พญาเม็งราย ขุนตาล ก่อนลงสู่ แม่น้าโขงที่สบอิง บ้านปากอิงใต้ อาเภอเชียงของ แม่น้าอิงมี
ความยาวทั้งสิ้น 240 กิโลเมตร[3] ลุ่มน้าอิงจะแบ่งออกเป็น ลุ่มน้าอิงตอนบนตอนกลาง และตอนล่าง มีพ้ืนที่ทั้งหมด
2,983,336 ไร่ (คานวณจากระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์)
จากบริบทของลุ่มน้าอิงที่มีลักษณะเป็นทางน้ายาวพาดผ่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ส่งผลต่อ
ความสาคัญด้านความหลากหลายของระบบนิเวศทั้งทางบกและทางน้า โดยเฉพาะทางน้าเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคของ
คนในพื้นที่ สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็มีปัญหา
จากการใช้ทรัพยากรน้า รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้
ในการพัฒนาและฟื้นฟู ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องในระยะสั้นและระยะยาวต่อทรัพยากรในพื้นที่ ทั้งปัญหาในมิติของน้า
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและสารวจมานาเสนอให้
เกิดการรับรู้รู้ร่วมกันที่มีความถูกต้อง ง่ายและสะดวก (Clear and easy to understand) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอยู่
และใช้งานง่าย เข้าถึงได้สะดวกทุกพื้นที่และทุกเวลา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการช่วยในการตัดสินใจในการบริ หารและ
จัดการพื้นที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันสถานการณ์ ทราบถึงแหล่งที่มาและหาความเชื่อมโยงต่าง ๆ ของปัญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ช่ ว ยให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ เข้ า ใจและน าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาโดยวางแผนพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ์ ที่ ยั่ ง ยื น และ
มีประสิทธิภาพต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธีการดาเนินงานประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย ขั้นตอนในการดาเนินงาน
1. อุปกรณ์และเครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย
1.1 ซอฟแวร์ทางภูมิสารสนเทศ เพื่อการนาเข้าข้อมูลพิกัด จัดเก็บข้อมูล แสดงข้อมูล ดาเนินการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และสร้างแผนที่เพื่อดาเนินการสารวจและแสดงผลลัพธ์
1.2 Google My maps เป็นเว็บให้บริการแผนที่ออนไลน์แบบไม่มคี ่าใช้จ่าย เริ่มดาเนินงานในปี ค.ศ. 2007
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1.3 Google Sites เป็นโปรแกรมของบริษัทกูเกิ้ลที่ให้บริการสร้างเว็บไซด์ฟรี โดยมีการออกแบบ
หน้าเว็บไซต์ และแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์ผ่านเบาว์เซอร์ (Brower)
1.4 แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic map) จากกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018
เพื่อสร้างชั้นข้อมูลพืน้ ฐานบริเวณลุม่ น้าอิง
2. ขั้นตอนในการดาเนินงาน
2.1. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเป็นกระบวนการเพื่อกาหนดตาแหน่งพื้นที่เพื่ออ้างอิงเชิงภูมิศาสตร์ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้กาหนดระบบเส้นโครงแผนที่ (Map Projection) เป็นระบบ World Geodetic System : WGS 1984
ที่เป็นระบบที่ถูกนามาใช้ตามระบบพิกัดแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Mamap) มาตราส่วน 1: 50,000 ของ
กรมแผนที่ทหาร ซึ่งใช้ระบบพิกัดแผนที่ใหม่ ตามชุดแผนที่หลักของประเทศไทย ชุด L7018 ที่กาหนดหมุดหลักฐาน
แนวราบตามระบบ World Geodetic System 1984
2.2 สร้างชั้นข้อมูล ในส่วนของชั้นข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 แหล่งที่มา คือส่วนแรก จากแผนที่โดยการวาด
บนหน้าจอ (Head up digitize) จากชั้นข้อมูลแผนที่ที่ได้จากการสแกน ในชั้นข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ เส้นชั้นความสูง
(Contour line), ทางน้า (Stream line), ถนน (Road), ที่ตั้งหมู่บ้าน (Village) และเขตการปกครองระดับ อาเภอและ
จังหวัด (Political boundary) เป็นต้น และส่วนที่สอง ข้อมูลที่ได้จากการสารวจคุณภาพน้าบางประการ
2.3 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลร่วมกับ Google My Maps จากการรวบรวมฐานข้อมูลลุ่มน้าอิง โดยทา
การบันทึกไฟล์ข้อมูลเป็นไฟล์นามสกุล KMLนาไปใส่ไว้ในกูเกิ้ลไดร์ (Google Drive) เพื่อนาชั้นข้อมูลทั้งหมดสู่ Google
My Maps เพื่อทาการสร้างแผนที่ออนไลน์ ไว้ใช้ร่วมกับ Google Sites
2.4 การออกแบบและจัดทาเว็บไซต์ผ่านทาง Google Sites การออกแบบหน้าเว็บจะเป็นรูปแบบของ
Google Sites อยู่แล้ว สามารถเลือกธีมของเว็บ กาหนดประเภทส่วนหัวของเว็บไซต์ สามารถแทรกข้อความ รูปภาพ
และสามารถฝังแผนที่ลงไปได้ ในส่วนของด้านแถบเมนูสามารถจัดให้อยูใ่ นรูปแบบของ Drop Down เพื่อความสวยงาม
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รวบรวมฐานข้อมูล

Google My Maps

Google Sites

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด

ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้าอิง
เส้นชั้นความสูง, ทางน้า, ถนน, ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน, ขอบเขตการปกครอง

ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น , การใช้ พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ,
ลักษณะชุดดิน, ชั้นหินทางธรณี,

ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นจากสารวจ
จุดตรวจวัดคุ ณ ภาพน้ า, ค่ าความเป็นกรด-ด่า ง
3
(pH), ค่าออกซิเจนละลายน้า, ค่าฟอสเฟส (PO4 ),
ค่าความโปร่งแสง (Transparency)

การรวบรวมฐานข้อมูล

โปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ
นาออกเป็นไฟล์นามสกุล KML
การออกแบบหน้าเว็บบน
Google Site

การจัดการออกแบบข้อมูล
บน Google My Maps

- ออกแบบหน้าหลัก
ชื่อเรื่อง, แผนที่ชั้นข้อมูล

ปรับเปลี่ยนสีชั้นข้อมูล
เปลี่ยนลักษณะ icons
ชื่อชั้นข้อมูล

-แผนที่แสดงฐานข้อมูล
บล็ อ กแสดงแผนที่ (จากGoogle My
Maps)

แผนที่ออนไลน์
-ดาวน์โหลดข้อมูล
ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูล แผนที่,ไฟล์
นามสกุล.shp, พจนานุกรมข้อมูล

แชร์ลิงค์ Google My Maps
เพื่อฝากไว้ใน Google Drive
เว็บให้บริ การฐานข้อมูลลุ่มน้ าอิง

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
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ผลการศึกษา
ผลของการด าเนิ น งานจากการรวบรวมฐานข้ อ มู ล และน าเสนอข้ อ มู ล ผ่ า นเว็ บ ไซต์ Google Sites
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมฐานข้อมูลบริเวณลุม่ น้าอิง ประกอบไปด้วย 3 ข้อมูลหลัก ได้แก่
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้าอิง เช่น เส้นทางคมนาคม, เส้นทางน้า 1.2 ฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดนิ , ชุดดิน 1.3 ฐานข้อมูลที่สร้างขึน้ จากสารวจ เช่น จุดสารวจคุณภาพน้า ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางการจาแนกลักษณะข้อมูล
ชั้นข้อมูล
กลุ่มที่ 1 ข้อมูลพืน้ ทีฐ่ านลุ่มน้าอิง
1. แผนที่ภูมิประเทศชุด L7018 ลุ่มน้าอิง
2. ขอบเขตลุม่ น้าอิงตอนล่าง
3. เส้นชัน้ ความสูง
4. เส้นทางคมนาคม
5. เส้นทางน้า
6. จุดตาแหน่งหมูบ่ ้าน
7. ขอบเขตจังหวัด
8. ขอบเขตอาเภอ
9. ขอบเขตตาบล
10. แบบจาลองความสูงเชิงเลข (DEM)
11. ความลาดชัน
12. ทิศทางความลาดชัน (Aspect)
กลุ่มที่ 2 ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
1. การใช้ประโยชน์ที่ดนิ
2. ลักษณะชุดดิน
3. ชัน้ หินทางธรณีวทิ ยา
4. การใช้พ้ืนป่าไม้
กลุ่มที่ 3 ข้อมูลทีส่ ร้างขึ้นจากการสารวจ
1. จุดสารวจคุณภาพน้า
2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
3. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO)
4. ค่าฟอสเฟต (PO43)
5. ค่าความโปร่งแสง (Transparency)

ประเภทข้อมูล
Point

Line

Polygon

Image
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2. ผลการนาเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Google Sites จะประกอบด้วยหน้าหลักของเว็บไชต์ หน้าที่แสดงแผนที่
ออนไลน์ และหน้าดาว์โหลดข้อมูล
2.1 ในส่ ว นของหน้ า หลั ก ของเว็ บ ไซต์ จะประกอบไปด้ ว ย 3 ส่ ว นคื อ 1) ส่ ว นของชื่ อ หน้ า เว็ บ ไซต์
2) ส่วนของแถบเมนู 3)ส่วนของการแสดงแผนที่แบบไฟล์ภาพ (Hard Copy) ดังภาพที่ 3
2
1

3

ภาพที่ 3 แสดงหน้าเว็บหลัก
2.2 ส่วนของการแสดงแผนที่ออนไลน์ มีชนั้ ข้อมูลที่แสดง 6 ชั้นข้อมูลได้แก่ ขอบเขตการปกครองขอบเขตลุ่ม
น้าอิง เส้นทางคมนาคม เส้นทางน้า จุดตาแหน่งหมู่บ้าน ส่วนจุดสารวจคุณภาพน้าจะแสดงถึง จุดตาแหน่งการตรวจวัด
คุณภาพน้า และแผนที่แสดงค่าสูงสุด ต่าสุด ของค่าออกซิเจนละลายน้า (Do) และค่าความเป็นกรด-ด่าง ปี พ.ศ.2559 และ
ปี พ.ศ.2560 พร้อมทั้งยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละชัน้ ข้อมูลได้ ดังภาพที่ 4, 5, 6 และภาพที่ 7

ภาพที่ 4 แสดงค่าออกซิเจนละลายน้าปี พ.ศ.2559
และ 2560

ภาพที่ 5 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง ปี พ.ศ.2559
และ 2560
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ภาพที่ 6 แสดงแผนที่ออนไลน์

ภาพที่ 7 แสดงคาอธิบายข้อมูล

2.3 หน้าดาวน์โหลดข้อมูล เพื่อให้บริการฐานข้อมูลโดยที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็น Shapefile และ
แผนที่แบบ Hard Copy เพื่อนาไปใช้ในกรณีศึกษาอื่น ๆ และไฟล์พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับตัวข้อมูลที่ดาวน์โหลดไป

ภาพที่ 8 แสดงหน้าเว็บดาวน์โหลดชั้นข้อมูล
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วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการนาเสนอข้อมูลภู มิสารสนเทศผ่านเว็บไซต์เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้คนที่มีความสนใจ ในส่วนของฐานข้อมูลบริเวณลุ่มน้าอิงจะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลหลัก 3
ฐานข้อมูลได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้าอิง ฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สร้างขึน้ จากสารวจ
การตรวจวัดคุณภาพน้าลุม่ น้าอิง โดยทาการตรวจวัดคุณภาพน้าทั้งหมด 40 จุด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ลุ่ม
น้าอิงตอนล่าง 20 จุด ลุ่มน้าอิงตอนบนและตอนกลาง 20 จุด การตรวจวัดคุณภาพน้าลุ่มน้าอิงตอนล่าง พบว่า ปี
พ.ศ.2559 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าต่าสุด 7.8 สูงสุด 8.9 และค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) มีค่า
ต่าสุด 5.2 สูงสุด 6.6 ส่วนการตรวจวัดคุณภาพน้าลุ่มน้าอิงตอนบนและตอนกลาง พบว่า ปี พ.ศ.2560 ค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) มีค่าต่าสุด 7.6 สูงสุด 8.6 และค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) มีค่าต่าสุด 6.5 สูงสุด 8.5
ภาพรวมของเว็บไซต์ การแสดงผลของเว็บไซต์นั้นจัดอยู่ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ และแผนที่ ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 เมนูหลักได้แก่ หน้าแรก แผนที่แสดงฐานข้อมูล ดาว์โหลดข้อมูล ในส่วนของหน้าแรก แสดงชื่อของ
เว็บไซต์ แถบเมนูด้านบนและแสดงรูปแผนที่แบบ Hard copy ส่วนของหน้าแผนที่แสดงฐานข้อมูล แสดงชั้นข้อมูลต่างๆ
ส่วนของหน้าดาว์โหลดจะให้บริการข้อมูลที่จาเป็นในการใช้งาน
จุดเด่นในการสร้างเว็บจาก Google sites เป็นการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายโดยไม่ตอ้ งอาศัยความรู้ทางด้านการ
เขียนโปรแกรมภาษาต่างๆเช่น HTML,CSS,JavaScript และ PHP คนทั่วไปสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ และ
Google sites ยังให้บริการแบบฟรี
ข้อจากัดในการสร้างเว็บไซต์จาก Google sites ในการทาแผนที่ออนไลน์ My Map ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ที่
มีขนาดใหญ่กว่า 5 เมกกาไบต์ (mb) ส่วนในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ต้องเป็นไปตามรูปแบบของ Google Sites ไม่
สามารถออกแบบเพิ่มเติมได้
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การวิเคราะห์เครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Analysis of Online Instructional Media for General Education Courses of
University of Phayao
เจษฎา ธรรมสาร1*ศักยภพ ประเวทจิตร์2 และ ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์3
Jessada Tummasan1*, Sakkayaphop Pravesjit2 and Panchit Longpradit3
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ใน
ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยาที่พัฒนาขึ้น สาหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปจานวน 4 รายวิชา และนาเสนอกรอบแนวคิดใหม่
ในการปรั บ กระบวนการท างานของเครื่ อ งมื อ สื่ อ การสอนออนไลน์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ผลการวิ จั ย พบว่ า
1) จากการศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันที่ได้จากการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยสาเหตุ
พบว่าการทดสอบเพื่อวัดประสิทธิผลของการศึกษาเป็นแบบทดสอบครั้งเดียว ผู้เรียนบางคนได้ลงทะเบียนแต่ไม่เคยเข้ามา
ศึกษาบทเรียนหรือใช้เวลาในการเข้ามาศึกษาน้อย จึงทาให้ผลการสอบอยู่ในระดับปานกลาง และ 2) กรอบแนวคิดใหม่ใน
การปรับกระบวนการทางานของเครื่องมือสื่อการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย การสร้างเนื้อหา
บทเรี ยนที่ ออกแบบตามหลั กสตี มศึกษา การทดสอบก่ อนบทเรี ยน การประเมินวินิ จฉั ยผู้ เรี ยน ระบบให้ ค าปรึ กษา
รายบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต และเครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียน งานวิจัยขั้นต่อไป คือ การนากรอบแนวคิดที่พัฒนาไปศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งคาดหวังว่าจะส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิผลอยูใ่ นระดับที่ดขี ึ้น
คาสาคัญ: เครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป การประเมินผลเพียงครั้งเดียว
สตีมศึกษา
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Abstract
This study aimed to study, analyse and compare the current online instructional media for four general
education courses of University of Phayao and propose a new conceptual model of online instructional media for
improvement. The research results were as follows. Firstly, the analysis of learning achievement collected and
analysed from the current instructional media for those who registered in the academic years 2016 and 2017
was at a moderate level. The causes for such modest achievement were that the assessment offered by the
media was merely in the form of summative assessment and that students have registered but never learned
the lessons or spent limited time studying; hence resulting in unappealing performance. Secondly, a new
conceptual model of online instructional media of University of Phayao was proposed for improvement, consisting
of the content construction based on STEAM Education, pre-test assessment, diagnosis of learners, individualised
counseling through the Internet, and data analysis tools. Future work is to implement the developed conceptual
framework in order to investigate the student’s learning achievement, which is expected to result in a better
student learning performance.
Keywords: Online Instructional Media, General Education Courses, Summative Assessment, STEAM Education
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บทนา
ในยุคปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าเราได้ก้าวเข้า สู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อที่มีอยู่นามาวิเคราะห์และได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลาย ๆ ด้านเช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์
ด้านการธนาคาร ด้านห้องสมุด รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น นาไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถ
ในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ ทุกประเทศทั่วโลกกาลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า
สังคมความรู้ (Knowledge Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ไพรัช ธัชยพงษ์
และ พิเชษ ดุรงคเวโรจน์ (2541) กล่าวว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ซึ่งประกอบกัน
เป็น “สารสนเทศ” นั้น สามารถลื่นไหลได้สะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยุกต์ใ ช้ได้อย่างกว้างขวาง เรียกได้ว่า
ภาวะ “ไร้พรหมแดน” อันเนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ทาให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ทีมีความ
กลมกลืนและสอดคล้องกันอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังคมอันประกอบด้วยภาคการศึกษา และ
การฝึกอบรมเป็นเรื่องราวของการเรียนรู้สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้อมูล (Data) ข่าวสาร (Information)
การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดการผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทที่
เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ในลักษณะ เศรษฐศาสตร์เครือข่าย หรือที่เรียกว่า (networked economy) มีการเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วเสมือนดังโลกไร้พรมแดน จากที่กล่าวมาข้างต้น ทิศทางของการศึกษาในปัจจุบันได้มแี นวโน้ม
ที่จะมีการนาเอาใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้ามาช่วยในกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) ได้กล่าวถึงข้อดีของการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนที่อยูห่ ่างไกล หรือไม่มเี วลาในการมาเข้าชั้นเรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ ๆ ต้องการ ซึ่งอาจเป็นที่
บ้ า น ที่ ทางาน หรือ สถานศึ ก ษาใกล้ เ คี ย งที่ ผู้ เรี ย นสามารถเข้ า ไปใช้ บริ ก ารทางอิ น เทอร์ เน็ ต ได้ การที่ ผู้ เ รี ย นไม่
จาเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษาที่กาหนดไว้จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านของข้อจากัดเกี่ยวกับเวลา และ
สถานที่ศึกษาของผู้เรียนเป็นอย่างดี จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันทั้งทางด้านเทคโนโลยี การเข้าสู่
สังคมยุคดิจิตอล ทาให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีกรอบแนวคิดที่จะทาการพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรายวิชาศึกษาทั่วไปจานวน 4 รายวิชาประกอบไปด้วยรายวิชา การใช้ภาษาไทย (Usage
of Thai Language) ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม (Ready English) ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English) และ
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล (Communication in Digital Society) ที่เรียกว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือ
เรียกว่าระบบ iClassroom ขึ้นเพื่อให้นิสิตในมหาวิทยาลัยได้เข้าทาการศึกษารายวิชาดังกล่าวขึ้นในปีการศึกษา 2559
และปีการศึกษา 2560 จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ค่อ นข้ างปานกลาง ทาให้ ผู้วิจัย มีมีแ นวคิด ที่จ ะทาการศึก ษางานวิจั ย การพัฒ นาสื่อ การเรีย นการสอนผ่ านระบบ
เครือข่ายที่พึงประสงค์ เพื่อนามาเปรียบเทียบกับเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน สาหรับใช้ประกอบเป็นแนวทางในการปรับปรุงเครื่องมือดังกล่าวให้มปี ระสิทธิภาพที่ดขี นึ้ ต่อไป
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กรอบแนวคิด
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ทาการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ศึก ษาทั่ ว ไปออนไลน์ที่ทางมหาวิทยาลั ย ได้ เปิด ให้ นิสิ ต ได้ ทาการศึกษาในช่ว งก่ อ นเปิ ด ภาคการศึก ษา เนื่อ งด้ ว ย
ระยะเวลาของการหยุดภาคเรียนก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยามีระยะเวลาที่ยาวนาน มหาวิทยาลัยจึงมี
ความมุ่งหวังให้นิสิตที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากการใช้เครื่องมือสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์จานวน 2 ปีการศึกษา ทางผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดที่จะทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านองค์ประกอบ
การพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีผู้นาเสนอ เพื่อนามาเปรียบเทียบและปรับปรุงเครื่องมือของ
มหาวิทยาลัยพะเยาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม กรอบแนวคิดของงานวิจัยที่นาเสนอสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครือข่ายเน็ตเวิร์คที่สามารถทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสูอ่ ินเทอร์เน็ต
3. Username และ Password ที่ใช้สาหรับการล็อกอินเข้าสูเ่ ครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
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วิธีการศึกษา
การศึกษาเครื่ องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้ทาการพัฒนาขึ้นให้นิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนได้ทาการศึกษา มีองค์ประกอบและขั้นตอนการทางานดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานเครื่องมือการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อตรวจสอบว่านิสิตได้
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน นิสิตสามารถที่เข้าทาการศึกษาในรายวิชาดังกล่าวได้ไม่จากัด
จานวนครัง้ และเวลาที่เข้าศึกษาหรือกล่าวได้ว่า สามารถที่เข้ามาทาการศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาที่มเี ครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 3 การสอบและวัดผล หรือการประเมินผลสรุป (Summative Assessment) ทางมหาวิทยาลัยได้ทา
การกาหนดการสอบวัดผลเพียงครัง้ เดียว โดยจะกาหนดช่วงเวลาก่อนเปิดภาคเรียน 1 ในปีการศึกษานั้น ๆ

อาจารย์ประจา
รายวิชา

ผู้เรียน

ภาพที่ 2 แสดง Use case diagram ของระบบเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านองค์ประกอบการพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สุรีพร
อนุศาสนนันท์ (2551), สมนึก ภัททิยธนี (2555), และ William (2008) ได้แสดงกรอบแนวคิดว่าเครื่องมือสื่อการเรียน
การสอนที่ดีนั้นต้องประกอบไปด้วยการติดตามและการประเมินผลการเรียนเป็นระยะ เพื่อให้รู้ถึงพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ของผู้เรียน จะส่งผลสะท้อนไปยังผู้พัฒนาเครื่องมือ การบริหารจัดการ โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น
4 ประเภทด้วยกันได้แก่
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1. การประเมินผลก่อนเรียน (Monitoring Assessment) ได้แก่การให้ทาแบบทดสอบก่อนเข้าศึกษาในเนื้อหา
รายวิชาในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินความเข้าใจว่าตนเองควรที่จะมุ่งเน้นในเนื้อหาส่วนไหน และในส่วนของ
อาจารย์ได้ประเมินความเข้าใจของนิสติ ที่ได้เข้ามาเรียนเพื่อวางแผนในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน
2. การประเมินผลวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) ได้แก่การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรวจสอบ
ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนโดยการวินจิ ฉัยจะมีลักษณะเป็นการทดสอบเดี่ยว หรือจะทดสอบแบบเป็นกลุ่มก็ได้แต่ต้อง
มีจ านวนไม่ใหญ่ มาก ลักษณะของข้ อสอบจะแคบจะให้ความส าคั ญในแบบของการเจาะจงเฉพาะเนื้อหาที่ต้องการ
ตรวจสอบเท่านัน้ โดยประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้ทราบว่าผู้เรียนมีปัญหาเฉพาะส่วนใดจะได้ดาเนินการแก้ไขได้ตรงจุด
3. การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) ได้แก่การประเมินผลที่กระทาในขณะที่จัดการ
เรียนการสอน การประเมินผลแบบนี้จะให้ทราบถึงสภาพความเป็นจริงในขณะที่ ประโยชน์ที่ได้รับคือ ผู้สอนสามารถ
ติดตามพัฒนาการของผู้เรียนและปรับกระบวนทัศน์และทัศนคติต่อเรื่องที่เรียน รวมไปถึงการตรวจสอบองค์ความรู้
หลัก (Concept) เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนออกไป (Misconception)
4. การประเมินผลสรุป (Summative Assessment) ได้แก่การประเมินผลเพื่อสรุปและเป็นการตัดสินผล
การเรียน โดยนาคะแนนจากส่วนต่าง ๆ มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจของผู้สอน โดยในชั้นการประเมินเพื่อสรุปนี้
จะเป็นการสรุปหรือตัดสิน เช่น ผลการเรียน ผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น
จากการศึกษาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยพะเยา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้าน
องค์ประกอบการพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ทางผู้วิจัยนาเสนอข้อเปรียบเทียบความเหมือนและ
แตกต่างที่ได้ศึกษาตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการศึกษา
วิธีการ
เครื่องมือสื่อการเรียนการ
สอนมหาวิทยาลัยพะเยา
การเรียนรู้ได้ 24 ชั่วโมง
การเรียนรู้ได้ไม่จากัดสถานที่
การประเมินผลก่อนการเรียน
การประเมินผลวินจิ ฉัย
การประเมินผลระหว่างเรียน
การประเมินผลเพื่อสรุป

มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านองค์ประกอบ
การพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์
มี
มี
มี
มี
มี
มี

ผลการศึกษา
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านองค์ประกอบการพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์จะ
พบว่าเครือ่ งมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขาดองค์ประกอบที่สาคัญหลาย ๆ องค์ประกอบที่
จะทาให้ผู้เรียนมีผลสาฤทธิ์ตามที่คาดหวัง นั่นคือให้ผู้เรียนได้เกรดในรายวิชาศึกษาทั่วไปในระดับที่สูง ทางผู้ศึกษา
จึงได้นาเสนอการปรับกระบวนการทางานของเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดัง
Use case diagram ใหม่ตามภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดง Use case diagram กรอบแนวคิดในการปรับกระบวนการทางานของเครื่องมือ
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จากภาพที่ 3 ทางผู้ศึกษาได้เสนอกรอบแนวคิดในการปรับกระบวนการทางานของเครื่องมือสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยาโดยขออธิบายการทางานของแต่ละขัน้ ตอนได้ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ใช้งาน ขั้นตอนนีจ้ ะทาการตรวจสอบว่าผู้ที่เข้าสู่เครื่องมือสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ในรายวิชาที่ทาการเลือกนั้นเป็นผู้ใช้งาน หรือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา ในกรณีที่ไม่มีรายชื่อใน
ฐานข้อมูลทั้งสองกลุ่มก็จะไม่สามารถเข้าสูเ่ นื้อหา หรือการบริหารจัดการข้อมูลบทเรียนได้ ผู้ที่ใช้งานในฟังก์ชันนี้ได้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้เรียน
ขั้น ตอนบริห ารจัด การเนื้อ หาบทเรียน ขั้น ตอนนี้จ ะให้ บริก ารเฉพาะอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบในรายวิชา
ดังกล่าวเท่านัน้ ที่จะเป็นผู้เพิ่ม แก้ไข และลบเนื้อหารายวิชา ไม่วา่ จะเป็นไฟล์ภาพและเสียง หรือไฟล์ที่อยู่ในรูปเอกสาร
ในรายวิชานั้นๆ รวมถึงชุดข้อมูลสาหรับการทดสอบด้วย ผู้ที่ใช้งานในฟังก์ชันนีไ้ ด้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาบทเรียนที่ออกแบบตามหลัก STEAM ในขัน้ ตอนนี้ผู้บริหารเครื่องมือที่ให้บริการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต้องทาการจัดเตรียมเครื่องมือสาหรับการพัฒนาบทเรียนตามหลัก STEAM ศึกษา
ซึ่งจะประกอบไปด้วยการบูรณาการด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และได้
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เพิ่มศิลปศาสตร์เข้ามาในปัจจุบันเพื่อให้ ศิลปะช่วยเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ความสุขใน
การเรียนรู้ สู่การเติบโตอย่างสมดุล มีความสาคัญ ผู้ที่ใช้งานในฟังก์ชันนีไ้ ด้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ขั้นตอนการทดสอบก่อนบทเรียน ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดสอบความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนว่ามีความรู้
พื้นฐานที่ดีในเนื้อหาที่กาลังทาการศึกษา และทาให้ผู้ศึกษาประเมินตัวเองว่ายังมีเนื้อหาส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจ ทาให้
ผู้เรียนสามารถมุ่งเน้นความสนใจในเรื่องที่ตนเองไม่ถนัดได้อย่างตรงจุดต่อไป ผู้ที่ใช้งานในฟังก์ชันนีไ้ ด้แก่ผู้เรียน
ขั้นตอนประเมินวินิจฉัย ในขั้นตอนนี้เป็น การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรวจสอบผู้เรียนที่มี
ปัญหาด้านการเรียนโดยการวินิจฉัยจะมีลักษณะเป็นการทดสอบเดี่ยว หรือจะทดสอบแบบเป็นกลุ่มก็ได้แต่ต้องมี
จานวนไม่ใหญ่มาก ลักษณะของข้อสอบจะแคบจะให้ความสาคัญในแบบของการเจาะจงเฉพาะเนื้อหาที่ต้องการ
ตรวจสอบเท่านัน้ โดยประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้ทราบว่าผู้เรียนมีปัญหาเฉพาะส่วนใดจะได้ดาเนินการแก้ไขได้ตรงจุด ผู้ที่
ใช้งานในฟังก์ชันนีไ้ ด้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้เรียน
ขั้นตอนระบบให้คาปรึกษารายบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ในขัน้ ตอนนี้จะมีการพัฒนาในส่วนการให้อาจารย์
ประจาวิชาและผู้เรียนสามารถที่จะนัดกันผ่านระบบนัดหมายเพื่อที่จะทาการคุยกันผ่านแอปพลิเคชันที่คุยกันผ่านระบบ
skype หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้บริก าร นอกจากจะคุยกับผู้เรียนเป็นราย ๆ ยังสามารถที่จะ
พูดคุยกันเป็นกลุ่มได้ด้วย ผู้ที่ใช้งานในฟังก์ชันนีไ้ ด้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้เรียน
ขั้นตอนประเมินผลระหว่างเรียน เป็นขั้นตอนที่คล้ายๆ กับการทดสอบย่อยโดยแบ่งเนื้อหาในการสอบ
ออกเป็นส่วนๆ เช่นทดสอบครั้งละ 2-3 บทต่อครั้ง เพื่อไม่เป็นการหนักจนเกินไปในการทดสอบเพียงครั้งเดียวดังเช่น
เครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ใช้งานในปัจจุบัน ผู้ที่ใช้งานในฟังก์ชันนีไ้ ด้แก่ผู้เรียน
ขั้นตอนเครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นขัน้ ตอนที่ทาการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่อยูใ่ นฐานข้อมูลเพื่อ
ทาการสร้างสารสนเทศสาหรับการประเมินสถานการณ์ของผู้เรียนและให้คาปรึกษาสาหรับผู้เรียนที่คาดว่าจะมีผลการ
เรียนในรายวิชานั้นๆ ได้ไม่ดีแบบอัตโนมัติ เพื่อที่ผู้สอนจะได้ทาการนัดหมาย พูดคุยและให้คาปรึกษาต่อไป ผู้ที่ใช้งาน
ในฟังก์ชันนีไ้ ด้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ขั้นตอนการสอบและวัดผล เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายที่ใช้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากมีประสิทธิ์ภาพที่ดยี อ่ มส่งผลลัพธ์ของประสิทธิผลที่ดีด้วย ผู้ที่ใช้งานในฟังก์ชัน
นี้ได้แก่ผู้เรียน
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการทดสอบ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนเข้ามาดูผลของการศึกษาว่าเป็นไปตามที่ได้
คาดคิดไว้หรือไม่ ส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะทาการประเมินผลเพื่อสรุปและเป็นการตัดสินผลการเรียน
โดยนาคะแนนจากส่วนต่าง ๆ มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจของผู้สอน เช่น ผลการเรียน ผลการประเมิน การอ่าน
คิดวิเคราะห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น
จากขั้นตอนที่กล่าวมาเมื่อนามาเขียนไปแผนผังการใช้งานของเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ได้
วิเคราะห์และสามารถนาเสนอได้ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงกรอบการทางานของเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทางผู้วิจัยได้นาเสนอ
จากศึ ก ษาข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย จากผู้ วิ จั ย ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ ศึ ก ษาได้ ท าการรวบรวม ศึ ก ษา และท า
การวิเคราะห์ นามาเปรียบเทียบกับเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงเครื่องมือดังกล่าวให้มปี ระสิทธิภาพในการทางานโดยมุ่งหวังที่จะทาให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่ดีข้นึ กว่าเดิม

วิจารณ์และสรุปผล
ในการศึกษาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ใช้งานในปัจ จุบันจะพบว่าเป็น
การสร้างเครื่องมือให้ผู้เรียนมีความสะดวกสบายในการเรียนที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสามารถเข้าเรียน
ได้ ต ลอด 24 ชั่ว โมงตามที่ ผู้ เรี ย นมีเวลาว่า ง การวั ด ผลการเรี ย นรู้ เป็ น การทดสอบเพีย งครั้ ง เดี ย วหรือ ที่ เรี ย กว่ า
Summative Assessment ทาให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนที่อยูใ่ นระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกับเครื่องมือสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุง เพิ่ม เติมสิ่งที่เครื่องมือดังกล่าวได้ขาด
หายไป โดยมีความมุง่ หวังเพื่อให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยาจะมีผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนที่ดีขึ้นจากเดิม ผู้วิจัยจะนาผลการศึกษาวิจัยนาเสนอแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณาและสั่งการให้มีการปรับปรุง
เครื่องมือเพื่อทดสอบการใช้งานในปีการศึกษาต่อไป
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การเพิ่มคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิโดยการตัดแต่งผล
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Increasing fruit quality of Lychee cv. Chakrapad by fruit thinning;
A case study of Ban PhongNai Fang District Chiang Mai Province
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิโดยการตัดแต่งผล มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
คุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่ โดยทาการตัดแต่งผลลิ้นจี่ให้เหลือจานวน 5,10,20 ผลต่อช่อ และศึกษาคุณภาพผลผลิต
ลิ้นจี่ประกอบด้วย น้าหนักผล ขนาดผล สีผิวเปลือกและปริมาณของแข็ งที่ละลายน้าได้ (Total Soluble Solids;TSS)
ในสวนของเกษตรกร 5 ราย บ้านโป่งใน ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าคุณภาพผลผลิตของต้นลิ้นจี่ที่
ได้รับการตัดแต่งผลมีคุณภาพดีกว่าผลผลิตของต้นที่ไม่ได้ตัดแต่งผลอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่ น
99% โดยช่วยเพิ่มน้าหนักเฉลี่ยต่อผล น้าหนักเปลือก น้าหนักเมล็ด น้าหนักเนื้อ ความกว้างผล ความหนาผล ความ
หนาเนื้อ และปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ (Total Soluble Solids;TSS) โดยการตัดแต่งผลให้เหลือจานวน 5 ผลต่อช่อ
เกษตรกรส่งผลผลิตจาหน่ายตลาดออนไลน์ได้กาไรเฉลี่ ยมากที่สุด 2,527.60 บาทต่อต้น จาหน่ายที่ตลาดไทหรือ
ตลาดสี่มุมเมืองได้กาไรเฉลี่ย 1,813 บาทต่อต้น และการตัดแต่งผลให้เหลือจานวน 10 ผลต่อช่อ จาหน่ายล้งที่รับซื้อ
ในชุมชนซึ่งเป็นตลาดหลักได้กาไรเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุดคือ 495.45 บาท
คาสาคัญ: การตัดแต่งผล คุณภาพผลผลิต ลิน้ จี่พันธุ์จักรพรรดิ
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Abstract
This study to improve quality of lychee yields by fruit thinning (5,10,20 lychees per bunch) and explore
the yield quality in terms of fruit weight, fruit size, peels’ color and total soluble solids (TSS) of lychees. Case
study consisted of 5 lychee farmers in Ban Pongnai, Fang district, Chiang Mai province. Results showed that the
quality of pruned lychees yield were significantly better than those not being pruned (p<0.01) with a statistical
significance level of reliability at 99 percent based in all treatment studied. thinning of 5 fruits per bunch gone
the best result and farmers could sale lychee online and got net profit of 2,527.60 bath per tree and 1,813 bath
per tree when sale Si Moom Muang markets and thinning 10 fruit per bunch, could be sold to local middlemen
and got net profit of 494.45 baht per tree.
Keywords: Fruit thining, Quality, Yield

บทนา
ลิ้นจี่เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สาคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบ
วิกฤตการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบให้ราคาของลิ้นจี่ตกต่า ไม่คุ้มค่าแรงงานเก็บเกี่ยว เกษตรกรทางภาคเหนือจึง
ทาการตัดต้นลิน้ จี่ทงิ้ เพื่อปลูกส้ม และยางพารา ส่งผลให้พ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่เริ่มลดลงเรื่อย ๆ (สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2539) จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งที่มีศักยภาพสูงในการผลิตลิ้นจี่โดยเฉพาะอาเภอฝางเป็นพื้นที่ที่มีการผลิต
ลิน้ จี่กันอย่างหนาแน่นมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่และมากที่สุดของประเทศไทย สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530-2534 ให้มีการส่งออกสินค้าผลไม้ไทยเพิ่มขึ้น และ
ลิน้ จี่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมในขณะนัน้ (สุบรรณ, 2546) โดยลิน้ จี่เป็นผลไม้ที่มีการปลูกเพื่อรับประทาน
ทั้งภายในประเทศและส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ เนื่องจากลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่มีรสชาติดี หวาน หอม และสีสวย
ในแต่ละปีลนิ้ จี่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจานวนมาก แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2557-2559) การผลิต
ลิ้นจี่มีแนวโน้มลดลงจากพื้นที่เพาะปลูกเดิมในปีพ.ศ. 2557 จานวน 139,381 ไร่ ผลผลิต 69,560 ตัน ผลผลิตต่อไร่
528 กิโลกรัม เหลือพื้นที่เพาะปลูกเพียง 124,576 ไร่ ผลผลิต 32,785 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 268 กิโลกรัมในปี พ.ศ.
2559 เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น แทน เช่น กาแฟ ลาไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน
และมันสาปะหลังโรงงาน นอกจากนี้ปริมาณผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ที่มีจานวนลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่
เอื้ออานวย และผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงติดผลทาให้ต้นลิ้นจี่สลัดผลทิ้งบางส่วนผลแห้งเนื้อน้อย ผลผลิตไม่ได้
คุณภาพและขนาดตามที่ตลาดต้องการ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ประกอบกับการส่งออกลิ้นจี่ยังพบว่า
มีปัญหาคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ อีกทั้งมีข้อ กีดกันการค้าระหว่างประเทศในเรื่องสารเคมี
ตกค้ า งในผลิ ต ผล ที่ มี ข้ อ จ ากั ด มากขึ้ น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ ม สหภาพยุ โ รป สหรั ฐ อเมริ ก า และญี่ ปุ่ น
(ฐานเศรษฐกิจ, 2552) ซึ่งในปัจจุบันการผลิตลิ้นจี่ยังมีปัญหาที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในหลายกรณี เช่นเดียวกับ
การผลิตลิ้นจี่ของเกษตรกรบ้านโป่งใน ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทาการผลิตลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิเป็น
อาชีพหลักของชุมชน และประสบปัญหาราคาลิ้นจี่ตกต่า อันเนื่องมาจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพและขนาดตามที่ตลาด
ต้องการ
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จากสภาพปัญหาดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการเพิ่ มคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่โดยการตัด
แต่งผลลิ้นจี่ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ลิ้นจี่ของเกษตรกรบ้านโป่งใน ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสวนลิ้นจี่ให้สามารถผลิตผลลิ้นจี่ที่มีคุณภาพ รวมถึงเกิดประโยชน์ในด้าน
การประยุกต์ใช้ในพืน้ ที่ปลูกลิน้ จี่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง
คัดเลือกต้นลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ ที่ปลูกในภูมิประเทศเดียวกัน ในพื้นที่ระดับความสูง 500-600 เมตรจาก
ระดับน้าทะเลจากสวนของเกษตรกรที่มีอายุต้น 15 ปี จานวน 5 ราย รายละ 12 ต้น โดยมีจานวนรวมทั้งหมด 60 ต้น
โดยมีต้นเป็นซ้า ตัดแต่งกิ่งทรงเปิดกลางพุม่ (open center) และวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (completely
randomized design) โดยมี 4 กรรมวิธี จานวน 60 ซ้า ซ้าละ 15 ต้น ต้นละ 5 ช่อ ซึ่งได้จากสวนของเกษตรกรจานวน
5 สวน และกาหนดวิธีการทดลองดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 คือ ไม่ตัดแต่งช่อผล (control)
กรรมวิธีที่ 2 คือ เหลือผลลิน้ จี่ไว้ 5 ผลต่อช่อ
กรรมวิธีที่ 3 คือ เหลือผลลิน้ จี่ไว้ 10 ผลต่อช่อ
กรรมวิธีที่ 4 คือ เหลือผลลิน้ จี่ไว้ 20 ผลต่อช่อ
เริ่มดาเนินการทดลองการเตรียมโดยการตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 บารุงต้น ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2560 และหลังจากลิ้นจี่แทงช่อดอกจึงทาการคัดเลือก และสุ่มตัวอย่างงานทดลองโดยมีการตัดแต่งผลและไว้ผล
ตามที่วางแผนงานทดลองไว้คือ
ตัดแต่งผลครั้งที่ 1 ตัดผลขณะที่ผลยังเล็กช่วงอายุประมาณ 45 วันหลังติดผลช่วงเดือนเมษายนโดยตัดแต่ง
ผลทิง้ และเหลือผลไว้มากกว่าที่วางแผนไว้จานวน 5 ผลต่อช่อ คือ 10, 15 และ 25 ผลต่อช่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน
การแตก และการร่วงของผลลิน้ จี่
ตัดแต่งผลครัง้ ที่ 2 หลังจากที่ล้นิ จี่เริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีชมพูอมแดงช่วงเดือนพฤษภาคมโดยขั้นตอนนี้
ตัดแต่งผลทิง้ และเหลือจานวนผลในแต่ละช่อไว้ตามกรรมวิธีที่ได้กาหนดไว้ คือ 5, 10 และ 20 ผลต่อช่อ แล้วทาการห่อ
ช่อผลในระหว่างการทดลองมีการให้นา้ ให้ปุ๋ย (ปัจจัยการผลิต) ให้ได้รับในปริมาณเท่าๆ กัน และช่วงเวลาที่ใกล้เคียง
กันจากนัน้ บันทึกข้อมูลน้าหนักผล ขนาด ความหวาน และสีผิวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตดังต่อไปนี้
1. น้าหนักเฉลี่ยจากลิ้นจี่แต่ละช่อ โดยการชั่งน้าหนักแล้วบันทึกเป็นน้าหนักรวมทั้งช่อ น้าหนักเฉลี่ยของผล
น้าหนักเปลือก น้าหนักเมล็ด น้าหนักเนือ้ มีหน่วยเป็นกรัม
2. ขนาดของผล โดยการปลิด ผลมาวัดขนาดความกว้า ง ความหนาของผล และความหนาของเนื้อ ด้ว ย
เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ซึ่งเลือกผลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดจากช่อมาวัดหาค่าเฉลี่ย แล้วบันทึกขนาดผลมีหน่วย
เป็นเซนติเมตร
3. ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้าได้ (TSS) โดยสุ่มจานวนผลลิ้นจี่กรรมวิธีละ 60 ผล มาแกะเปลือก
ออกนาเนือ้ ลิ้นจี่มาคั้นเอาน้าที่ได้วัดด้วยเครื่อง Digital refractometer ค่าที่ได้หน่วยเป็น% Brix
4. สีผิวของเปลือก โดยสุ่มจานวนผลลิ้นจี่กรรมวิธีละ 60 ผลมาวัดบริเวณผิวเปลือกด้านนอกของผล วัดโดย
การใช้เครื่องวัดสี (Color Meter) ค่าที่แสดงเป็น (ค่า L*, a* และb*)โดยที่
L* เป็นค่าความสว่าง (Lightness) มีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 100
a* เป็นค่าสีแดงและสีเขียว(Redness/Greeness)
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- a* มีค่าบวก เป็นสีแดง
- a* มีค่าลบ เป็นสีเขียว
b*เป็นค่าสีเหลืองและสีนาเงิ
้ น (Yellowness/Blueness)
- b* มีค่าบวก เป็นสีเหลือง
- b* มีค่าลบ เป็นสีนาเงิ
้ น
5. ต้นทุนและผลตอบแทน
- อธิบายการคานวณต้นทุน และผลตอบแทน

ผลการทดลอง
จากการทดลองการตัดแต่งผลลิ้นจี่ใน 4 กรรมวิธี ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 พบว่า ต้นลิ้นจี่ที่ตัดแต่งผล
ทุกกรรมวิธใี ห้ผลผลิตที่แตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญยิ่งทีร่ ะดับความเชื่อมั่น 99 % โดยต้นลิ้นจี่ที่ไม่ได้ตัดแต่ง
ผล มีน้าหนักช่อ และจานวนผลต่อช่อมากที่สุดคือ 723.99 กรัมต่อช่อ และมีผลเฉลี่ย 27 ผลต่อช่อ แต่มีน้าหนักผล
น้าหนักเปลือก น้าหนักเมล็ด น้าหนักเนือ้ และความหนาเนื้อน้อยที่สุด คือ 20.93 3.20 2.90 13.87 และ 5.33 กรัม
ต่อผล ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดแต่งผลให้เหลือจานวน 5 ผลต่อช่อ ให้น้าหนักผลเฉลี่ย 49.62 กรัมต่อผล
มีขนาดผลเฉลี่ยโดยรวม ทั้งขนาดความกว้าง ความหนา น้าหนักเฉลี่ยต่อผล น้าหนักเปลือก น้าหนักเมล็ด น้าหนักเนื้อ
และความหนาเนื้อมากที่สุด รองลงมาคือ การตัดแต่งผลให้เหลือจานวน 10 ผลต่อช่อ และ 20 ผลต่อช่อ ตามลาดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดผลให้เหลือจานวน 5 ผลต่อช่อ มีน้าหนักผลเพิ่มขึ้นถึง 28.69 กรัมต่อผล ในขณะต้นที่ไม่ได้
ตัดแต่งผลมีน้าหนักเฉลี่ยต่อผลน้อยที่สุดคือ 20.93 กรัมต่อผล ถึงแม้กรรมวิธีที่ตัดแต่งให้เหลือจานวน 5 ผลต่อช่อ
จะมีจานวนผลต่อช่อน้อยแต่นาหนั
้ กเฉลี่ยต่อผลเพิ่มมากขึน้ ย่อมทาให้น้าหนักรวมต่อช่อเพิ่มมากขึน้ ไปด้วย (ภาพที่1)

ภาพที่ 1 ขนาดผลและสีผิวเปลือกผล
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ในส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้(TSS) เมื่อนาเนื้อลิ้นจี่จานวน 60 ผล มาคั้นน้าแล้ววัดค่าพบว่า การตัด
แต่งผลทุกกรรมวิธีได้แก่ ตัดแต่ง 20, 10 และ 5 ผลต่อช่อ มีผลทาให้ค่าTSS เพิ่มมากขึ้นมีค่าเท่ากับ 15.56, 17.08
และ 18.04 % brix ตามลาดับ ส่วนกรรมวิธีที่ไม่ตัดแต่งผลมีค่าเท่ากับ 11.72 % brix โดยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % กับกรรมวิธีที่ไม่ตัดแต่งผล แสดงให้เห็นว่าการตัดแต่งผลทาให้ลิ้นจี่มี คุณภาพ
ของรสชาติที่หวานกว่า (ตารางที่ 3)
ในขณะที่คา่ สีผิวของเปลือกผลลิ้นจี่ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่าค่าความสว่าง(L) ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิตใิ นทุกกรรมวิธี โดยมีคา่ อยู่ระหว่าง 31.57-36.56 แต่ค่า a* และค่า b* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติที่ระดั บความเชื่อ มั่ น 95 % ซึ่ง กรรมวิธีที่ตั ด แต่ง ผลเหลือ 5, 10 และ 20 ผลต่อช่อ จะมีค่ าสี แ ดงเข้ม ทั่ ว
ผลสูงกว่ากรรมวิธีที่ไม่ตัดแต่งผล โดยมีคา่ เท่ากับ 27.18, 28.78, และ 29.96 ตามลาดับ ส่วนของกรรมวิธีที่ไม่ตัดแต่ง
ผลมีค่าเพียง 22.65
การตัดแต่งผลลิ้นจี่เมื่อประเมินต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่ โดยพิจารณา
เฉพาะต้นทุนผันแปรที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 1) ค่าปัจจัยการผลิต ได้แก่ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารป้องกันกาจัดแมลงและ
ฮอร์โมน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่ากระดาษห่อ และค่าบรรจุภัณฑ์ 2) ค่าแรงงาน ได้แก่ ค่าแรงงานตัดแต่งผล ค่าแรงงาน
ห่อช่อผล และค่าแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตและ 3) ค่าขนส่ง พบว่า ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย ของกรรมวิธีที่ไม่ตัดแต่ งกิ่ง
ต่ าที่ สุ ด เท่ า กั บ 699.20 บาทต่อ ต้น และมีต้น ทุ น ผั น แปรเฉลี่ ย ที่ เพิ่ม ขึ้น แต่ล ะกรรมวิ ธีใ นแต่ล ะแหล่ ง จ าหน่า ย
เนื่องจากมีตน้ ทุนค่าขนส่ง ค่ากระดาษห่อ และค่าบรรจุภัณฑ์ ที่เพิ่มขึ้นตามหน่วยการผลิต โดยกรรมวิธีตัดแต่งผลให้
เหลือ 5, 10, และ 20 ผลต่อช่อ และจาหน่ายผลผลิตให้ล้ง มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย เท่ากับ 1,1164.50 1,199.10 และ
13,320.30 บาทต่อต้น ตามลาดับ เมื่อพิจารณาต้นทุนผันแปรที่เกิดขึ้นจาแนกตามแหล่งจาหน่าย พบว่า การจาหน่าย
ผลผลิตไปยังตลาดไท ตลาดสี่มุ มเมือง และตลาดออนไลน์ จะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จากค่าขนส่ง และค่า บรรจุภัณ ฑ์
โดยต้นทุนผันแปรเฉลี่ยในกรรมวิธีที่ 2 เหลือไว้ 5 ผลต่อช่อ อยู่ที่ 1,164.50-1,839.40 บาทต่อต้น กรรมวิธีที่ 3 เหลือ
ไว้ 10 ผลต่อช่อ ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,199.10-2,246.64 บาทต่อต้น และกรรมวิธีที่ 4 เหลือไว้ 20 ผลต่อช่อต้นทุนอยู่ที่
1,320.30-2,288.90 บาทต่อต้น สาหรับรายได้การจาหน่ายผลผลิต กรรมวิธีที่ 1 ไม่ตัดแต่งผลส่งจาหน่ายให้ล้งที่รับ
ซื้อในชุมชนราคา 8 บาทต่อกิโลกรัม มีรายได้รวมเท่ากับ 926.72 บาทต่อต้น คิดเป็นกาไรเฉลี่ย 227.52 บาทต่อต้น
หรือ 1.96 บาทต่อกก. กรรมวิธีที่ 2 เหลือไว้ 5 ผลต่อช่อ สามารถส่งจาหน่ายให้ล้ง ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และ
ตลาดออนไลน์ในราคา 40, 85, และ 110 บาทต่อกิโลกรัม มีรายได้ 1,588 3,374.50 และ 4,367.00 บาทต่อต้น
ตามลาดับ หรือคิดเป็นกาไรเฉลี่ย 423.50 1,813 และ 2,527 บาทต่อต้น หรือ 10.66 45.66 และ 63.66 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูงมากสาหรับเกษตรกร รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 เหลือไว้ 10 ผลต่อช่อ ซึ่งเป็น
กรรมวิธีที่มีช่องทางการจาหน่ายสู่ตลาดมากที่สุด คือสามารถส่งจาหน่ายให้ล้ง ห้างTesco Lotus, Makro ตลาดไท
ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดออนไลน์มีกาไรเฉลี่ย อยู่ที่ 495.45-2,066.76 บาทต่อต้น และกรรมวิธีที่ 4 เหลือไว้
20 ผลต่อช่อหากส่งจาหน่ายให้ล้ง จะขาดทุน แต่หากส่งให้ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองมีกาไรเฉลี่ย 374 บาทต่อต้น
หรือ 3.86 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่น้อย (ตารางที่ 5)
จากข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตกาไรหรือผลตอบแทนของการพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่พบว่า กรรมวิธีที่ 2
การตัดแต่งผลให้เหลือจานวน 5 ผลต่อช่อ กรณีเกษตรกรส่งผลผลิตจาหน่ายทางตลาดออนไลน์จะได้กาไรสุทธิเฉลี่ย
ต่อต้นมากทีส่ ดุ คือ 2,527.60 บาท แต่กรณีที่เกษตรกรจาหน่ายให้แก่ ล้งที่รับซื้อในชุมชนซึ่งเป็นตลาดหลักกรรมวิธีที่
3 การตัดแต่งผลให้เหลือจานวน 10 ผลต่อช่อ จะได้กาไรสุทธิเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุดคือ 495.45 บาท มากกว่ากรรม
วิธีที่ 1, 2 และ 4 (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 1 จานวนผล น้าหนักช่อ ขนาดความกว้างและความหนาของผล
จานวนผล/ช่อ
น้าหนักช่อ
ความกว้างผล
กรรมวิธี
(ผล)
(กรัม)
(มม.)

ความหนาผล
(มม.)

ไม่ตัดแต่ง

27.20a1

723.99a

33.41c

30.69c

เหลือ 5ผล/ช่อ

5.00d

248.13d

48.68a

42.30a

เหลือ 10 ผล/ช่อ

10.00c

385.13c

43.26b

39.08b

เหลือ 20 ผล/ช่อ

18.60 b

605.39b

35.84c

32.62c

F-Test
**
**
**
**
C.V.(%)
20.93
16.76
4.69
4.62
หมายเหตุ**= มีความแตกต่างทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น 99% เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple
Range Test (DMRT.) และ1 = ค่าเฉลี่ยในแนวตัง้ ที่มีตัวอักษรเหมือนกันไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
ตารางที่ 2 น้าหนักผล น้าหนักเปลือก น้าหนักเมล็ด น้าหนักเนือ้ และความหนาเนื้อ
น้าหนัก/ผล น้าหนักเปลือก
น้าหนักเมล็ด
น้าหนักเนื้อ
ความหนาเนื้อ
กรรมวิธี
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
(มม.)
1
ไม่ตัดแต่ง
20.93d
3.20d
2.90c
13.87d
5.33d
เหลือ 5ผล/ช่อ
49.62a
9.81a
7.60a
31.51a
10.44a
เหลือ 10 ผล/ช่อ
40.07b
6.72b
5.88b
26.86b
8.76b
เหลือ 20 ผล/ช่อ
25.64c
4.57c
3.50c
16.92c
6.72c
F-Test
**
**
**
**
**
C.V.(%)
6.31
11.27
16.78
4.52
8.30
หมายเหตุ**= มีความแตกต่างทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น 99% เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple
Range Test (DMRT.) และ1 = ค่าเฉลี่ยในแนวตัง้ ที่มีตัวอักษรเหมือนกันไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
ตารางที่ 3 ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้าได้ของลิ้นจี่
กรรมวิธี

ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้าได้ % brix

ไม่ตัดแต่ง

11.72c1

เหลือ 5ผล/ช่อ

18.04a

เหลือ 10 ผล/ช่อ

17.08ab

เหลือ 20 ผล/ช่อ

15.56b

F-Test
**
C.V.(%)
10.24
หมายเหตุ**= มีความแตกต่างทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น 99% เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple
Range Test (DMRT.) และ1 = ค่าเฉลี่ยในแนวตัง้ ที่มีตัวอักษรเหมือนกันไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
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ตารางที่ 4 ค่า L*, a* และ b* ของสีผิวเปลือกผลด้านนอก
กรรมวิธี
สีผวิ L*
สีผวิ a*
สีผวิ b*
ไม่ตัดแต่ง
36.56
22.65b1
19.88a
เหลือ 5ผล/ช่อ
31.57
29.96a
13.76b
เหลือ 10 ผล/ช่อ
32.18
28.78a
14.73b
เหลือ 20 ผล/ช่อ
35.35
27.18ab
17.84ab
F-Test
ns
*
*
C.V.(%)
8.90
12.81
18.30
หมายเหตุ: ns, *=ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิต,ิ มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบ
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT.) และ 1 = ค่าเฉลี่ยในแนวตัง้ ที่มีตัวอักษรเหมือนกันไม่มคี วาม
แตกต่างกันทางสถิติ
ตารางที่ 5 ปริมาณผลผลิต ต้นทุน ราคาจาหน่าย รายได้ และกาไรเฉลี่ยต่อต้น
กรรมวิธี
รายการ
ไม่ตัดแต่งผล เหลือ 5 ผล/ช่อ เหลือ 10 ผล/ช่อ
115.84
39.70
61.62
ผลผลิตเฉลี่ย/ต้น (กก.)
ต้นทุนเฉลี่ย/ต้น(บาท)
ล้ง
699.20
1,164.50
1,199.10
ห้าง Tesco Lotus, Makro
1,199.10
ตลาดไท/สี่มุมเมือง
1,561.50
1,815.30
ออนไลน์
1,839.40
2,246.64
ราคาจาหน่ายเฉลี่ย/กก. (บาท)
ล้ง
8.00
40.00
27.50
ห้าง Tesco Lotus, Makro
32.50
ตลาดไท/สี่มุมเมือง
85.00
51.00
ออนไลน์
110.00
70.00
รายได้เฉลี่ย/ต้น (บาท)
ล้ง
926.72
1,588.00
1,694.55
ห้าง Tesco Lotus, Makro
2,002.65
ตลาดไท/สี่มุมเมือง
3,374.50
3,142.62
ออนไลน์
4,367.00
4,313.40
กาไรเฉลี่ย/ต้น (บาท)
ล้ง
227.52
423.50
495.45
ห้าง Tesco Lotus, Makro
803.55
ตลาดไท/สี่มุมเมือง
1,813.00
1,327.32
ออนไลน์
2,527.60
2,066.76
หมายเหตุ: จานวนผลผลิตเฉลีย่ ต่อต้นประมาณ 160 ช่อ
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เหลือ 20 ผล/ช่อ
96.86
1,320.30
2,288.90
12.50
27.50
1,210.75
2,663.65
-109.55
374.75
-

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิโดยการตัดแต่งผลในพื้นที่บ้านโป่งใน ตาบล
เวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าต้นลิ้นจี่ที่ตัดแต่งผลทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยสาคัญยิ่งกับกรรมวิธีที่ไม่ตัดแต่งผล (control) การตัดแต่งผลทุกกรรมวิธีให้ขนาดผลเฉลี่ยโดยรวม ทั้งขนาด
ความกว้าง ความหนา น้าหนักเฉลี่ยต่อผล น้าหนักเปลือก น้าหนักเมล็ด น้าหนักเนื้อ และความหนาเนื้อมากกว่า
กรรมวิธีที่ไ ม่ตั ด แต่ง ผล(control) สาเหตุ ที่ทาให้ ผ ลลิ้ น จี่ มีข นาดใหญ่ ขึ้น น่า จะเกิ ด จากการตั ด แต่ง ผลทิ้ง บางส่ ว น
เนื่องจากช่วยลดการแย่งธาตุอาหารจึงทาให้ผลที่เหลืออยู่มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลทาให้น้าหนักผลรวมเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของรวี (2540) พบว่าการตัดแต่งผลลิ้นจี่ทิ้งบางส่วนแล้วห่อช่อผล สามารถทาให้ขนาดผล
ภายในช่อมีความสม่าเสมอกัน และมีขนาดผลที่ใหญ่กว่ าไม่ตัดแต่งผลนอกจากนั้นยังมีรายงานของพิทยาและคณะ
(2550) พบว่าการตัดปลายช่อผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย มีผลทาให้น้าหนักเฉลี่ยต่อผล และความหนาเนื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้น
รวมถึงงานทดลองในไม้ผลร่วมตระกูลเดียวกับลิ้นจี่ อาทิเช่น เงาะ พบว่าการซอยผลให้เหลือจานวน 8 ผลต่อช่อ ได้ผล
เงาะที่มีขนาดใหญ่และน้าหนักเพิ่มมากขึ้น (นิลวรรณ, 2558) และในงานทดลองลาไย ยังพบอีกว่าการตัดผลออก
40-60 % ช่วยเพิ่มขนาดของผลลาไยพันธุ์อีดอได้อย่างชัดเจน (นพดลและคณะ, 2545) เช่นเดียวกับการตัดแต่งช่อผล
ของลาไยพันธุ์เพชรสาคร โดยตัดออก 25-75 % พบว่าสามารถช่วยเพิ่มขนาดผลได้เช่นกัน (อนงค์และคณะ, 2546)
ส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้( TSS) การตัดแต่งผลทุกกรรมวิธีมีผลทาให้ค่า TSS เพิ่มมากขึ้นมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งกับกรรมวิธีที่ไม่ตัดแต่งผล สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากจานวนผลในช่อที่ลดน้อยลง
ทาให้มีอาหารที่สง่ มาเลีย้ งผลเหลือสะสมมากขึ้น ส่งผลให้มีน้าตาลฟรุคโตสเพิ่มขึ้น (%TSSสูงกว่ากรรมวิธีที่ไม่ตัดแต่ง
ผล) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของพิทยาและคณะ (2550) พบว่าการตัดปลายช่อผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย และลาไยพันธุ์
อีดอ มีผลทาให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้มากกว่ากรรมวิธีที่ไม่ตัดปลายช่อผล
ในขณะสีผิวเปลือกผลลิ้นจี่พบว่าค่าความสว่าง(L*) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในทุกกรรมวิธี แต่ค่า
a* และค่า b* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ซึ่งกรรมวิธีที่ตัดแต่งผลเหลือ
5, 10 และ 20 ผลต่อช่อจะมีค่าสีแดงเข้มทั่วผลสูงกว่ากรรมวิธีที่ไม่ตัดแต่งผลซึ่งการพัฒนาสีผิวของผลไม้นั้นจะขึ้นอยู่
กับการสะสมรงควัตถุบางชนิดที่ผิวผล ในผลไม้ที่มีสีแดงการเปลี่ยนแปลงสีผิวจะขึ้นอยู่กับการสะสมปริมาณของ
สารแอนโทไซยานินเป็นหลัก การสังเคราะห์แอนโทไซยานนินจะแปรผันโดยตรงกับปริมาณแสงที่ได้รับ (Shu, 2002)
ผลตอบแทนคานวณจากราคาที่จาหน่ายจริงเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งให้ตลาดต่างๆจากรายงานของสุรศักดิ์
(2540) พบว่าเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่อาเภอฝาง โดยส่วนใหญ่นิยมส่งผลผลิตลิ้นจี่จาหน่ายให้ล้งคิดเป็นสัดส่วนถึง
ร้อยละ 65 ของเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ทั้งหมด จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าต้นลิ้นจี่ที่ไม่ได้ตัดแต่งผล(control) และ
ต้นที่ตัดแต่งผลเหลือไว้ 20 ผลต่อช่อให้กาไรเฉลี่ยต่อต้นเพียง 227.52-374.75 บาท ส่วนการตัดแต่งผลเหลือไว้ 5 ผล
ต่อช่อ ให้กาไรเฉลี่ย 423.50-2,527.60 บาทต่อต้น และการตัดแต่งผลเหลือไว้ 10 ผลต่อช่อให้กาไรเฉลี่ยต่อต้น
495.45-2,066.76 บาท เมื่อพิจารณาถึงกาไรเฉลี่ยต่อต้นจะเห็นได้ว่าการไว้จานวนผลต่อช่อต่างก็มีผลต่อกาไรเฉลี่ย
ต่อต้นอย่างชัดเจนเนือ่ งจากมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตลิ้นจีจ่ ึงทาให้สามารถจาหน่ายได้ในราคาที่ต่างกัน และมีกาไร
เฉลี่ยต่อต้นแตกต่างกันไปด้วย ตรงกับหลักการในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าผลผลิตต่อต้นสูงสุดอาจจะไม่ใช่กาไรสูงสุด
ผลจากการศึกษาครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการนาไปประยุกต์ใช้ในกรณีที่ต้นลิ้นจี่ติดผลดก
ต้องทาการตัดแต่งผลให้เหลือไว้ 5-10 ผลต่อช่อ แต่ทั้งนีก้ ็ต้องพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของต้นลิ้นจี่ด้วย
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จากงานทดลองตัดแต่งผลลิน้ จี่พันธุ์จักรพรรดิ ทาให้เพิ่มโอกาสที่ดีหลายๆด้านดังต่อไปนี้
1. ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายแรงงานในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากต้นที่ตัดแต่งผล ง่ายต่อการเก็บ
เกี่ยว สะดวกต่อการคัดแยกเกรดและคุณภาพ เนื่องจากมีจานวนผลในช่อน้อย แต่ขนาดผลโตสม่าเสมอกันทั้งช่อ
2. ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ต้นที่ตัดแต่งผล มีแนวโน้มที่ดกี ว่าต้นที่ไม่ตัดแต่งผล
3. ต้นที่ตัดแต่งผล มีความยาวของช่อสั้นกว่าต้นที่ไม่ตัดแต่ง ผล ซึ่งทาให้ง่ายต่อการบรรจุลงตะกร้าหรือ
กล่องเพื่อนาไปจาหน่าย
4. จาหน่ายได้ราคาสูง เกษตรกรมีรายได้ตอ่ ต้นมากขึ้น ทาให้คุณภาพชีวติ ความเป็นอยูด่ ีข้นึ
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ขอขอบคุณเกษตรกรเจ้าของสวนลิ้นจี่บ้านโป่งใน ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่อนุญาตให้
ตัดแต่งผล เพื่อทดลองหาวิธีการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ ขอขอบคุณสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรม
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คุณภาพทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าว
อินทรีย์ผสมและกากมะพร้าว
Physical and sensory quality of gluten-free cookies from composite organic
rice flour with coconut meal
กชพร พรมมารัตน์1 จุฑามาศ กัดผุ ธเนศ แก้วกาเนิด ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม และวิจติ รา แดงปรก*
Kotchaporn Prommarat, Jutamart Kadpu, Thanes Keokamnerd, Chananpat Rardniyom and
Wichittra Daengprok
บทคัดย่อ
คุกกี้เป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย แต่พบว่ามีบุคคลบางกลุ่มแพ้กลูเตนจาก
แป้งสาลีที่เป็นส่วนผสมในคุกกี้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้แป้งข้าวอินทรีย์ผสมและกาก
มะพร้าวต่อคุณภาพทางกายภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ปราศจากกลูเตนที่ได้ โดยผสมแป้งข้าว
กล้องหอมมะลิอินทรีย์กับแป้งข้าวเหนียวกล้องสันป่าตองอินทรีย์ในอัตราส่วน 60:60, 65:55, 70:50, 75:45 และ
80:40 ทาการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบว่าคุกกี้ทั้ง 5 สูตร มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 6.78–6.94 (ยอมรับปานกลาง–ยอมรับมาก) คุกกี้ปราศจากกลูเตน
จากแป้งข้าวอินทรีย์ผสมของแป้งข้าวกล้องกับแป้งข้าวเหนียวในอัตราส่วน 65 : 55 ที่เติมกากมะพร้าวอบแห้งร้อยละ
5 มีคุณภาพทางกายภาพ (ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา อัตราการแผ่ตัว ค่า a* ค่า b* และความแข็ง) และ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสไม่แตกต่างจากคุกกี้ที่ไม่เติมกากมะพร้าวอบแห้ง (ตัวอย่างควบคุม) (p>0.05) โดยมี
คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสเท่ากับ 6.491.45 (ยอมรับปานกลาง–ยอมรับมาก) ส่วนค่า L* มีความ
แตกต่างกัน (p≤0.05) โดยมีคา่ เท่ากับ 35.422.29 และ 32.241.65 ตามลาดับ
คาสาคัญ: แป้งข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว คุกกี้ปราศจากกลูเตน กากมะพร้าว
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Abstract
Cookies are a widely-consumed bakery product. However some individuals were troubled with gluten
allergy due to wheat flour, the main ingredient in cookies. The aim of this research was to investigate the effects
of composite organic rice flour and coconut meal on the physical qualities and sensory acceptability of glutenfree cookies. The ratio of organic brown rice flour to organic brown glutinous rice flour with the ratio of 60:60,
65:55, 70:50, 75:45 and 80:40 was employed in cookie formulations. Sensory acceptability of five cookies
samples was tested. It was found that the gluten-free cookies from organic brown rice flour and organic brown
glutinous rice flour with the ratio of 65:55 were not significantly different from the control (p>0.05), with the
scores of 6.78-6.94 (moderate acceptance-high acceptance). In addition, the gluten-free cookies from organic
brown rice flour to organic brown glutinous rice flour with the ratio of 65:55 with 5% added coconut meal had
not significant difference in physical properties (i.e. diameter, h=thickness, spread ratio, a* value, b* value and
hardness) and sensory acceptability scores from the no added coconut meal cookie sample (the control) (p>0.05)
with the scores of 6.491.45 (moderate acceptance-high acceptance). On the other hand, the L* values were
significantly different (p<0.05) with the values of 35.422.29 and 32.241.65, respectively.
Keywords: organic rice flour, brown rice, glutinous rice, gluten-free cookies, coconut meal

บทนา
คุกกี้เป็นขนมประเภทขบเคีย้ วที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเบเกอรี่และสามารถทาหน้าที่เป็นแหล่งให้พลังงานงาน
แก่ผู้บริโภคได้ มีส่วนประกอบที่สาคัญคือ แป้งสาลี ไขมันและน้าตาล [1] ซึ่งในแป้งสาลีมีกลูเตนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง
โดยกลูเตน ประกอบไปด้วยโปรตีนไกลอะดิน (gliadin) และกลูเตนิน (glutenin) ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายในเรื่องของการให้
พลังงาน ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เหมือนกับโปรตีนชนิดอื่น ๆ ทั่วไป แต่พบว่ามีบุคคลบางกลุ่มแพ้กลูเตน โดยผู้ที่แพ้
กลูเตนจะมีอาการบวมแดงอักเสบ ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ท้องอืด ท้องผูก อาการเหล่านี้อาจจะทาให้รู้สึกไม่
สบายตัว มีอาการตามมา รู้สกึ อ่อนเพลีย และเหนื่อยง่าย อารมณ์แปรปรวน การที่ลาไส้เล็กเกิดการอักเสบและถูกทาลาย
ทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิมอาจส่งผลให้ร่างกายขาดสารอาหาร และ
มีโรคอื่น ๆ ตามมาได้จากการที่ตลาดอาหารปราศจากกลูเตนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป
และออสเตรเลียจึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ผลิตอาหารของไทยในการใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลี เนื่องจากข้าวเป็นแหล่ง
ธัญพืชชนิดปราศจากกลูเตนโดยธรรมชาติ [2] มีงานวิจัยที่ทดลองใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลีในผลิตขนมอบ {4-8]
แต่ยังไม่มีงานทดลองที่ใช้แป้งข้าวเหนียวกล้องมาทดแทนแป้งสาลี จากการทดลองเบื้องต้นพบว่าการใช้แป้งข้าวเหนียว
กล้องผสมกับแป้งข้าวกล้องในการทาคุกกี้ปราศจากกลูเตน จะได้คุกกี้ที่มีเนื้อสัมผัสดีกว่าคุกกี้ที่ใช้แป้งข้าวกล้องเพีย ง
อย่างเดียว กากมะพร้าวคือส่วนที่เหลือทิง้ (by-product) จากอุตสาหกรรมผลิตกะทิ อย่างไรก็ตามพบว่าในกากมะพร้าวมี
ใยอาหารในปริมาณสูงถึงร้อยละ 60 ซึ่งเส้นใยอาหารมีส่วนสาคัญต่อสุขภาพในการป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่น
มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน [3] ดังนั้นการนากากมะพร้าวมาเติมเป็นส่วนผสมในคุกกี้ นอกจากจะ
ช่วยเพิ่มใยอาหารในคุกกี้ปราศจากกลูเตนแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่วัสดุเหลือทิ้ง จากอุตสาหกรรมเกษตรอีกด้วย
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้แป้งข้าวอินทรีย์ผสมและกากมะพร้าวต่อคุณภาพทางกายภาพและ
ทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ปราศจากกลูเตน
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. แป้งข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ และแป้งข้าวเหนียวกล้องสันป่าตองอินทรีย์ ซื้อจากไร่ทินกร อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
2. เนยสด นมสด ไข่ไก่ น้าตาลไอซิ่ง ผงโกโก้ วนิลลา เกลือป่น และโซเดียมไบคาร์บอเนตซื้อจากร้านหยก
อินเตอร์เทรด อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. กากมะพร้าวซื้อจากตลาดสดแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วิธีการศึกษา
1. การเตรียมคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอินทรีย์ผสม
1.1 วิธีการเตรียมคุกกี้
ทาการเตรียมคุกกี้ 5 ตัวอย่าง ซึ่งมีความแตกต่างกันของอัตราส่วนของแป้งข้าวกล้องอินทรีย์และแป้งข้าว
เหนียวกล้องสันป่าตองอินทรีย์ ดังนี้คือ 60:60, 65:55, 70:50, 75:45 และ 80:40 โดยในแต่ละสูตรมีแป้งข้าว
120 กรัม เนยสด 90 กรัม, นมสด 30 กรัม, ไข่ไก่ 80 กรัม, น้าตาลไอซิ่ง 80 กรัม, ผงโกโก้ 5 กรัม, วนิลลา 2 กรัม,
เกลือป่น 1 กรัม และโซเดียมไบคาร์บอเนต 1 กรัม สาหรับวิธีการทาคุกกี้มีวิธีการทาดังนี้ ตีเนยสดจนเป็นครีม เติม
น้าตาลไอซิ่ง ตีให้เข้ากัน เติมไข่ไก่ นมสด วนิลลา ตีให้เข้ากันโดยใช้ความเร็วปานกลาง จากนั้นเติมแป้งข้าว ผงโกโก้
เกลือป่น และโซเดียมไบคาร์บอเนต ที่ผ่านการร่อน และตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน นาใส่ถุงบีบ จากนั้นบีบเป็นรูปร่างที่
มีขนาดใกล้เคียงกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 28 มิลลิเมตร และ ความหนาประมาณ 6 มิลลิเมตร อบที่
อุณหภูมิ 155 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17 นาที เมื่อคุกกี้สุกแล้ว นาออกจากเตาและผึ่งให้เย็น เก็บในถุงพลาสติก
ปิดผนึกเก็บที่อุณหภูมิหอ้ ง [6]
1.2 การประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส
นาคุกกี้จากสูตรต่างๆมาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยทาการทดสอบด้านลักษณะปรากฏ
สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส ความกรอบ และการยอมรับรวม ด้วยวิธีวิธี 9-point hedonic scale โดยคะแนน 9 หมายถึง
ยอมรับมากที่สุด คะแนน 1 หมายถึง ไม่ยอมรับมากที่สุด ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝน อายุ 18-30 ปี จานวน
105 คน นาคุกกี้ที่มีผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสที่ดีที่สุดไปทดลองต่อไป วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
ภายในบล็อค (Randomised Completely Block Design; RCBD) วิเคราะห์ความแปรรปรวนและความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
2. การเตรียมคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอินทรีย์ผสมและกากมะพร้าว
2.1 นาคุกกีต้ ัวอย่างที่มีผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสที่ดีที่สุดมาเติมกากมะพร้าวในสูตร ในปริมาณ
ร้อยละ 5, 10 และ 15 [9] เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ไม่เติมกากมะพร้าว (ตัวอย่างควบคุม) สาหรับกากมะพร้าวเป็น
กากมะพร้าวที่เหลือจากการคัน้ น้ากะทิ นามาอบแห้งที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส (เว็บไซต์สัมมนาชีพชุมชนจังหวัด
ปัตตานี กรมการพัฒนาชุมชน [9] นาน 20 นาที ผึ่งให้เย็น บดให้เป็นผงละเอียดด้วยโถบดอาหาร ทาการผลิตคุกกีต้ าม
สูตรและวิธีการทาเหมือนกันข้อ 1.1 โดยการเติมกากมะพร้าวในขั้นตอนการทาคุกกี้ ทาการเติมเป็นลาดับสุดท้าย
ก่อนที่จะหยอด และอบคุกกีเ้ ป็นเวลา 25 นาที
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2.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
2.2.1 เส้นผ่านศูนย์กลาง วัดด้วยเวอร์เนียคาลิเปอร์
2.2.2 ความหนา วัดด้วยเวอร์เนียคาลิเปอร์
2.2.3 ค่าการแผ่ตัวตัวของคุกกี้ คานวณจากอัตราส่วนของ เส้นผ่านศูนย์กลางของคุกกี้/ความหนา
ของคุกกี้ (กัณต์ฐิตาและคณะ [5])
2.2.4 วัดค่าสี L*, a* และ b* โดยการวัดด้วยเครื่องวัดค่าสี (MiniScan XE PLUS Colorimeter,
Hunter Associates Labotatory Inc., Reston, VA, USA) ดัดแปลงจากวิธีของกัณต์ฐิตาและคณะ [5]
2.2.5 ค่าความแข็ง โดยการวัดด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (TA-XT plus texture analyzer, Stable
micro systems, Godalming, UK) โดย ใช้หัววัด cylinder aluminium ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ใช้ pretest speed, test speed และ post-test speed เป็น 3, 3 และ 5 มิลลิเมตร/วินาที ตามลาดับ target mode ที่ใช้คือ
strain ร้อยละ 55 load cell ขนาด 50 กิโลกรัม ดัดแปลงจากวิธีของ Jan และคณะ [1]
2.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คุณภาพทางกายภาพ (ข้อ 2.2.1-2.2.5) วางแผนทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) ทาการทดลอง 3 ซ้า (replications) วิเคราะห์ความแปรปรวน
และความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
2.3 การประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส นาคุกกี้จากสูตรต่างๆมาทดสอบการยอมรับทางประสาท
สัมผัสโดยทาการทดสอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส ความกรอบ และการยอมรับรวม ด้วยวิธีวิธี
9-point hedonic scale โดยคะแนน 9 หมายถึง ยอมรับมากที่สุด คะแนน 1 หมายถึง ไม่ยอมรับมากที่สุด ใช้ผู้ทดสอบ
ที่ไม่ผ่านการฝึกฝน อายุ 18-30 ปี จานวน 105 คน นาคุกกี้ที่มีผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสที่ดีที่สุดไปทดลอง
ต่อไป วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อค (Randomised Completely Block Design; RCBD) วิเคราะห์
ความแปรปรวนและความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS

ผลการศึกษา
การยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอินทรีย์ผสม
ผลจากการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นหอม รสชาติ ความกรอบ และ
ความยอมรับโดยรวมของคุกกี้ปราศจากกลูเตนแสดงในตารางที่ 1 พบว่าลักษณะปรากฏ รสชาติ ความกรอบ และ
ความยอมรับโดยรวมไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ส่วนคะแนนการยอมรับคุณลักษณะทางด้านสี และกลิ่นหอมพบว่ามี
ความแตกต่างกัน (p<0.05) อย่างไรก็ตามคุกกี้สูตรที่มีอัตราส่วนแป้งข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ต่อแป้งข้าวเหนียว
กล้องสันป่าตองอินทรีย์ 65 : 55 มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นหอม ความ
กรอบ และการยอมรับโดยรวมสูงที่สุด จึงเลือกใช้ตวั อย่างนีส้ าหรับการทดลองในตอนต่อไป
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ตารางที่ 1 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกีป้ ราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอินทรีย์ผสม
คุณลักษณะ
ลักษณะปรากฏns
สี
กลิ่นรส
รสชาติns
ความกรอบns
การยอมรับรวมns

อัตราส่วนของแป้งข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ต่อแป้งข้าวเหนียวกล้องสันป่าตองอินทรีย์
60:60
65:55
70:50
75:45
80:40
6.98±1.26
7.00±1.37
6.67±1.40
6.99±1.27
6.81±1.33
a
a
ab
ab
7.13±1.14
7.15±1.22
6.91±1.16
6.80±1.15
6.76±1.19b
6.75 ±1.37a
6.77±1.27a
6.22±1.37c
6.35±1.41b
6.63±1.35ab
6.43±1.46
6.62±1.49
6.75±1.46
6.69±1.47
6.69±1.37
6.51±1.45
6.68±1.42
6.67±1.42
6.52±1.50
6.55±1.49
6.81±1.34
6.94±1.18
6.81±1.37
6.78±1.35
6.85±1.44

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยSD ตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
คุณภาพทางกายภาพของคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอินทรีย์ผสมและกากมะพร้าว
จากการศึกษาข้างต้นผู้วิจัยจึงเลือกคุกกี้สูตรที่มีอัตราส่วนแป้งข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ต่อแป้งข้าวเหนียว
กล้องสันป่าตองอินทรีย์ 65:55 มาพัฒนาโดยการเสริมใยอาหารจากกากมะพร้าว เพื่อเพิ่มคุณค่าโภชนาการ อย่างไร
ก็ตามการเสริมกากมะพร้าวอาจส่งผลต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสและคุณภาพทางกายภาพของคุกกี้ที่ได้
ตารางที่ 2 แสดงผลอัตราส่วนต่างๆของกากมะพร้าวต่อคุณลักษณะทางกายภาพของคุกกี้ปราศจากกลูเตน ได้แก่
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา ค่าการแผ่ตัว ค่าสี และค่าความแข็ง พบว่าเมื่อปริมาณกากมะพร้าวเพิ่มขึ้นส่งผล
ให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น (p<0.05) ส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา และค่าการแผ่ตัวไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
เมื่ออัตราส่วนของกากมะพร้าวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่า L* (ความสว่าง) เพิ่มขึ้น (p<0.05) ส่วนค่า a* (สีเขียว-สีแดง) และ
ค่า b* (สีเหลือง-สีน้าเงิน) ไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
ตารางที่ 2 คุณภาพทางกายภาพของคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอินทรีย์ผสมและกากมะพร้าว
คุณภาพทางกายภาพ
กากมะพร้าว (ร้อยละ)
0
5
10
15
ns
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)
32.36±0.76
33.08±0.53
30.01±0.17
33.19±0.28
ns
ความหนา (มม.)
6.83±0.37
7.44±0.25
7.31±0.35
7.01±0.70
ns
อัตรการแผ่ตัว
4.75±0.38
4.45±0.22
4.13±0.98
4.77±0.50
ค่าสี
L*
32.24±1.65a
35.42±2.29b
40.63±0.32c
41.52±0.62c
a* ns
12.25±0.45
13.27±0.54
12.86±0.85
12.15±0.26
ns
b*
16.95±0.82
19.56±0.98
19.61±3.57
20.77±0.90
a
ab
bc
ความแข็ง (กรัม)
39110±2128
42791±6549
49890±3204
55601±1699c
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยSD ตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
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การยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอินทรีย์ผสมและกากมะพร้าว
จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอินทรีย์ผสมและกาก
มะพร้าว แสดงในตารางที่ 3 พบว่าคะแนนการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสทุกด้านแตกต่างกัน (p<0.05)
โดยคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอินทรีย์ผสมกากมะพร้าวร้อยละ 5 มีคะแนนด้านรสชาติ ความกรอบ และ
การยอมรับโดยรวมมากที่สุด (p<0.05)
ตารางที่ 3 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอินทรีย์ผสมและกากมะพร้าว
คุณลักษณะ
กากมะพร้าว (ร้อยละ)
0
5
10
15
a
a
b
ลักษณะปรากฏ
6.24±1.42
6.06±1.56
5.58±1.59
5.01±1.68c
สี
6.76±1.12a
6.50±1.43a
6.11±1.50b
5.40±1.54c
กลิ่นรส
6.77±1.31a
6.57±1.45a
6.14±1.36b
5.82±1.66b
รสชาติ
6.00±1.47b
6.26±1.72a
5.81±1.55a
5.13±1.88b
ความกรอบ
6.25±1.50a
6.35±1.46a
5.70±1.77b
5.23±1.87c
การยอมรับรวม
6.42±1.41a
6.49±1.45a
5.86±1.46b
5.27±1.75c
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยSD ตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

วิจารณ์และสรุปผล
อัตราส่วนของแป้งข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ต่อแป้งข้าวเหนียวกล้องสันป่าตองอินทรีย์ ส่งผลต่อค่าสี โดย
คุกกีท้ ี่มีอัตราส่วนของแป้งข้าวเหนียวสันป่าตองอินทรีย์มากจะมีสีเข้มขึ้น เนื่องจากแป้งข้าวเหนียวสันป่าตองอินทรีย์ มี
ปริมาณน้าตาลสูงกว่าแป้งข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ โดยมีน้าตาลร้อยละ 0.80 และ 0.25 [10, 11] ทาให้ผู้บริโภค
สามารถแยกความแตกต่างของคุณสมบัติด้านสีได้ ส่งผลต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัส
เมื่อคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอินทรีย์ผสมที่ มีอัตราส่วนแป้งข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ต่อแป้งข้าว
เหนียวกล้องสันป่าตองอินทรีย์ 65 : 55 มาเติมกากมะพร้าว พบว่าเมื่อปริมาณกากมะพร้าวเพิ่มขึ้น ทาให้คุกกี้ที่ได้มี
ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น (p<0.05) เนื่องจากปริมาณเส้นใยสูงขึ้น มีแนวโน้มที่จะดูดน้ามากขึ้น ส่งผลให้น้าที่มีอยู่ในแป้ง
น้อยลง และลดการพองตัวและการแตกของเม็ดแป้ง (Mir และคณะ [7]) ส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา และ
ค่าการแผ่ตัวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) จาการวัดค่าสีพบว่าเมื่อปริมาณกากมะพร้าวเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้คา่ L* (ความสว่าง) เพิ่มขึ้น (p<0.05) เนื่องจากกากมะพร้าวมีสีขาวจึงทาให้คา่ L* เพิ่มมากขึ้น ส่วนค่า a* (สี
เขียว-สีแดง) และค่า b* (สีเหลือง-สีน้าเงิน) ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ส่วนการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
พบว่าคะแนนการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสทุกด้านแตกต่างกัน (p<0.05) โดยตัวอย่างที่เติมกากมะพร้าว
ร้อยละ 5 มีคะแนนการยอมรับมากที่สุด เมื่อเติมกากมะพร้าวมากขึน้ จะทาให้เนื้อสัมผัสของคุกกี้เปลี่ยนไปอย่างเห็น
ได้ชัด โดยทาให้คุกกี้ที่ได้มลี ักษณะแข็ง หยาบ ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] ที่ได้มีการเพิ่มกาก
แอปเปิลในแเครกเกอร์ พบว่าทาให้แครกเกอร์ที่ได้มีคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคด้าน ลักษณะปรากฏ สี รสชาติ
ความแข็ง และการยอมรับรวมลดลง
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ความหลากหลายของปลาในบริเวณปากแม่น้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Diversity of Fishes in Bangpakong Estuary, Chachoengsao Province
โดมม์ ลิมปวัฒน1, สันติ พ่วงเจริญ1* และ พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล2
Dome Limpivadhana1, Santi Poungcharean1* and Phongchate Pichitkul2
บทคัดย่อ
การสารวจความหลากหลายของปลาในบริเวณปากแม่น้าบางปะกงช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน
2559 โดยการลากอวนทับตลิ่งและจากท่าขึ้นปลารอบปากแม่น้าบางปะกง นาตัวอย่างปลาที่ได้มาจาแนกชนิดและ
จัดเก็บไว้ ณ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พธวป.) จากปลาที่ใช้ศึกษา
ทั้งสิ้น 3,813 ตัวอย่าง ประกอบด้วย 45 วงศ์ 84 สกุล 97 ชนิด โดยวงศ์ปลาที่มีความหลากชนิดมากที่สุด คือ วงศ์
ปลาบู่ (Gobiidae, 11 ชนิด), วงศ์ปลากดทะเล (Ariidae, 7 ชนิด) และวงศ์ปลาจวด (Sciaenidae, 7 ชนิด) การศึกษาครั้ง
นี้พบชนิดปลาที่ไม่เคยมีการสารวจพบมาก่อน 5 ชนิด คือ ปลาสอด Poecilia latipinna, ปลาบู่ใส Neostethus
lankesteri, ปลาซิวข้าวสาร Oryzias haugiangensis, ปลาบู่จุด Stigmatogobius pleurostigma และปลาบู่ใส
Gobiopterus chuno นอกจากนี้ยังพบปลา 4 ชนิด ที่มีสถานภาพถูกคุกคามตามเกณฑ์ของสานักงานนโยบายและแผน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปลากดยิ้ม Batrachocephalus mino (มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ), ปลากดหัวกบ
Ketengus typus (มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์), ปลาเสือพ่นน้า Toxotes chatareus (ข้อมูลไม่เพียงพอ) และปลาหมอไทย
Anabas testudineus (ข้อมูลไม่เพียงพอ) การศึกษาครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการทาให้ข้อมูลด้านชนิดปลาในบริเวณ
ปากแม่นาบางปะกงเป็
้
นปัจจุบันตั้งแต่มีการสารวจครั้งสุดท้ายในปี 2552 และนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเทคนิคการ
เก็บตัวอย่างในเชิงคุณภาพครั้งนีจ้ ะช่วยให้มีการค้นพบชนิดปลาเพิ่มเติมซึ่งมีความสาคัญต่อการศึกษาต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: ปากแม่นาบางปะกง
้
ความหลากหลายของปลา ปลาน้ากร่อย พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
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Abstract
The fish species diversity of the Bangpakong estuary was performed between October 2015 and
September 2016. Fish specimens were collected by beach seining and from fish landing around the Bangpakong
estuary. All specimens were identified the species at Kasetsart University Museum of Fisheries, Faculty of
Fisheries, Kasetsart University (KUMF). After identification specimens were cataloged and deposited to the
museum. A total of 3, 813 fish specimens were identified as belonging to 45 families 84 genera and 97 species.
The most dominant families in term of counting species number were Gobiidae (11 spp.), Ariidae (7 spp.) and
Sciaenidae (7 spp.). Five new recorded species which were found, including Poecilia latipinna, Neostethus
lankesteri, Oryzias haugiangensis, Stigmatogobius pleurostigma and Gobiopterus chuno. Furthermore, 4 species
of threatened status according of Office of Natural and Environmental Policy and Planning were found i.e.
Batrachocephalus mino (Vulnerable), Ketengus typus (Vulnerable), Toxotes chatareus (Data deficient) and
Anabas testudineus (Data deficient). From the current finding, this survey could provide the most up to date fish
species list of the Bangpakong estuary since the last survey was done in 2009. In addition, our new capture
techniques along with qualitative research could provide new recorded species that important for future study
and monitoring plan.
Keywords: Bangpakong estuary, Diversity of fishes, Estuarine fish, Kasetsart University Museum of Fisheries

บทนา
ปากแม่น้าบางปะกงเป็ น แหล่ งทรั พ ยากรประมงที่ สาคั ญของอ่า วไทยตอนใน เป็ นบริ เวณที่ มีกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องและมีผลกระทบด้านการประมงหลายประเภท อาทิ การทาประมงชายฝั่ง และในลาแม่น้า กระชังเลี้ยงปลา
และบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นาโดยเฉพาะฝั
้
่งตะวันตกของแม่น้า เช่น การเลี้ยงปลากะพงขาว กุ้งทะเล และนาปลาสลิด เป็น
ต้น (Seekao, 2016) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณปากแม่น้า ได้แก่ บ้านเรือน
ท่าเทียบเรือลาเลียงน้ามัน และมีการขุดลอกร่องน้าเป็ นระยะ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ใน
บริเวณปากแม่น้าทั้งสิ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ในอดีตตั้งแต่ปี 2526-2558 ได้มีการสารวจพรรณปลารวม
8คณะสารวจ (สันทนา และคณะ, 2526; ไมตรี และคณะ, 2526; กรรณิกา, 2545; กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2548; สุชาติ และคณะ, 2548; อภิชาติ และคณะ, 2551; อภิชาติ และคณะ, 2552; โอภาส และคณะ; 2558)
พบปลาทั้งสิ้น 71 วงศ์ 401 ชนิด โดยแต่ละคณะสารวจมีวัตถุประสงค์งานวิจัยที่แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จะใช้วิธี
สารวจจากท่าขึ้นปลาหรือรับซื้อตัวอย่างจากชาวประมงเป็นหลักซึ่งชนิดปลาที่ร ายงานไว้ส่วนใหญ่เป็นปลาเศรษฐกิจ
และกลุ่มปลาขนาดใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยมีแนวความคิดว่าการศึกษาด้านความหลากชนิด ควรจะต้องครอบคลุมในกลุ่มปลา
ขนาดเล็กเพิ่มเติมด้วย แม้ว่าปลาดังกล่าวจะไม่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจก็ตาม แต่ในเชิงนิเวศแล้วปลาเหล่านี้มี
บทบาทสาคัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มปลาที่อยู่ส่วนฐานปิระมิดการถ่ายทอดพลังงานของระบบนิเวศแหล่งน้าตามแนวคิด
ทางนิเวศวิทยา (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2548)
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การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสารวจด้านความหลากชนิดของปลา โดยการเก็บรวบรวมตัวอย่างที่หลากหลายและ
ครอบคลุมพรรณปลาทุกชนิด ได้แก่ อวนทับตลิ่ง สวิง และสารวจจากท่าขึ้นปลา โดยตัวอย่างที่ได้มาบางส่วนจะ
ด าเนิ น การจั ด จ าแนกชนิ ด และขึ้ น ทะเบี ย นเก็ บ รั ก ษาไว้ ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยาประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กาหนดพื้นที่ศึกษาตั้งแต่บริเวณตาบลท่าสะอ้าน อาเภอบางปะกงถึงตาบลท่าข้าม (ฝั่งตะวันออก) และตาบล
บางปะกง(ฝั่งตะวันตก) อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภาพที่ 1) โดยรวมรวมตัวอย่างปลาด้วยเครื่องมือประมงที่
ทาให้ได้ตัวอย่างปลาที่หลากหลายและเลือกจับต่อปลาขนาดเล็ก ได้แก่ อวนทับตลิ่ง ข่าย สวิง และสารวจจากท่าขึ้น
ปลา คั ด เลือ กตั ว อย่า งปลาที่ ไ ด้ ม าด าเนิน การจั ด ครี บ และถ่ า ยภาพ จากนั้น เก็ บรั กษาด้ วยเอธิ ลแอลกอฮอล์ 70
เปอร์เซ็นต์ เพื่อวิเคราะห์และจาแนกชนิดในห้องปฏิบัตกิ ารต่อไป

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาบริเวณปากแม่นาบางปะกง
้
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จาแนกชนิดปลาที่ได้จากเอกสารและคู่มือจาแนก ดังนี้ กลุ่มปลาน้ากร่อยและทะเลใช้เอกสารของ Carpenter
and Niem (1998, 1999, 2001); Munroe (1955); Yoshida et al. (2013) และ Ambak et al. (2010) สาหรับกลุ่มปลา
น้าจืดใช้เอกสารจาแนกของ Rainboth (1996) และ Kottelat (2001) เป็นหลัก จัดลาดับทางอนุกรมวิธานตาม Nelson
(2006) ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ (valid name) อ้างตาม www.fishbase.org

ผลการศึกษา
จากการศึกษาตัวอย่างปลาทั้งสิ้น 3,813 ตัวอย่าง พบปลาทั้งสิ้น 45 วงศ์ 84 สกุล 97 ชนิด วงศ์ของปลาที่
ความหลากชนิดมากที่สุด คือ วงศ์ Gobiidae (11 ชนิด), วงศ์ Ariidae (7 ชนิด), วงศ์ Sciaenidae (7 ชนิด), วงศ์
Engraulidae (5 ชนิด) และ วงศ์ Leiognathidae (5 ชนิด) พบชนิดปลาที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ตาม
การจัดสถานภาพของสานักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560) (สผ., 2560) 2 ชนิด ได้แก่
ปลากดยิ้มBatrachocephalus mino และปลากดหัวกบ Ketengus typus ชนิดปลาที่อยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ
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(Data deficient) 2 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอไทย Anabas testudineus และปลาเสือพ่นน้า Toxotes chatareus พบปลา
ต่างถิ่น (alien species) 2 ชนิด ได้แก่ ปลานิล Oreochromis niloticus และปลาสอด Poecilia latipinna ชนิดที่พบ
เพิ่มเติมจากรายงานในอดีต 5 ชนิด ได้แก่ ปลาสอด Poecilia latipinna, ปลาบู่ใส Neostethus lankesteri, ปลาซิว
ข้าวสาร Oryzias haugiangensis, ปลาบู่จุด Stigmatogobius pleurostigma และปลาบู่ใส Gobiopterus chuno (ภาพที่ 2)

A

B
10 mm

10 mm

D

C

10 mm

10 mm

F

E

10 mm

10 mm

H

G

10 mm

10 mm

I

K
10 mm

10 mm

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายตัวอย่างปลาดองบางชนิดที่สารวจพบบริเวณปากแม่นาบางปะกง
้
(A) ปลากดยิ้ม
Batrachocephalus mino, KUMF 7399, 102.00 mm SL; (B) ปลากดหัวกบ Ketengus typus, KUMF 7526,
78.00 mm SL; (C) ปลาหมอไทย Anabas testudineus, KUMF 7662, 24.00 mm SL; (D) ปลาเสือพ่นน้า
Toxotes chatareus, KUMF 7534, 133.00 mm SL; (E) ปลานิล Oreochromis niloticus, KUMF 7631, 18.00
mm SL; (F) ปลาสอด Poecilia latipinna, KUMF 7311, 32.50 mm SL; (G) ปลาบูใ่ ส Neostethus lankesteri,
KUMF 7653, 21.00 mm SL; (H) ปลาซิวข้าวสาร Oryzias haugiangensis, KUMF 7677, 24.00 mm SL; (I)
ปลาบูจ่ ุด Stigmatogobius pleurostigma, KUMF 7654, 37.00 mm SL และ (J) ปลาบูใ่ ส Gobiopterus chuno,
KUMF 7641, 17.00 mm SL
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สาหรับบัญชีรายชื่อปลาโดยเรียงลาดับรายการและการใช้เครื่องหมายแสดงรายละเอียดตามสารระบบงาน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง (Kasetsart University Museum of Fisheries; KUMF) ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อไทย);
จานวนเลขทะเบียน (จานวนตัวอย่างรวม); KUMF เลขทะเบียน (จานวนตัวอย่างของแต่ละเลขทะเบียน) (สถานภาพการถูก
คุกคามตาม สผ., 2560) ดังนี้
บัญชีรายชื่อปลาที่สารวจพบในบริเวณปากแม่น้าบางปะกง
วงศ์ Dasyatidae
1. Hemitrygon fluviorum (กระเบนธง); 1(1); KUMF 7466(1)
วงศ์ Ophichthidae
2. Muraenesox cinereus (ไหลงู); 1(2); KUMF 7514(2)
วงศ์ Pristigasteridae
3. Ilisha kampeni (อีปุด); 7(77); KUMF 7377(16), KUMF 7417(11), KUMF 7450(18), KUMF 7493(26),
KUMF 7646(2), KUMF 7682(2), KUMF 7699(2)
วงศ์ Engraulidae
4. Coilia lindmani (หางไก่); 1(1); KUMF 7463(1)
5. Setipinna melanochir (แมวหูดา); 3(12); KUMF 7360(10), KUMF 7464(1), KUMF 7522(1)
6. Setipinna taty (แมว); 2(11); KUMF 7465(3), KUMF 7523(8)
7. Thryssa hamiltonii (แมว); 4(19); KUMF 7467(5), KUMF 7471(1), KUMF 7494(1), KUMF 7524(12)
8. Stolephorus dubiosus (กะตัก); 14(142); KUMF 7327(2), KUMF 7332(1), KUMF 7411(1), KUMF 7495(35),
KUMF 7521(2), KUMF 7544(40), KUMF 7550(3), KUMF 7553(15), KUMF 7570(2), KUMF 7590(12),
KUMF 7607(10), KUMF 7616(14), KUMF 7674(4), KUMF 7709(1)
วงศ์ Clupeidae
9. Anodonstoma chacunda (ตะเพียนน้าเค็ม); 1(2); KUMF 7453(2)
10. Corica laciniata (ซิวแก้ว); 20(1,322); KUMF 7244(5), KUMF 7264(6), KUMF 7285(1), KUMF 7303(64),
KUMF 7310(1), KUMF 7321(71), KUMF 7344(1), KUMF 7358(1), KUMF 7395(1), KUMF 7434(5),
KUMF 7451(2), KUMF 7551(339), KUMF 7560(1), KUMF 7572(1), KUMF 7584(4), KUMF 7602(189),
KUMF 7609(182), KUMF 7669(444), KUMF 7706(1), KUMF 7728(3)
11. Escualosa thoracata (กะตักขาว); 4(27); KUMF 7274(20), KUMF 7454(3), KUMF 7561(1), KUMF 7575(3)
วงศ์ Cyprinidae
12. Amblypharyngodon chulabhornae (ซิวเจ้าฟ้า); 3(3); KUMF 7260(1), KUMF 7277(1), KUMF 7692(1)
วงศ์ Plotosidae
13. Plotosus canius (ดุกทะเล); 1(1); KUMF 7461(1)
วงศ์ Ariidae
14. Arius maculatus (กดหัวโม่ง); 5(13); KUMF 7240(1), KUMF 7409(1), KUMF 7441(2), KUMF 7500(6),
KUMF 7528(3)
15. Batrachocephalus mino (กดยิ้ม); 1(1); KUMF 7399(1) (Vulnerable)
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16. Cryptarius trunctatus (กดคันหลาว); 1(1); KUMF 7525(1)
17. Ketengus typus (กดหัวกบ); 4(8); KUMF 7235(1), KUMF 7526(4), KUMF 7549(2), KUMF 7634(1)
(Vulnerable)
18. Nemapteryx nenga (กดทะเล); 3(4); KUMF 7501(1), KUMF 7529(1), KUMF 7576(2)
19. Osteogeneiosus militaris (กดหัวอ่อน); 4(35); KUMF 7486(7), KUMF 7489(17), KUMF 7503(2), KUMF
7599(9)
20. Plicofollis argyropleuron (กดทะเล); 1(1); KUMF 7322
วงศ์ Pangasiidae
21. Pangasius macronema (สังกะวาดเหลือง); 1(1); KUMF 7313
วงศ์ Bagridae
22. Hemibagrus nemurus (กดเหลือง); 1(1); KUMF 7443(1)
23. Mystus gulio (อีกง); 7(16); KUMF 7296(3), KUMF 7349(7), KUMF 7356(2), KUMF 7364(1), KUMF
7583(1), KUMF 7684(1), KUMF 7717(1)
24. Mystus wolffii (แขยงนวล); 4(10); KUMF 7252(3), KUMF 7444(2), KUMF 7478(2), KUMF 7673(3)
วงศ์ Mugilidae
25. Planiliza subviridis (กระบอก); 16(90); KUMF 7237(2), KUMF 7248(1), KUMF 7282(2), KUMF 7330(3),
KUMF 7374(1), KUMF 7447(2), KUMF 7498(9), KUMF 7530(23), KUMF 7594(2), KUMF 7601(7),
KUMF 7630(2), KUMF 7644(1), KUMF 7649(1), KUMF 7659(13), KUMF 7702(11), KUMF 7723(10)
26. Crenimugil buchanani (กระบอก); 4(22); KUMF 7270(18), KUMF 7318(1), KUMF 7379(2), KUMF
7404(1), KUMF 7532(2)
27. Paramugil parmatus (กะเมาะ); 28(269); KUMF 7236(13), KUMF 7247(7), KUMF 7271(25),KUMF
7281(6), KUMF 7291(7), KUMF 7295(5), KUMF 7302(28), KUMF 7309(2), KUMF 7319(16), KUMF
7328(1), KUMF 7329(6), KUMF 7339(4), KUMF 7357(1), KUMF 7378(10), KUMF 7403(5), KUMF
7410(3), KUMF 7430(10), KUMF 7488(7), KUMF 7531(1), KUMF 7558(1), KUMF 7568(11), KUMF
7587(1), KUMF 7608(5), KUMF 7622(25), KUMF 7648(5), KUMF 7661(7), KUMF 7680(10), KUMF
7693(25), KUMF 7726(22)
28. Chelon planiceps (กระบอก); 5(18); KUMF 7269(1), KUMF 7317(1), KUMF 7405(1), KUMF 7468(11),
KUMF 7499(4)
วงศ์ Phallostethidae
29. Neostethus lankesteri (บู่ใส); 19(151); KUMF 7266(1), KUMF 7354(4), KUMF 7369(1), KUMF 7385(2),
KUMF 7421(24), KUMF 7432(5), KUMF 7440(3), KUMF 7448(19), KUMF 7554(9), KUMF 7565(13),
KUMF 7573(1), KUMF 7593(4), KUMF 7604(11), KUMF 7626(3), KUMF 7653(8), KUMF 7665(2),
KUMF 7690(37), KUMF 7719(4) (New recorded)
วงศ์ Atherinidae
30. Hypoatherina valenciennei (หัวตะกั่ว); 1(29); KUMF 7496(29)
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วงศ์ Adrianichthyidae
31. Oryzias haugiangensis (ข้าวสาร); 9(19); KUMF 7241(2), KUMF 7284(1), KUMF 7402(2), KUMF 7414(6),
KUMF 7422(1), KUMF 7439(4), KUMF 7639(1), KUMF 7677(1), KUMF 7725(1)
วงศ์ Hemiramphidae
32. Hyporhamphus limbatus (กระทุงเหวปากแดง); 9(77); KUMF 7365(1), KUMF 7416(1), KUMF 7436(6),
KUMF 7446(7), KUMF 7476(11), KUMF 7497(28), KUMF 7545(16), KUMF 7548(4), KUMF 7600(3)
33. Zenarchopterus ectuntio (ตับเต่า); 24(168); KUMF 7246(1), KUMF 7259(1), KUMF 7301(15), KUMF
7325(3), KUMF 7326(13), KUMF 7337(8), KUMF 7340(8), KUMF 7352(2), KUMF 7387(10), KUMF
7400(3), KUMF 7408(1), KUMF 7426(2), KUMF 7477(1), KUMF 7557(8), KUMF 7569(6), KUMF
7589(14), KUMF 7606(20), KUMF 7612(13), KUMF 7633(5), KUMF 7650(9), KUMF 7672(4), KUMF
7704(1), KUMF 7721(11), KUMF 7727(9)
วงศ์ Belonidae
34. Strongylura strongylura (กระทุงเหว); 1(1); KUMF 7527(1)
วงศ์ Poeciliidae
35. Poecilia latipinna (สอด); 1(1); KUMF 7311(1) (Alien species)
วงศ์ Syngnathidae
36. Doryichthys boaja (จิ้มฟันจระเข้ยักษ์); 2(2); KUMF 7437(1), KUMF 7652(1)
37. Hippichthys heptagonus (จิ้มฟันจระเข้); 4(4); KUMF 7283(1), KUMF 7566(1), KUMF 7611(1), KUMF
7651(1)
วงศ์ Synbranchidae
38. Monopterus albus (ไหลนา); 1(1); KUMF 7691(1)
วงศ์ Ambassidae
39. Ambassis gymnocephalus (ข้าวเม่า); 12(140); KUMF 7255(1), KUMF 7267(12), KUMF 7293(2), KUMF
7304(13), KUMF 7324(10), KUMF 7449(14), KUMF 7578(1), KUMF 7586(9), KUMF 7613(29), KUMF
7624(31), KUMF 7670(15), KUMF 7732(3)
40. Ambassis vachellii (ข้าวเม่า); 21(150); KUMF 7238(10), KUMF 7256(2), KUMF 7315(1), KUMF
7335(19), KUMF 7353(3), KUMF 7366(4), KUMF 7382(6), KUMF 7394(2), KUMF 7397(12),
KUMF 7406(1), KUMF 7415(15), KUMF 7429(4), KUMF 7438(11), KUMF 7579(6), KUMF 7588(8),
KUMF 7614(10), KUMF 7686(15), KUMF 7700(4), KUMF 7705(1), KUMF 7718(6), KUMF 7731(10)
41. Parambassis wolffii (แป้นยักษ์); 1(2); KUMF 7658(2)
วงศ์ Latiidae
42. Lates calcarifer (กะพงขาว); 8(15); KUMF 7305(1), KUMF 7351(1), KUMF 7412(1), KUMF 7491(3),
KUMF 7502(3), KUMF 7539(1), KUMF 7656(2), KUMF 7701(2)
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วงศ์ Sillaginidae
43. Sillago sihama (เห็ดโคน); 20(84); KUMF 7254(2), KUMF 7279(1), KUMF 7294(2), KUMF 7307(5),
KUMF 7341(1), KUMF 7361(4), KUMF 7370(1), KUMF 7381(5), KUMF 7393(3), KUMF 7474(1), KUMF
7535(4), KUMF 7559(3), KUMF 7571(4), KUMF 7629(2), KUMF 7637(29), KUMF 7663(1), KUMF
7696(10), KUMF 7703(3), KUMF 7714(3), KUMF 7733(1)
วงศ์ Carangidae
44. Alepes kleinii (สีกุน); 2(3); KUMF 7455(2), KUMF 7546(1)
45. Carangoides praeustus (สีกุนเล็กครีบดา); 1(2); KUMF 7739(2)
วงศ์ Lutjanidae
46. Lutjanus russellii (กะพงข้างปาน); 3(28); KUMF 7475(2), KUMF 7610(24), KUMF 7675(2)
วงศ์ Leiognathidae
47. Photopectoralis bindus (แป้น); 2(5); KUMF 7398(3), KUMF 7413(2)
48. Leiognathus brevirostris (แป้นเมือก); 3(9); KUMF 7290(5), KUMF 7407(2), KUMF 7457(2)
49. Nuchequula gerreoides (แป้น); 16(86); KUMF 7239(1), KUMF 7261(19), KUMF 7336(10),
KUMF 7345(8), KUMF 7359(1), KUMF 7372(1), KUMF 7392(8), KUMF 7452(2), KUMF 7547(1),
KUMF 7577(11), KUMF 7596(5), KUMF 7603(7), KUMF 7621(2), KUMF 7640(8), KUMF 7678(1),
KUMF 7713(1)
50. Secutor indicius (แป้นเบีย้ ); 5(17); KUMF 7373(5), KUMF 7391(5), KUMF 7581(5), KUMF 7585(1),
KUMF 7620(1)
51. Secutor ruconius (แป้นเบีย้ ); 3(7); KUMF 7456(3), KUMF 7580(3), KUMF 7619(1)
วงศ์ Gerreidae
52. Gerres filamentosus (ดอกหมากกระโดง); 3(9); KUMF 7287(1), KUMF 7308(1), KUMF 7390(7)
53. Gerres erythrourus (ดอกหมาก); 6(42); KUMF 7278(1), KUMF 7595(1), KUMF 7638(22), KUMF
7697(8), KUMF 7710(4), KUMF 7730(6)
วงศ์ Polynemidae
54. Eleutheronema tetradactylum (กุเราหนวดสี่เส้น); 20(116); KUMF 7268(5), KUMF 7299(1), KUMF
7331(5), KUMF 7355(1), KUMF 7367(6), KUMF 7384(1), KUMF 7428(1), KUMF 7470(1), KUMF
7482(7), KUMF 7490(4), KUMF 7542(6), KUMF 7597(14), KUMF 7623(8), KUMF 7667(5), KUMF
7679(1), KUMF 7687(21), KUMF 7694(18), KUMF 7707(4), KUMF 7716(1), KUMF 7729(6)
55. Polynemus aquilonaris (หนวดพราหมณ์); 2(4); KUMF 7363(1), KUMF 7543(3)
วงศ์ Sciaenidae
56. Bahaba polykladiskos (หางกิ่ว); 7(25); KUMF 7280(5), KUMF 7505(1), KUMF 7511(4), KUMF 7617(2),
KUMF 7635(1), KUMF 7642(1), KUMF 7735(11)
57. Dendrophysa russelii (จวด); 1(4); KUMF 7506(4)
58. Johnius belangerii (จวด); 2(5); KUMF 7459(4), KUMF 7509(1)
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59. Johnius carouna (จวด); 6(30); KUMF 7316(5), KUMF 7460(11), KUMF 7507(11), KUMF 7636(1), KUMF
7676(1), KUMF 7736(1)
60. Johnius trachycephalus (จวดยาว); 2(6); KUMF 7342(1), KUMF 7512(5)
61. Otolithes ruber (จวดเตียน); 1(1); KUMF 7508(1)
62. Panna microdon (จวด); 3(20); KUMF 7389(7), KUMF 7504(1), KUMF 7510(12)
วงศ์ Toxotidae
63. Toxotes chatareus (เสือพ่นน้า); 1(1); KUMF 7534 (Data Deficient)
วงศ์ Cichlidae
64. Oreochromis niloticus (นิล); 1(1); KUMF 7631(1) (Alien species)
วงศ์ Drepaneidae
65. Drepane punctate (ใบปอ); 1(1); KUMF 7538(1)
66. Drepane longimana (ใบปอ); 1(2); KUMF 7537(2)
วงศ์ Terapontidae
67. Terapon jarbua (ข้างตะเภา); 4(7); KUMF 7292(3), KUMF 7469(2), KUMF 7536(1), KUMF 7711(1)
วงศ์ Callionymidae
68. Callionymus sagitta (มังกรน้อย); 1(2); KUMF 7582(2)
วงศ์ Eleotridae
69. Butis butis (บู่เกล็ดแข็ง); 1(3); KUMF 7347(3)
70. Butis koilomatodon (บู่จาก); 1(1); KUMF 7515(1)
71. Oxyeleotris marmorata (บู่ทราย); 1(1); KUMF 7657(1)
72. Prionobutis microps (บู่คา้ งคาว); 8(15); KUMF 7371(1), KUMF 7418(1), KUMF 7480(1), KUMF 7492(2),
KUMF 7520(1), KUMF 7567(2), KUMF 7598(5), KUMF 7712(2)
วงศ์ Gobiidae
73. Acentrogobius caninus (บู่); 16(43); KUMF 7262(1), KUMF 7276(6), KUMF 7314(2), KUMF 7334(4),
KUMF 7343(1), KUMF 7375(10), KUMF 7396(1), KUMF 7401(4), KUMF 7420(2), KUMF 7423(2),
KUMF 7433(2), KUMF 7516(1), KUMF 7647(2), KUMF 7655(3), KUMF 7666(1), KUMF 7722(1)
74. Acentrogobius cyanomos (บู่); 1(2); KUMF 7519(2)
75. Glossogobius giuris (บู่จาก); 19(82); KUMF 7253(6), KUMF 7265(1), KUMF 7286(15), KUMF 7288(1),
KUMF 7306(2), KUMF 7323(3), KUMF 7348(3), KUMF 7368(3), KUMF 7380(1), KUMF 7427(1),
KUMF 7445(1), KUMF 7473(1), KUMF 7592(2), KUMF 7625(4), KUMF 7645(5), KUMF 7671(4),
KUMF 7685(4), KUMF 7695(18), KUMF 7708(7)
76. Gobiopterus chuno (บู่ใส); 17(196); KUMF 7243(3), KUMF 7263(1), KUMF 7275(10), KUMF 7300(4),
KUMF 7312(21), KUMF 7376(2), KUMF 7424(4), KUMF 7431(51), KUMF 7564(51), KUMF 7574(5),
KUMF 7591(1), KUMF 7605(7), KUMF 7615(10), KUMF 7641(5), KUMF 7689(11), KUMF 7698(1),
KUMF 7720(9) (New recorded)
77. Pseudapocryptes elongatus (บู่เขือ); 2(4); KUMF 7258(2), KUMF 7350(2)
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78. Taenioides gracilis (บู่เขือ); 1(1); KUMF 7738
79. Trypauchen vagina (เขือแดง); 5(6); KUMF 7518(1), KUMF 7627(1), KUMF 7715(1), KUMF 7734(1),
KUMF 7737(2)
80. Scartelaos histophorus (บู่เขือ); 1(1); KUMF 7517(1)
81. Stigmatogobius pleurostigma (บู่จุด); 6(10); KUMF 7333(1), KUMF 7419(2), KUMF 7435(1), KUMF
7472(1), KUMF 7563(1), KUMF 7654(4)
82. Boleophthalmus boddarti (ตีน); 6(10); KUMF 7257(5), KUMF 7297(1), KUMF 7320(1), KUMF 7338(1),
KUMF 7383(1), KUMF 7388(1), KUMF 7688(1)
83. Periophthalmodon schlosseri (กระจังโมง); 3(3); KUMF 7245(1), KUMF 7362(1), KUMF 7462(1)
วงศ์ Scatophagidae
84. Scatophagus argus (ตะกรับ); 3(5); KUMF 7481(3), KUMF 7632(1), KUMF 7724(1)
วงศ์ Siganidae
85. Siganus canaliculatus (สลิดทะเล); 1(1); KUMF 7242
วงศ์ Sphyraenidae
86. Sphyraena jello (สากเหลือง); 1(1); KUMF 7533
วงศ์ Anabantidae
87. Anabas testudineus (หมอไทย); 1(3); KUMF 7662(3) (Data Deficient)
วงศ์ Osphronemidae
88. Trichopodus pectoralis (สลิด); 3(2); KUMF 7272(1), KUMF 7681(1)
89. Trichopodus trichopterus (กระดี่หม้อ); 2(2); KUMF 7660(1), KUMF 7683(1)
90. Trichopsis vittata (กริมควาย); 1(2); KUMF 7668(2)
วงศ์ Channidae
91. Channa striata (ช่อน); 1(1); KUMF 7664(1)
วงศ์ Soleidae
92. Brachirus panoides (ลิน้ หมา); 1(1); KUMF 7251(1)
วงศ์ Cynoglossidae
93. Cynoglossus bilineatus (ลิน้ หมา); 1(3); KUMF 7555(3)
94. Cynoglossus lingua (ลิน้ หมา); 1(1); KUMF 7458(1)
95. Cynoglossus puncticeps (ลิน้ หมา); 5(7); KUMF 7250(1), KUMF 7273(1), KUMF 7556(2), KUMF
7628(1), KUMF 7643(2)
วงศ์ Triacanthidae
96. Triacanthus nieuhofii (วัวสามเขาเงิน); 1(12); KUMF 7540(12)
วงศ์ Tetraodontidae
97. Lagocephalus lunaris (ปักเป้าหลังเขียว); 5(7); KUMF 7249(1), KUMF 7479(1), KUMF 7541(3), KUMF
7562(1), KUMF 7618(1)
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วิจารณ์ผลการศึกษา
พรรณปลาที่พบทั้งสิน้ 97 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 24.19 ของชนิดปลาทั้งลุ่มน้าบางปะกงที่เคยมีการสารวจไว้จานวน
401 ชนิด โดยพบปลาน้าจืดที่แท้จริง (primary freshwater fishes) ซึ่งคาดว่าเป็นการถูกพัดพามาจากลาน้าตอนบนหรือ
แหล่งน้าข้างเคียงกับแนวร่องน้าบริเวณปากแม่น้าบางปะกงในช่วงฤดูน้าหลากทั้งหมด โดยพบทั้งสิ้น 8 ชนิด ได้แก่ ปลา
ไหลนา Monopterus albus, ปลากดเหลือง Hemibagrus nemurus, ปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmorata, ปลาสลิด
Trichopodus pectoralis, ปลากระดี่หม้อ Trichopodus trichopterus, ปลากริมควาย Trichopsis vittata, ปลาหมอไทย Anabas
testudineus และปลาช่อน Channa striata
เมื่อพิจารณาสถานภาพที่ถูกคุกคามตามเกณฑ์ของ สผ. (2560) พบปลาที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable)
2 ชนิด ได้แก่ ปลากดยิ้ม Batrachocephalus mino และปลากดหัวกบ Ketengus typus และสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ
(data deficient) 2 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอไทย Anabas testudineus และปลาเสือพ่นน้า Toxotes chatareus แสดงให้เห็นว่า
พื้นที่บริเวณปากแม่น้าบางปะกงยังคงมีสภาพแวดล้ อมที่เอื้อประโยชน์ต่อปลาเหล่านี้ นอกจากนี้ยังพบปลาต่างถิ่ น
(alien species) 2 ชนิด คือ ปลานิล Oreochromis niloticus และปลาสอด Poecilia latipinna ซึ่งเป็นการพบชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยมีรายงานไว้ในอดีตโดยคณะประมง (2552) ซึ่งเคยพบปลาดุกลูกผสม Clarias Hybrid, ปลาหมอเทศ
Oreochromis mossambicus และปลาเปคูแดง Piaractus brachypomus
การศึกษาครั้งนี้พบปลาที่ไม่เคยมีการรายงานในบริเวณปากแม่น้าบางปะกงมาก่อน 5 ชนิด คือ ปลาสอด Poecilia
latipinna, ปลาบู่ ใ ส Neostethus lankesteri, ปลาซิ ว ข้ า วสาร Oryzias haugiangensis, ปลาบู่ จุ ด
Stigmatogobius
pleurostigma และปลาบู่ใส Gobiopterus chuno ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างปลา คือ สวิง และอวนตาถี่
ที่มีความจาเพาะและเลือกจับต่อปลาขนาดเล็ก และครอบคลุมระบบนิเวศขนาดเล็ก (micro habitat) รวมถึงความถี่ใน
การออกสารวจครอบคลุมทุกฤดูกาล สาหรับกลุ่มปลาบู่ และปลาซิวข้าวสารซึ่งเป็นปลาขนาดเล็กมักจะอาศัยอยู่ตาม
บริเวณชายน้าที่มีพรรณไม้ ซอกหิน และวัสดุตามพื้นท้องน้า (Kottelat et al., 1993; Rainboth, 1996) ทาให้ไม่สามารถ
สุ่มจับได้ด้วยเครื่องมือประมงและวิธีการทั่วไป
การศึก ษาทางอนุก รมวิธานของปลามีค วามเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา ส่ ง ผลให้ ข้ อ มูล ชนิด ปลาในอดี ต
คลาดเคลื่อนไปจากปัจจุบัน เช่น ปลาบู่จุด Stigmatogobius pleurostigma ซึ่งไม่เคยมีรายงานพบในบริเวณปากแม่น้า
บางปะกง แต่มีรายงานพบปลาบู่จุดชนิด Stigmatogobius sadanundio ซึ่งมีลักษณะภายนอกคล้ายกับปลาบู่จุด
Stigmatogobius pleurostigma แต่การตรวจสอบชนิดของปลาที่ถูกต้องในอดีตนั้นไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจาก
ตัวอย่างนั้นไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิง การศึกษาครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการทาให้ข้อมูลด้านชนิด
พันธุ์ปลาในบริเวณปากแม่น้าบางปะกงเป็นปัจจุบันตั้งแต่มีการสารวจครั้งสุดท้ายในปี 2552 และนอกจากนี้ยังแสดง
ให้เห็นว่าเทคนิคการเก็บตัวอย่างในเชิงคุณภาพครั้งนี้จะช่วยให้มีการค้นพบชนิดพันธุ์ปลาเพิ่มเติมซึ่งมีความสาคัญต่อ
การศึกษาด้านความหลากหลายของปลาตามแหล่งน้าต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

สรุปผลการศึกษา
ปากแม่น้าบางปะกงเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาโดยมีการสารวจพบทั้งสิ้น 45 วงศ์
84 สกุล 97 ชนิด พบชนิดพันธุ์ที่มีสถานภาพถูกคุกคาม 4 ชนิด คือ ปลากดยิ้ม Batrachocephalus mino, ปลากดหัวกบ
Ketengus typus, ปลาเสือพ่นน้า Toxotes chatareus และปลาหมอไทย Anabas testudineus ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 2 ชนิด คือ
ปลานิล Oreochromis niloticus และปลาสอด Poecilia latipinna ชนิดพันธุ์ปลาที่รายงานเพิ่มเติม 5 ชนิด คือ ปลาสอด
Poecilia latipinna, ปลาบู่ใส Neostethus lankesteri, ปลาซิวข้าวสาร Oryzias haugiangensis, ปลาบู่จุด Stigmatogobius
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pleurostigma และปลาบู่ใส Gobiopterus chuno สาหรับตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้จานวน 3,813 ตัวอย่างถูกเก็บรักษา
ไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง (Kasetsart University Museum of Fisheries) เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิง
สาหรับการศึกษาและงานวิจัยต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผศ.สมหมาย เจนกิ จ การ ที่ ใ ห้ค าแนะนาในการจั ด จ าแนกและวางแผนงานวิจั ย ขอขอบคุ ณ
คุณสกล เผียะผาบรัตนะ คุณคณิน มูลธรรม และคุณปรวดี อัศวมานะศักดิ์ ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวม
ตัวอย่าง และขอบคุณเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่านที่
ให้ความอนุเคราะห์และอานวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัตกิ าร
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ความผันแปรและองค์ประกอบอาหารของปลากะมัง Puntioplites proctozysron
(Bleeker, 1865) ในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
Dietary Variation and Composition of Smith’s Barb Puntioplites proctozysron
(Bleeker, 1865) in Ubolratana Reservoir
วริษฐา จงวิสุทธิ์1, สันติ พ่วงเจริญ1* และ ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์3
Waritha Jongvisud1, Santi Poungcharean2*and Sansanee Wangvoralak3
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบอาหารและอิทธิพลที่มีต่ออาหารประเภทหลักของปลา
กะมัง ซึ่ง เป็น ปลาเศรษฐกิ จในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุ บลรั ตน์ โดยเก็บตั วอย่างเป็นฤดูกาลในช่วงเดือนตุลาคม 2560
ถึงสิงหาคม 2561 จากการศึกษากระเพาะอาหารจานวน 507 ตัวอย่าง ซึ่งมีขนาดความยาวรวม 3.6-27.2 เซนติเมตร
พบว่าปลากะมังในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นปลาที่สามารถกินอาหารได้หลากหลายประเภท โดยสามารถจาแนก
อาหารได้ 9 ประเภท เรียงลาดับตามค่าร้อยละความถี่กระเพาะของประเภทอาหารที่พบดังนี้ โคลนและซากอินทรีย์
(22.95%) พืช (13.4%) แมลงน้า (3.9%) ตัวอ่อนแมลง (3.7%) แพลงก์ตอนสัตว์ (2.6%) ตะไคร่น้า (2.2%) หอย
(2.0%) แมลงบก (1.4%) และอาหารที่ย่อยแล้ว (33.3%) โดยอาหารหลักที่ปลากะมังกิน คือ อาหารประเภทโคลนและ
ซากอินทรีย์ และอาหารประเภทพืช เมื่อพิจารณาผลจากการทดสอบ F ด้วยสถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า
การบริโภคอาหารประเภทโคลนและซากอินทรีย์ขึ้นอยู่กับอิทธิพลจากขนาดของปลา (F = 5.715, p = 0.017) และ
อิทธิพลร่วมระหว่างฤดูกาลและพื้นที่ (F = 4.457, p = 0.002) ส่วนอาหารประเภทพืชไม่มีความความสัมพันธ์กับ
อิทธิพลใด
คาสาคัญ: อุปนิสัยการกินอาหาร องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะ ปลากะมัง อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์

1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900

2

ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900

1

Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

2

Department of Fishery Management, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

* Corresponding author e-mail: ffisstpr@ku.ac.th

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1336

Abstract
This research aimed to study variation of dietary composition and factors influencing on the major diets
of Smith’s barb that is the economic fish in Ubolratana reservoir. Samples were collected from October 2017
until August 2018. In total, 507 guts were sampled from Smith’s barb in a range of total length from 3.6 to 27.2
cm. The result showed that Smith’s barb in Ubolratana reservoir have a diverse range of food preference. There
were nine types of classified diet i.e. Mud and detritus (22.95%) and plant (13.4%) were the most frequently
occurrence remains, followed by aquatic insect (3.9%), insect larva (3.7%), zooplankton (2.6%), benthic algae
(2.2%), mollusk (2.0%), terrestrial insect (1.4%) and digested diet (33.3%). The result of F test in ANOVA
revealed that significant effect of fish size (F = 5.715, p = 0.017) and interaction between the effect of season
and habitat (F = 4.457, p = 0.002) on the consumption of mud and detritus. However, plant didn’t relate to
each of effects.
Keywords: Feeding habit, Smith’s barb, Stomach content, Ubolratana reservoir

บทนา
ปลากะมัง (Puntioplites proctozysron) เป็นปลาเศรษฐกิจของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ มีผลจับเฉลี่ยในปี พ.ศ.
2560 ประมาณ 138 ตันต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่า 2.5 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีการนามาบริโภคทั้งใน
รูปของปลาสด และแปรรูปเป็นปลาตากแห้งและปลาหมักเกลือ (สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น, 2561) ปลากะมังมี
ลักษณะลาตัวป้อมและแบนข้างมาก จะงอยปากกลมมน ปากขนาดเล็กและยืดหดได้ตงั้ อยู่ดา้ นล่าง ไม่มหี นวด ครีบก้น
มีก้านครีบแข็งอันที่ 3 ใหญ่หยักเป็นฟันเลื่อย ลาตัวสีขาวเหลื่อมเงิน ปลายขอบครีบต่าง ๆ มีสีเทาดา ขนาดที่พบได้
ตามแหล่งน้าทั่วไปมีน้าหนักเฉลี่ย 73.30 กรัม มีความยาวเฉลี่ย 16.68 เซนติเมตร และเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาด
ประมาณ 25 เซนติเมตร (วิภารัตน์และคณะ, 2556; ธีรพันธ์, 2509; Rainboth, 1996) ปลากะมังกินอาหารได้ทั้งพืช
และสัตว์แตกต่างกันไปตามสภาพแหล่งที่อยูอ่ าศัย โดยสวัสดิ์ (2524) รายงานว่าปลากะมังในอ่างเก็บน้าจะกินแพลงก์ตอน
และซากอินทรีย์เป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากปลากะมังที่อาศัยตามแม่นาและคลองทั
้
่วไปซึ่งจะกินหอยและไส้เดือนน้าเป็น
หลัก (คารณ, 2513; วิภารัตน์และคณะ, 2556) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงองค์ประกอบอาหาร
ในกระเพาะของปลากะมัง และความผันแปรองค์ ประกอบอาหารหลักในเชิง ฤดูกาล พื้นที่ และขนาดของปลากะมัง
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะช่วยเติมเต็มข้อมูลชีววิทยาของปลากะมังในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ด้านอุปนิสัยการกินอาหาร และ
สามารถนาข้อมูลนี้ไปสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรปลากะมังและการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในอ่างเก็บ
น้าเขื่อนอุบลรัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

วิธีการศึกษา
1. พื้นที่ศกึ ษา
รวบรวมตัวอย่างปลากะมังจากท่าขึ้นปลารอบอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ โดยแบ่งพื้นที่สารวจออกเป็น
3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ 1 พื้นที่รับน้ามาจากลาน้าพองและลาน้าพะเนียง (ท่าขึ้นปลาจานวน 4 แห่ง), พื้นที่ 2 พื้นที่รับน้า
จากลาน้าเชิญ (ท่าขึน้ ปลาจานวน 3 แห่ง) และพืน้ ที่ 3 พืน้ ที่อ่างเก็บน้าตอนกลางและตอนล่าง ซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่ง
น้าเปิดของพื้นที่หน้าแนวสันเขื่อนและอุทยานแห่งชาติลาน้าพอง (ท่าขึ้นปลาจานวน 4 แห่ง) (ภาพที่ 1) โดยกาหนด
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การสารวจทุก 2 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงสิงหาคม 2561 รวม 6 เที่ยวสารวจ โดยแต่ละเที่ยวสารวจให้เป็น
ตัวแทนของฤดูกาลดังนี้ ฤดูน้าหลาก (flood season) ได้แก่ เดือนตุลาคมและธันวาคม 2560 ฤดูแล้ง (dry season)
ได้แก่เดือนกุมภาพันธ์และเมษายน 2561 และฤดูฝน (rainy season) ได้แก่ เดือนมิถุนายนและสิงหาคม 2561

ภาพที่ 1 ที่ตั้งของท่าขึน้ ปลาของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์และการกาหนดพื้นที่ศึกษา
2. การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัตกิ าร
นาตัวอย่างปลากะมังที่ได้จากท่าขึ้นปลามาวัดขนาดความยาวรวม (Total length; TL) จากนั้นผ่าช่องท้องเพื่อ
นาทางเดินอาหารบรรจุลงในขวด พร้อมทั้งจัดทาฉลากโดยระบุ ขนาด สถานที่ วันที่เก็บตัวอย่าง และเก็บรักษาด้วย
น้ายาฟอร์มาลินเข้มข้น 10% เพื่อนาไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัตกิ าร ศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะโดยวิธีชั่ง
น้าหนัก (gravimetric method) ตามแนวทางการศึกษาของโอภาส (2547) และนิรชา (2558) และจัดจาแนกประเภท
อาหารไว้ 12 ประเภท (types of diet) ดังนี้ แพลงก์ตอนพืช พืช ตะไคร่น้า โคลนและซากอินทรีย์ แพลงก์ตอนสัตว์
ตัวอ่อนแมลง แมลงน้า แมลงบก หอย กุ้ง ปลา และอาหารที่ย่อยแล้ว
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์องค์ประกอบอาหารที่พบในกระเพาะปลากะมัง แต่ละประเภทจากจานวนกระเพาะที่ใช้วิเคราะห์
ทั้งหมดโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ รายงานความผันแปรขององค์ประกอบอาหารหลัก (major diets) ตามขนาดของ
ปลา ฤดูกาล และพืน้ ที่ดว้ ยค่าปริมาณสัดส่วน โดยประเภทอาหารหลักจะพิจารณาจากค่าความถี่และความสม่าเสมอ
ที่พบในตัวอย่างกระเพาะของปลาที่พบทั้งหมด สาหรับขนาดของปลากะมังแบ่งออกเป็น 2 ขนาด ตามเกณฑ์ของ
สันติ (2551) คือ ปลาระยะวัยรุ่นกาหนดให้มีความยาวรวมน้อยกว่า 10.00 เซนติเมตร และปลาระยะโตเต็มวัย
กาหนดให้มคี วามยาวรวมมากกว่า 10.01 เซนติเมตร และวิเคราะห์ปัจจัยจากขนาดของปลา ฤดูกาล และพื้นที่ที่มีผล
ต่อความผันแปรของอาหารประเภทหลักด้วยการทดสอบค่าความแปรปรวน (F) ตามวิธีทางสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA)
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ผลการศึกษา
1. องค์ประกอบอาหารในกระเพาะ
การศึกษากระเพาะปลากะมังทั้งหมด 507 ตัวอย่าง ซึ่งมีขนาดความยาวรวมอยู่ในช่วง 3.6 – 27.2 เซนติเมตร
ความยาวรวมเฉลี่ย 16.1 เซนติเมตร พบกระเพาะที่มีอาหารทั้ง สิ้น 313 กระเพาะ สามารถจาแนกอาหารได้ทั้งสิ้น
9 ประเภท คือ 1. พืช (68 กระเพาะ), 2. ตะไคร่น้า (11 กระเพาะ), 3. แมลงน้า (20 กระเพาะ), 4. ตัวอ่อนแมลง
(19 กระเพาะ), 5. แพลงก์ตอนสัตว์ (13 กระเพาะ), 6. โคลนและซากอินทรีย์ (116 กระเพาะ), 7. หอย (10 กระเพาะ),
8. แมลงบก (7 กระเพาะ) และ 9. อาหารที่ย่อยแล้ว (169 กระเพาะ)
จากร้อยละความถี่ของจานวนกระเพาะที่พบอาหารประเภทหลัก พบว่าปลากะมังกินโคลนและซากอินทรีย์มาก
ที่สุด (22.9%) รองลงมา คือ พืช (13.4%) เมื่อพิจารณาจากฤดูกาล ในช่วงฤดูน้าหลาก ปลากะมังในพื้นที่ 1 กินโคลนและ
ซากอินทรีย์มากที่สุด, ปลากะมังในพื้นที่ที่ 2 กินแมลงน้ามากที่สุด และปลากะมังในพื้นที่ที่ 3 กินตะไคร่น้ามากที่สุด ส่วน
ช่วงฤดูแล้ง ปลากะมังในพื้นที่ที่ 1 และ 2 กินตะไคร่น้ามากที่สุด และในพื้นที่ที่ 3 กินพืชมากที่สุด ช่วงฤดูฝน ปลากะมังใน
แต่ละพื้นที่กินอาหารคล้ายกันโดยกินพืชรวมถึงโคลนและซากอินทรีย์ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน และปลากะมังในพื้นที่ที่
3 กินหอยมากที่สุด (ภาพที่ 2 และตารางที่ 1)

พืช

ตะไคร่น้า

แมลงน้า

ตัวอ่อนแมลง

แพลงก์ตอนสัตว์

โคลนและซากอินทรีย์

หอย

แมลงบก

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอแสดงลักษณะอาหารทั้ง 8 ประเภท
ที่พบในกระเพาะปลากะมังจากอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
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ตารางที่ 1 ร้อยละความถี่ และความผันแปรองค์ประกอบของอาหารของปลากะมังตามฤดูกาลและพื้นที่ในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
ประเภทอาหาร

พืช
ตะไคร่น้า
แมลงน้า
ตัวอ่อนแมลง
แพลงก์ตอนสัตว์
โคลนและซากอินทรีย์
หอย
แมลงบก
อาหารที่ย่อยแล้ว

จานวนกระเพาะ
(กระเพาะ)

ร้อยละความถี่

68
11
20
19
13
116
10
7
169

13.4
2.2
3.9
3.7
2.6
22.9
2.0
1.4
33.3

(%)

ฤดูน้าหลาก
พืน้ ที่ 1

พืน้ ที่ 2 (กรัม)

ฤดูแล้ง
พืน้ ที่ 3 (กรัม)

(กรัม)

0.19
0.24
0.22
0.16
0.17
0.42
0
0.11
0.01

0.17
0
0.34
0
0.21
0.30
0
0
0.24

0.10
0.42
0.19
0.20
0.11
0.24
0
0
0.09
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ฤดูฝน

พืน้ ที่ 1

พืน้ ที่ 2

พืน้ ที่ 3

พืน้ ที่ 1

พืน้ ที่ 2

พืน้ ที่ 3

(กรัม)

(กรัม)

(กรัม)

(กรัม)

(กรัม)

(กรัม)

0.01
0.09
0
0
0
0
0.01
0
0.01

0.64
3.35
0
0
0
1.47
0.01
0
0.01

2.75
0.01
0
0
0
0.82
0.01
0
0.01

0.01
0
0
0
0.01
0.01
0
0
0.01

0.01
0.01
0
0
0
0.01
0
0
0.01

0.01
0.01
0
0.01
0
0.01
0.10
0
0.01

ภาพที่ 3 สัดส่วนอาหารในกระเพาะของปลากะมังในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ตามฤดูกาลและพื้นที่
2. ความผันแปรองค์ประกอบอาหารหลัก
ความผันแปรองค์ประกอบอาหารหลักของปลากะมังระยะวัยรุ่นจานวน 95 กระเพาะ และปลากะมังโตเต็มวัย
จานวน 412 กระเพาะ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าการกิ นโคลนและซากอินทรีย์ของปลากะมังวัยรุ่นและ
ปลาโตเต็มวัย เกิดจากอิทธิพลของขนาดปลา (F=5.715) และมีอิทธิพลร่วมระหว่างฤดูกาลและพื้นที่ (F=4.457) ส่วน
อาหารประเภทพืชพบว่าไม่แสดงความสัมพันธ์ต่ออิทธิพลใด (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความผันแปรของอาหารประเภทโคลนและซากอินทรีย์ และพืช
Sum of
ปัจจัย
df
Mean Square
F
Squares
โคลนและซากอินทรีย์
ขนาดปลา
0.506
1
0.506
5.715*
ฤดูกาล
0.460
2
0.230
2.595
พื้นที่
0.006
2
0.003
0.035
ฤดูกาลและพื้นที่
1.580
4
0.395
4.457*
ขนาดปลาและฤดูกาล
0.301
2
0.151
1.701
ค่าความคลาดเคลื่อน (Error)
43.860
495
0.089
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P-value

0.017
0.076
0.965
0.002
0.184
-

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความผันแปรของอาหารประเภทโคลนและซากอินทรีย์ และพืช (ต่อ)
Sum of
ปัจจัย
df
Mean Square
F
Squares
พืช
ขนาดปลา
0.089
1
0.089
2.211
ฤดูกาล
0.107
2
0.054
1.331
พื้นที่
0.002
2
0.001
0.019
ฤดูกาลและพื้นที่
0.133
4
0.033
0.824
ขนาดปลาและฤดูกาล
0.048
2
0.024
0.592
ค่าความคลาดเคลื่อน (Error)
19.716
490
0.049
-

P-value

0.138
0.265
0.981
0.510
0.554
-

วิจารณ์ผลการศึกษา
ปลากะมังสามารถกินอาหารได้หลากหลายทั้งพืชและสัตว์ โดยเฉพาะโคลนและซากอินทรีย์และพืชซึ่งกินเป็น
อาหารหลักคล้ายกับปลากะมังชนิดอื่น ๆ ในสกุลเดียวกัน เช่น ปลากะมังครีบสูง (Puntioplites falcifer) และปลาวี
(Puntioplites waandersi) ซึ่งมีรายงานว่ากินพืชเป็นอาหารหลักและกินแมลงเล็กน้อย (Rainboth, 1996) ซึ่งต่างจาก
รายงานของพิมพ์วิภา และชุติมา (2554) ที่รายงานว่าปลากะมังในอ่างเก็บน้าห้วยป่าแดงกินตัวอ่อนแมลงน้าเป็น
อาหารหลัก สาหรับอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ Kakkaeo et al. (2004) และ Amarasinghe et al. (2008) รายงานว่า
ปลากะมังกินแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหารหลัก ซึ่งแตกต่างไปจากการศึกษาของสวัสดิ์ (2524) ที่พบว่าปลากะมังกิน
แพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารหลัก
สัดส่วนของอาหารหลักมีความผันแปรตามปัจจัยด้านขนาดปลา เนื่องจากปลากะมังระยะวัยรุ่นมีขนาดของ
ปากเล็กและต้องการอาหารที่แตกต่างไปจากปลาโตเต็มวัยจึงทาให้มีขอ้ จากัดในการเลือกกินอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ
วิภารัตน์ และคณะ (2556) ที่รายงานว่าปลากะมังโตเต็มวัยจะมีสัดส่วนการกินอาหารหลักที่มากขึ้น ฤดูกาลที่ต่างกัน
ส่งผลต่อปริมาณและสภาพการไหลของน้าในอ่างเก็บน้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึ่งปริมาณน้าน้อยกว่าฤดูอ่นื ๆ ส่งผล
ให้พ้ืนดินแห้งต้นไม้ชายน้าซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย รวมถึงโคลนและซากอินทรีย์ซึ่งเป็นอาหารประเภทหลักของปลา
กะมังน้อยตามไปด้วย ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีมวลน้าใหม่ไหลลงมาส่งผลให้พ้ืนดินที่เคยแห้งแปรสภาพเป็นโคลน
นอกจากนี้นายั
้ งพัดพาตะกอนและซากอินทรีย์สารต่าง ๆ ลงมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของปลากะมัง
ในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ได้เป็นอย่างดี (Ingthamjitr et al., 2008)

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ปลากะมังในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์มีการกินอาหารประเภทโคลนและซากอินทรีย์และพืชเป็นหลัก และ
กินอาหารประเภทตะไคร่นา้ แมลงน้า ตัวอ่อนแมลง แพลงก์ตอนสัตว์ หอย และแมลงบกเป็นอาหารรอง โดยปริมาณ
และสัดส่วนของอาหารหลักประเภทโคลนและซากอินทรีย์เป็นผลมาจากขนาดของปลา และอิทธิพลร่วมระหว่าง
ฤดูกาลและพื้นที่ ข้อมูลนีจ้ ะเป็นข้อมูลทางวิชาการในด้านชีววิทยาการกินอาหารของปลากะมังในอ่างเก็บน้าซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ การวางแผนจัดการทรัพยากรสัตว์น้าของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์โดยกรมประมงร่วมกับนโยบายบริหาร
จัดการน้าโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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การเลือกจับจากการทาประมงต่อชนิดพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
Selection of Fishery Activity on Fish Species in Ubolratana Reservoir
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Kantanat Soontornprasit3, Pattira Kasamesiri4 and Jirarpast Adjimangkunl2
บทคัดย่อ
การสารวจพรรณปลาและการประมงในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงสิงหาคม
2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาข้อมูลการเลือกจับชนิดปลาตามลักษณะการทาประมง โดยรวบรวมตัวอย่างจากท่าขึ้น
ปลา รอบอ่างเก็บน้า และสอบถามเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะการประมงจากชาวประมงและผู้รับซื้อปลา ผลการศึกษาพบ
ปลาทั้งสิ้น 27 วงศ์ 112 ชนิด จากการทาประมงหลัก 5 ประเภท รวมทั้งการทาประมงประเภทอื่น ๆ โดยเรียงลาดับ
ตามจานวนชนิดและค่าร้อยละได้ดังนี้ สะดุ้ง (76 ชนิด; 67.86%), อีหลง (63 ชนิด; 56.25%), ข่าย (59 species;
52.68%), แห (51 species; 45.54%), เบ็ดราวและเบ็ดคัน (32 species; 28.57%) และการทาประมงประเภทอื่นๆ (69
ชนิด; 61.61%) นอกจากนี้ยังพบชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม เช่น ปลาบึก Pangasianodon hypophthalmus (ใกล้สูญพันธุ์
อย่างยิ่ง) ปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus (ใกล้สูญพันธุ์) และปลาแขยงธง Mystus bocourti (มีแนวโน้มใกล้
สูญพันธุ์) การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าชนิดพันธุ์ปลาที่จับ ได้มีผลมาจากเครื่องมือประมงที่แตกต่างกัน ดังนั้นควร
จะต้องคานึงในเรื่องดังกล่าวในการบริหารจัดการและประเมินสภาวะการประมงเพื่อให้การใช้ทรัพยากรประมงของ
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เกิดความยั่งยืน
คาสาคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ เครื่องมือประมง ปลาน้าจืด อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
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Abstract
Fish species and fishery activities in Ubolratana reservoir were surveyed during February 2017 to
August 2018 that aimed to provide information in perspective on selection of fish species and fishery activities.
Fish specimens were collected from fish landing around the reservoir. Also, fishery status was collected by using
in-depth interview technique with fishers and fishmongers. The result showed that total of 27 fish families and
112 species were found and captured from 5 major fishery activities included other fishery activities. The fishery
activities were ranked orderly by number and percentage of captured fish species were lift net (76 species;
67.86%), trap (63 species; 56.25%), gillnet (59 species; 52.68%), cast net (51 species; 45.54%), longline and
hook (32 species; 28.57%) and others (69 species; 61.61%). Additionally, threatened species were recorded
such as Pangasianodon hypophthalmus (Critically endangered), Pangasianodon hypophthalmus (Endangered) and
Mystus bocourti (Vulnerable). The overall of this study was indicated that captured fish species would depend on
pattern of fishing gears. Therefore, it is necessary for consideration on fishery management and stock
assessment in order to sustainable exploitation in Ubolratana reservoir.
Keywords: Biodiversity; Fishing gear; Freshwater fish; Ubolratana reservoir

บทนา
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ขนาดเก็บกัก 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
จังหวั ดขอนแก่ นและหนองบั วล าภู โดยตั วอ่ างเก็บน้ามี ความลึกโดยเฉลี่ ยประมาณ 5 เมตร มีพ้ืนที่ ผิวน้าประมาณ
356,000 ไร่ มีความลาดชันน้อย และมีพรรณไม้น้าสลับเกาะแก่งกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่รับน้าลงมา
ลาน้าพอง ลาน้าพะเนียง และลาน้าเชิญ ซึ่งเหมาะแก่การอนุบาลและอาศัยของปลา ทาให้อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เป็น
แหล่งทรัพยากรประมงที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย (สวัสดิ์, 2524 และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561)
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของพรรณปลามาก จากการสารวจ
ทรัพยากรปลาในช่วงปี พ.ศ. 2512 ถึง 2557 รวม 8 คณะสารวจ โดยการลงข่าย การใช้กระแสไฟฟ้า อวนทับตลิ่ง
และสารวจจากท่าขึ้นปลามีรายงานการพบปลารวมทั้งสิ้น 20 วงศ์ 108 ชนิด สาหรับสภาวะการประมงของอ่างเก็บน้า
เขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ถึง 2560 เมื่อพิจารณาจากผลจับเฉลี่ยรายปีพบว่ามีความผันแปรอยู่ในช่วง 619 –
737 ตันต่อปี โดยปลาเศรษฐกิจที่จับได้มากเป็น 5 อันดับแรก คือ ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลากะมัง ปลา
สวาย และปลาสร้อยนกเขา ซึ่งได้จากการทาประมงประเภทข่าย อีหลง (ลอบตั้ง) สะดุ้ง (ยอขันช่ อ) แห และเบ็ดราว
เป็นหลัก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดขอนแก่น, 2557; นริสสา และคณะ, 2560)
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทาข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับผลจากการทาประมงต่อชนิดของ
ปลา โดยอาศัยพื้นฐานข้อมูลด้านการเลือกจับของเครื่องมือประมงหลักในอ่า งเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ตลอดจนจัดทา
และวิเคราะห์ ถึง สถานภาพการถูก คุก คามของชนิดพรรณปลาที่พ บ ซึ่ง ผลที่ไ ด้จ ากการศึกษานี้จะช่ว ยสนับสนุ น
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ดาเนินการสารวจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงสิงหาคม 2561 โดยรวบรวมพรรณปลาเพื่อให้ได้ชนิดปลา
หลากหลายมากที่สุด โดยเก็บตัวอย่างตามท่าขึ้นปลารอบอ่างเก็บน้า และสอบถามข้อมูลจากชาวประมงและเจ้าของ
ท่าขึน้ ปลาเกี่ยวกับการทาประมงและการนาไปใช้ประโยชน์ของปลาแต่ละชนิด ซึ่งประกอบด้วยท่าขึน้ ปลาหลัก 12 แห่ง
ซึ่งกระจายอยู่รอบอ่างเก็บน้าโดยแบ่งตามพื้นที่ดังนี้ 1. พื้นที่รับน้าตอนบนซึ่งรับน้ามาจากลาน้าพองและลาน้า
พะเนียงจานวน 4 แห่ง ได้แก่ บ้านห้วยบง บ้านโป่งสัง บ้านวังหินซา บ้านทางลาด 2. พื้นที่รับน้าตอนล่างซึ่งรับน้ามา
จากลาน้าเชิญจานวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านผือ บ้านหนองกุงเซิน บ้านฟ้าเหลื่อม และ 3. พื้นที่อ่างเก็บน้าตอนล่างซึ่งมี
ลักษณะเป็นตัวอ่างเก็บน้าจานวน 4 แห่ง คือ บ้านโนนยาว บ้านท่าศิลา บ้านโนนสะอาด บ้านโนนสวรรค์ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การกาหนดพื้นที่ศึกษาและตาแหน่งที่ตั้งของท่าขึน้ ปลาหลักของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
การจาแนกชนิดปลาใช้เอกสารและคู่มือการจาแนกชนิดตาม Rainboth (1996) และ Kottelat (2001) ตรวจสอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน (Valid name) ตามเว็ปไซด์ www.fishbase.org และจั ดลาดับทาง
อนุกรมวิธานตาม Nelson (2006) สาหรับสถานภาพการถูกคุกคามด้านชนิดพันธุ์ปลาที่พบอ้างตามสานักนโยบายและ
แผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560) หรือ สผ. (2560) ซึ่งกาหนดสถานการณ์ถูกคุกคามไว้ดังนี้ 1) สูญพันธุ์
(Extinct; EX), 2) สูญพันธุ์จากธรรมชาติ (Extinct in the Wild; EW), 3. ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered; CR),
4) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered; EN), 5) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU), 6. ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened;
NT), 7) กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern; LC) และ 8) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient; DD) สาหรับชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นหรือชนิดที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้า (Alien Species; AL) อ้างตามอภิชาติ และคณะ (2546)
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การใช้ประโยชน์ของปลาแต่ละชนิดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.) กลุ่มปลาราคาดี (High Value Species; HVS)
ซึ่งเป็นปลาที่แยกขายโดยการคัดแยกชนิดและขนาด, 2.) กลุ่มปลาคละชนิด (Low Value Species; LVS) เป็นปลาขนาด
เล็กและขายรวมในราคาถูก และ 3.) กลุ่มปลาที่มีการนามาใช้ประโยชน์ (Non-Exploited Species; NES) ส่วนการ
กาหนดประเภทการทาประมงอ้างตามการศึกษาของ นริสสา และคณะ (2560) โดยแบ่งการทาประมงในอ่างเก็บน้า
เขื่อนอุบลรัตน์ออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 1. ข่าย (Gillnet), 2. สะดุ้งหรือยอขันช่อ (Lift net), 3. อีหลงหรือลอบตั้ง
(Trap), 4. เบ็ดราวและเบ็ดคัน (Longline and hook), 5. แห (Cast net) และ 6. การทาประมงประเภทอื่น ๆ ซึ่งเป็น
การทาประมงที่นอกจาก 5 ประเภทข้างต้น เช่น สวิง ช้อน ไซตุ้ม ลัน ฉมวก กร่า ทานบ ฯลฯ

ผลการศึกษา
การสารวจพรรณปลาในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 พบปลา
รวมทั้งสิน้ 27 วงศ์ 112 ชนิด (ตารางที่ 1) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปลาที่มีสถานภาพการถูกคุกคามตามเกณฑ์ของ สผ. (2560)
จานวน 9 ชนิด ดังนี้ สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered) 1 ชนิด คือ ปลาบึก Pangasianodon gigas
สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) 1 ชนิด คือ ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) สถานภาพมีแนวโน้มใกล้
สูญพันธุ์ (Vulnerable) 1 ชนิด คือ ปลาแขยงธง (Mystus bocourti) สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened) 3 ชนิด
คือ ปลาหมูข้างลาย (Syncrossus beauforti) ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) และปลาดุกอุย (Clarias microcephalus )
สถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (Data deficient) 3 ชนิด คือ ปลากดเหลือง (Hemibagrus filamentus) ปลาสังกะวาดท้องคม
(Pseudolais pluerotaenia) และปลาหมอไทย (Anabas testudineus) นอกจากนี้ยังพบปลาต่างถิ่น (Alien species) 8 ชนิด
คือ ปลานวลจันทร์เทศ (Cirrhinus cirrhosus) ปลาไน (Cyprinus carpio) ปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) ปลาจะละเม็ดน้าจืด
(Piaractus brachypomus) ปลากดเกราะ (Pterygoplichthys pardalis) ปลาดุกลูกผสม (Clarias Hybrid) ปลากินยุง
(Gambusia affinis) และปลานิล (Oreochromis niloticus)
เมื่อพิจารณาการนามาใช้ประโยชน์เป็นรายชนิด พบว่าปลาที่นามาขายโดยการคัดแยกขายในราคาดี (High
Value Species หรือ HVS) จานวน 69 ชนิด เช่น ปลากราย (Chitala ornata) ปลาตะเพียนขาว (Barbonysmus
gonionotus) ปลากดเหลือง (Hemibagrus nemurus) เป็นต้น พบปลาคละชนิดที่ขายในราคาต่า (Low Value Species หรือ
LVS) จานวน 29 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็กและพบปริมาณน้อย เช่น กลุ่มปลาซิว (Rasbora spp.) ปลาแป้น
แก้ว (Parambassis siamensis) ปลาดุมชี (Nandus oxyrhynchus) เป็นต้น และพบปลาที่ไม่มีการนามาใช้ประโยชน์ (Non
Exploited Species หรือ NES) ซึ่งเป็นปลาที่ไม่นิยมบริโภคหรือเป็นปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาอีด (Lepidocephalichthys
hasselti) ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ (Doryichthys boaja) และปลากดเกราะ (Pterygoplichthys pardalis) เป็นต้น
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ภาพที่ 2 การทาประมงและพรรณปลาบางชนิดที่สารวจพบในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ; สะดุ้งหรือยอขันช่อ (A), อี
หลงหรือลอบตัง้ (B), การเก็บปลาจากข่าย (C), ปลาบึก Pangasianodon gigas ชนิดพันธุ์ที่มีสถานภาพใกล้
สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ที่จับได้จากเครื่องมือข่าย (D), ปลากดเกราะ Pterygoplithys
pardalis ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีรายงานการแพร่ระบาดและรุกรานชนิดพันธุ์พ้ืนเมือง (E) และปลากินยุง
Gambusia affinis ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นมีรายงายงานการแพร่ระบาด (F)
การจัดกลุ่มปลาตามลักษณะการทาประมงทั้ง 6 ประเภท โดยเรียงลาดับตามจานวนชนิด พบว่าการทาประมง
ประเภทสะดุ้งหรือยอขันช่อสามารถจับปลาได้หลากหลายชนิดมากที่สุด รองลงมา คือ อีหลงและลอบต่าง ๆ, ข่าย,
แห, เบ็ดราวและเบ็ดคัน โดยการทาประมงแต่ละประเภทมีการจับปลาได้ 76, 63, 59, 51 และ 32 ชนิด ตามลาดับ
ส่วนการทาประมงประเภทอื่น ๆ จับปลาได้รวม 69 ชนิด เมื่อพิจารณาเป็นรายชนิดพบว่าปลากะมัง (Puntioplites
proctozysron) เป็นปลาที่จับได้จากการทาประมงทุกประเภท และพบปลาจานวน 28 ชนิด ที่จับได้จากเครื่องมือ
ประมงหลัก 5 ประเภท เช่น ปลาไส้ตันตาแดง (Cyclocheilichthys apogon) ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) และ
ปลากดเหลือง (Hemibagrus numerus) เป็นต้น

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1349

ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อพรรณปลา สถานภาพ การใช้ประโยชน์ และการทาประมงที่พบในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
การทาประมง
การใช้
วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
สถานภาพ
ประโยชน์ ข่าย สะดุ้ง อีหลง เบ็ด แห อื่นๆ
วงศ์ Notopteridae
1. Chitala ornata
กราย
HVS

 
2. Notopterus notopterus
สลาด
HVS

  
วงศ์ Clupeidae
3. Clupeichthys aesarnensis
ซิวแก้ว
HVS


วงศ์ Cyprinidae
4.Amblypharyngodon
ซิวเจ้าฟ้า
LVS

chulabhornae
5. Barbodes aurotaeniatus
ตะเพียนจุด
LVS


6. Barbodes binotatus
ตะเพียนน้าตก
LVS




7. Barbonymus altus
ตะเพียนทอง
HVS




8. Barbonymus gonionotus
ตะเพียนขาว
HVS




9. Barbonymus schwanenfeldi
กระแห
HVS




10. Crossocheilus siamensis
เล็บมือนาง
LVS


11. Cyclocheilicthys apogon
ไส้ตันตาแดง
HVS




12. Cyclocheilicthys armatus
ไส้ตันตาขาว
HVS



 
13. Cirrhinus cirrhosus
นวลจันทร์เทศ
AL
HVS



14. Cirrhinus molitorella
พอน
HVS


15. Cyprinus carpio
ไน
AL
HVS


16. Esomus metallicus
ซิวหนวดยาว
LVS

17. Epalzeorhynchos frenatum
กาแดง
LVS

18. Hampala dispar
กระสูบจุด
HVS


  
19. Hampala macrolepidota
กระสูบขีด
HVS


  
20. Henicorhynchus lineatus
สร้อย
HVS



21. Henicorhynchus siamensis
สร้อยขาว
HVS



22. Hypophthalmichthys
ซ่ง
HVS


nobilis
23. Labeo chrysophekadion
กาดา
HVS
  

24. Labeo rohita
ยี่สกเทศ
AL
HVS
 

25. Labiobarbus spilopluera
ซ่า
HVS
  

26. Mystacpleucus atridorsalis ขีย้ อกหลังแดง
LVS
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อพรรณปลา สถานภาพ การใช้ประโยชน์ และการทาประมงที่พบในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ (ต่อ)
การทาประมง
สถาน การใช้
วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
ภาพ ประโยชน์ ข่าย สะดุ้ง อีหลง เบ็ด แห อื่นๆ
27. Mystacpleucus marginatus
ขีย้ อก
HVS
  

28. Mystacpleucus greenwayi
หนามหลัง
LVS
  

29. Opsarius koratensis
น้าหมึก
LVS

สร้อยหน้า
HVS
  

30. Osteochilus lini
หมอง
31. Osteochilus melanopluerus
พรม
HVS
  

32. Osteochilus vittatus
สร้อยนกเขา
HVS
  

33. Parachela maculicauda
แปบหางดอก
HVS


34. Parachela oxygasteroides
แปบ
LVS


35. Parachela siamensis
แปบขาว
HVS
 
 
36. Paralaubuca riveroi
แปบควาย
HVS
 
 
37. Poropuntius laoensis
จาด
LVS
  

38. Puntioplites proctozysron
กะมัง,เก
HVS
     
39. Puntius brevis
ตะเพียนบึง
LVS
  
 
40. Puntigrus partipentazona
เสือข้างลาย
LVS


41. Rasbora atridorsalis
ซิวหลังแดง
LVS

42. Rasbora borapetensis
ซิวหางแดง
LVS

ซิวควายแถบ
LVS


43. Rasbora dusonensis
เงิน
ซิวควายแถบ
LVS


44. Rasbora paviana
ดา
45. Rasbora septentrionalis
ซิวควาย
LVS


ซิวควายแถบ
LVS


46. Rasbora paviana
ดา
ซิวควายหาง
LVS


47. Rasbora tornieri
ไหม้
48. Rasbora trilineata
ซิวหางกรรไกร
LVS

49. Sikukia gudgeri
น้าฝาย
LVS
  
 
50. Sikukia stejnegeri
น้าฝายหลังดา
LVS


51. Systomus rubripinnis
แก้มช้า
HVS
  
52. Thynnichthys thynnoides
สร้อยเกล็ดถี่
HVS
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อพรรณปลา สถานภาพ การใช้ประโยชน์ และการทาประมงที่พบในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ (ต่อ)
การทาประมง
สถาน การใช้
วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
ภาพ ประโยชน์ ข่าย สะดุ้ง อีหลง เบ็ด แห อื่นๆ
วงศ์ Cobitidae
53. Piaractus brachypomus
จะละเม็ดน้าจืด
AL
HVS
   
54. Acantopsis choirorhynchos
รากกล้วย
HVS

55. Acanthopsoisdes gracilentus รากกล้วยแคระ
NES

56. Lepidocephalichthys hasselti
อีด
NES

57. Pangio anguillaris
สายทอง
NES

58. Pangio oblonga
อีด
NES

59. Syncrossus beauforti
หมูลายเสือ
NT
HVS


60. Syncrossus helodes
หมูขา้ งลาย
HVS


61. Yasuhikotakia modesta
หมูขาว
HVS


62. Yasuhikotakia morleti
หมูคอก
LVS


วงศ์ Bagridae


63. Hemibagrus filamentus
กดเหลือง
DD
HVS


  

64. Hemibagrus nemurus
กดเหลือง
HVS


  

65. Hemibagrus wyckioides
กดคัง
HVS
    
66. Mystus bocourti
แขยงธง
VU
HVS
  
 

67. Mystus multiradiatus
แขยงข้างลาย
HVS
  
 

68. Mystus mysticetus
แขยงข้างลาย
HVS
  
 
69. Mystus singaringan
แขยงใบข้าว
HVS
  
 
70. Pseudomystus siamensis
แขยงหิน
LVS
  


วงศ์ Loricariidae
 

 
71. Pterygoplichthys pardalis
กดเกราะ
AL
NES
    

วงศ์ Siluridae
 


72. Kryptopterus cryptopterus
ปีกไก่
HVS
  


73. Ompok siluroides
ชะโอน
HVS
    
74. Phalacronotus bleekeri
แดง
HVS
    
75. Wallago attu
เค้าขาว
HVS
    
วงศ์ Pangasiidae
 
  
76. Pangasianodon gigas
บึก
CR
HVS





77. Pangasianodon
สวาย
EN
HVS
    
hypophthalmus
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อพรรณปลา สถานภาพ การใช้ประโยชน์ และการทาประมงที่พบในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ (ต่อ)
การทาประมง
สถาน การใช้
วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
ภาพ ประโยชน์ ข่าย สะดุ้ง อีหลง เบ็ด แห อื่นๆ
78. Pangasius larnaudii
เทโพ
HVS

   
79. Pseudolais pluerataenia
สังกะวาดท้องคม DD
HVS
    
80. Pangasius macronema
สังกะวาดเหลือง
HVS
    
วงศ์ Clariidae
 
  
81. Clarias batrachus
ดุกด้าน
NT
HVS
 

 

82. Clarias microcephalus
ดุกอุย
NT
HVS
 

 

83. Clarias Hybrid
ดุกลูกผสม
AL
HVS
 

วงศ์ Belonidae
 

84. Xenentodon cacila
กระทุงเหว
HVS


วงศ์ Hemiramphidae


85. Dermogenys pusila
เข็ม
NES

วงศ์ Adrianichthyidae

86. Oryzias minutillus
ซิวข้าวสาร
NES

วงศ์ Poeciliidae

87. Gambusia affinis
กินยุง
AL
NES

วงศ์ Syngnathidae

88. Doryichthys boaja
จิ้มฟันจระเข้ยักษ์
NES

วงศ์ Synbranchidae

89. Monopterus albus
ไหลนา
HVS


วงศ์ Mastacembelidae


90. Macrognathus
หลดลาย
HVS


semiocellatus
91. Macrognathus siamensis
หลดจุด
HVS


92. Mastacembelus favus
กะทิง
HVS
 

วงศ์ Ambassidae
 

93. Parambassis apogonoides
อมไข่น้าจืด
LVS

94. Parambassis siamensis
แป้นแก้ว
LVS

วงศ์ Cichlidae

95. Oreochromis niloticus
นิล
AL
HVS
   
วงศ์ Nandidae
 
 
96. Nandus oxyrhynchus
ดุมชี
LVS

97. Pristolepis fasciata
หมอช้างเหยียบ
HVS
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อพรรณปลา สถานภาพ การใช้ประโยชน์ และการทาประมงที่พบในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ (ต่อ)
การใช้
การทาประมง
สถานภา
วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
ประโยช
พ
ข่าย สะดุ้ง อีหลง เบ็ด แห อื่นๆ
น์
วงศ์ Toxotidae
 
  
98. Toxotes microlepis
เสือพ่นน้า
LVS
 

วงศ์ Eleotridae
 

99. Oxyeleotris marmorata
บู่ทราย
HVS
    
วงศ์ Gobiidae
 
  
100. Brachygobius
บู่หมาจู
NES

xanthomelas
101. Eugnathogobius oligactis
บู่แคระ
NES

102. Gobiopterus chuno
บู่ใส
NES

วงศ์ Anabantidae

103. Anabas testudineus
หมอไทย
DD
HVS
    
วงศ์ Osphronemidae

   
104. Trichopodus microlepis
กระดี่นาง
HVS
 
 
105. Trichopodus pectoralis
สลิด
HVS
  
 
106. Trichopodus trichopterus
กระดี่หม้อ
HVS
 
 
107. Trichopsis schalleri
กริมอีสาน
NES

108. Trichopsis vittatus
กริมควาย
NES

วงศ์ Channidae

109. Channa gachua
ก้าง
NES

108. Channa lucius
กะสง
HVS
    
109. Channa micropeltes
ชะโด
HVS
    
110. Channa striata
ช่อน
HVS
    
วงศ์ Tetraodontidae
 
  
111. Pao cochinchinensis
ปักเป้าจุดแดง
NES
 

112. Pao leiurus
ปักเป้าควาย
NES
 

59 76
63 32 51 69
รวมชนิด
หมายเหตุ สถานภาพ CR=ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered); EN=ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered); VU=มีแนวโน้ม
ใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable); NT=ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened); DD=ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient);
AL=ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien Species) และการใช้ประโยชน์ HVS=ปลาราคาดี (High Value Species); LVS=
ปลาขายคละชนิด (Low Value Species); NES=ปลาที่ไม่มกี ารใช้ประโยชน์ (Non-Exploited Species)
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วิจารณ์ผลการศึกษา
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นอ่างเก็บน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพของปลา
น้าจืดแห่งหนึ่ง จากการสารวจครั้งนี้พบปลารวมทั้งสิ้น 112 ชนิด ซึ่งเทียบกับจานวนชนิดปลาน้าจืดที่มีรายงาน
การแพร่กระจายในประเทศไทยและลุ่มน้าโขงโดย ชวลิต และคณะ (2540) จานวน 571 และ 252 ชนิด คิดเป็นร้อยละ
19.61 และ 44.44 ตามลาดับ เนื่องจากลักษณะภูมปิ ระเทศของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์มีความหลากหลายของแหล่ง
อาศัยที่เอื้อต่อการดารงชีวิตของปลาหลากหลายชนิด โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รับน้าทั้งลาน้าพอง ลาน้าพะเนียง และ
ลาน้าพองซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของกลุ่มปลาแม่น้าและกลุ่มปลาน้าไหลขนาดเล็ก เช่น ปลาหมู ปลารากกล้วย เป็นต้น
ส่วนบริเวณด้านข้างแนวร่องน้ามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง มีพรรณไม้น้า สลับเกาะแก่ง อีกทั้งบริเวณรอบอ่าง
เก็บน้ายังมีบ่อและแหล่งน้านิ่ง ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของกลุ่มปลาชายฝั่งอีกทั้งยังเหมาะแก่การอนุบาลตัวอ่อนของกลุ่ม
ปลาที่สร้างรังวางไข่ เช่น ปลาช่อน ปลาสลาด และปลาบู่ทราย เป็นต้น ส่วนพื้นที่ตอนล่างซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งน้า
เปิดที่มีความความลึกน้าไม่มากซึ่งเอื้อต่อการอาศัยของปลากลางน้าหลายชนิด เช่น ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว
ปลาแดง และปลาซิวแก้ว เป็นต้น (สันติ, 2551; Rainboth, 1996; Poulsen et al., 2004)
การสารวจพบปลาที่มสี ถานภาพการถูกคุกคามตาม สผ. (2560) แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมของอ่างเก็บน้า
เขื่อนอุบลรัตน์ยังเอื้ออานวยต่อการดารงชีวิตของปลากลุ่มนี้เช่นกัน แต่เป็นที่น่ากังวลว่ายังมีการทาประมงปลากลุ่มนี้
อยู่โดยเฉพาะปลาบึกซึ่งเป็นปลาที่มสี ถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จากรายงานด้านชีวประวัติของปลาบึกนี้ พบว่ามี
ข้อจากัดในการผสมพันธุ์วางไข่ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะในแหล่งน้าธรรมชาติเฉพาะในแม่น้าโขงเท่านั้น (สนิท และ เสน่ห์,
2534) ดังนัน้ จึงสันนิษฐานได้วา่ เป็นอาจเป็นปลาปล่อยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับอ่างเก็บน้าเช่นเดียวกับปลาอีกหลายชนิด
ได้แก่ ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาจะละเม็ดน้าจืด ปลาไน ปลาซ่ง และปลาดุกลูกผสม ซึ่งอภิชาติ และคณะ
(2546) ได้รายงานว่าปลาชนิดทั้งหมดนี้ยังไม่มรี ายงานว่าสามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้ในแหล่งน้าธรรมชาติของประเทศ
ไทย แต่อ ย่างไรก็ ตามมีรายงานพบว่าปลากิ น ยุ ง และปลานิล เป็ นชนิด พัน ธุ์ ต่างถิ่ น ที่ แพร่ ระบาดอยู่ต ามแหล่ ง น้า
ธรรมชาติไทยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลากดเกราะซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่แพร่ระบาดและจัดอยู่ในระดับที่คุกคาม
ชนิดพันธุ์พนื้ เมืองและสิ่งแวดล้อมหรือ Invasive alien species อีกด้วย
สะดุ้งหรือย่อขันช่อในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นการทาประมงที่จับปลาได้หลากหลายมากที่สุด คือ 76 ชนิด
หรือคิดเป็นร้อยละ 67.86 ของจานวนชนิดปลาที่สารวจพบทั้งหมด เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้จับปลาในบริเวณแนว
ร่องน้าหรือเส้นทางอพยพของปลาซึ่งเป็นบริเวณที่มีปลาหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อหาแหล่งที่มีปลา
ชุกชุมอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากปริมาณการจับแล้ว นริสสา และคณะ (2560) ได้รายงานสภาวะ
การทาประมงประเภทข่ายและอีหลงซึ่งเป็นการทาประมงที่ได้ผลจับสัตว์น้าเป็นปริมาณมาก สาหรับชนิดพันธุ์ปลาที่ได้
จากการทาประมงประเภทอื่น ๆ นั้น ส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็กหรือปลาที่มีนิยมนามาบริเวณโภคหรือใช้ประโยชน์
จานวน 69 ชนิด หรือร้อยละ 61.61 ของจานวนชนิดปลาที่สารวจพบทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าปลากลุ่มนี้เป็นกลุ่ม nonselective species ยังไม่ถูกเลือกจับด้วยเครื่องมือประมงหลักในอ่างเก็บน้าแห่งนี้
การเลือ กจั บสั ต ว์น้าโดยการทาประมงแต่ล ะประเภท จากการศึก ษาครั้ ง นี้พ บว่า สะดุ้ ง หรือย่อ ขั น ช่อ เป็ น
เครื่องมือที่เลือกจับต่อปลาที่อาศัยในบริเวณแหล่งน้าเข้า (river inflow area) ซึ่งเป็นเส้นทางอพยพเพื่อการผสมพันธุ์
วางไข่ของปลาบางชนิด เช่น ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว และปลาแดง เป็นต้น ส่วนอีหลงเป็นเครื่องมือที่เลือกจับ
ต่อปลาที่อาศัยในบริเวณที่ราบชายฝั่งและแหล่งน้าท่วมถึง เช่น ปลาช่อน ปลาบู่ทราย และปลากะทิง เป็นต้น ส่วนข่าย
เป็นเครื่องมือที่เลือกจับต่อกลุ่มปลากลางน้าและสามารถปรับใช้ในลักษณะการวางขวางลาน้า หรือล้อมร อบน้า
กอหญ้าหรือเกาะแก่ง (ข่ายไล่) โดยปลาที่ได้จากกลางมือนี้ เช่น ปลากะมัง ปลาสร้อยนกเขา ปลาตะเพียนขาว และ
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ปลาหมอช้างเหยียบ เป็นต้น การทาประมงหลักของแหล่งน้าซึ่งมีผลต่อสัดส่วนชนิดและการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
ปริมาณการนาสัตว์น้าที่ถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์แตกต่างกันตามระดับการลงแรงทาประมง อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อ
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือ Thai red list species หรือยังสามารถใช้ควบคุมหรือลดปริมาณสัตว์น้าต่างถิ่นหรือ alien
species ออกจากไประบบอ่างเก็บน้าได้ ดังนั้นหากมีการใช้ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ร่วมกับข้อมูลทางวิช าการด้าน
อื่น ๆ เช่น ชีว ประวั ติข องสั ต ว์ น้า ปริ ม าณการจั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เป็ น ต้น ก็ จ ะช่ว ยให้ ก าร ประเมิ นสภาวะ
การประมงเป็นไปอย่างอย่างถูกต้อง ทาให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปผลการศึกษา
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นอ่างเก็บน้าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้าจืด จากการสารวจครั้งนี้
พบปลารวมทั้งสิ้น 112 ชนิด เนื่องจากภูมิประเทศของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์มีความหลากหลายและเอื้อต่อ
การดารงชีวิตของปลา และยังเป็นแหล่งพรรณปลาที่มีสถานภาพถูกคุ กคามจานวน 9 ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปลาบึก Pangasianodon hypophthalmus (ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง) ปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus (ใกล้สูญ
พันธุ์) และปลาแขยงธง Mystus bocourti (มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้ เป็นผลมา
จากการทาประมงที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรจะต้องคานึงในเรื่องดังกล่าวในการบริหารจัดการประมงและการประเมิน
สภาวะการประมงเพื่อให้การใช้ทรัพยากรประมงของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เกิดความยั่งยืนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ ที่ให้คาแนะนาและความช่วยเหลือในการวางแผนงานวิจัย และ
ขอขอบคุณ คุณประมุข ฤาแก้วมา คุณวรปรัชญ์ เหาะเจริญ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดขอนแก่น
ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและอานวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่างภาคสนาม และขอขอบคุณสมาชิก
ห้องปฏิบัตกิ ารมีนวิทยา และสมาชิกห้องปฏิบัตกิ ารนิเวศวิทยาทางน้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน
ที่ให้ ความช่วยเหลือในการเก็ บตั วอย่างภาคสนามและห้องปฏิบัติก าร งานวิจั ยนี้ได้รับทุ นสนั บสนุนการวิจัย จาก
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัย และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และคณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การสารวจประชากรผักหวานป่าและการกาหนดพื้นที่เหมาะสมสาหรับการขยาย
พื้นที่เพาะปลูกในตาบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
Population Survey of Melientha suavis Pierre and Suitable Area Determination for
Cultivate Extension in Ban Mang, Chiang Muan, Phayao Province
วิภพ แพงวังทอง1* และวิญญู เร่งเร็ว1
Wipop Paengwangthong1* and Winyoo Rengreaw1
บทคัดย่อ
ผักหวานป่าเป็นหนึ่งในอาหารที่หายากและอร่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตาบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนีค้ ือ 1) เพื่อสารวจและค้นหาปัจจัยกายภาพที่มีผลต่อการแพร่กระจาย
และความรอดของผักหวานป่า และ 2) เพื่อกาหนดพื้นที่เหมาะสมสาหรับขยายการเพาะปลูกผักหวานป่าโดยใช้วิธีการ
ด้านระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ภายหลังการสารวจภาคสนามและวิเคราะห์ประชากรผักหวาน ปัจจัยและเงื่อนไขทาง
กายภาพเหล่านั้นถูกระบุ ได้แก่ เงื่อนไขด้านเนื้อดิน ระยะห่างจากลาธาร ดัชนีพืชพรรณ ความสูง ความลาดชัน และ
ทิศด้านลาดของพื้นที่ ท้ายสุด พื้นที่เหมาะสมสาหรับส่งเสริมการเพาะปลูกถูกกาหนดโดยวิธีการผสมรวมแผนที่ ผล
การศึกษาพบว่า ร้อยละ 4 ของพืน้ ที่ศึกษามีลักษณะที่เหมาะสม ส่วนใหญ่จะกระจายอยูต่ อนกลางของพืน้ ที่ศึกษา
คาสาคัญ: พื้นที่เหมาะสม, ผักหวานป่า, ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์, การขยายพื้นที่เพาะปลูก

Abstract
The Melientha suavis Pierre is one of the rare and delicious foods, particularly from the Ban Mang subdistrict, Chiang Muan district, Phayao province. The objectives of this study were 1) to survey and identify
physical factors affecting distribution and survival of Melientha suavis and, 2) to determine suitable area for
Melientha suavis cultivate extension using geographic information system approach. After field population survey
and analyses, the physical factors and conditions were identified e.g. condition of soil texture, proximity to
stream, vegetation index, elevation, slope and aspect. Finally, suitable area for cultivates extension was
determined by map composite method. The results of the study show that only about 4 percent of the study
area has suitable characteristics. There were mostly distributed in middle part of the study area.
Keywords: suitable area, Melientha suavis Pierre, geographic information system, cultivate extension
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บทนา
ผักหวานป่า มีช่ือวิทยาศาสตร์ ว่า Melientha suavis Pierre. อยู่ในวงศ์ Opiliaceae ถิ่นกาเนิดดั้งเดิมอยู่ใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สาหรับประเทศไทยพบ
ผักหวานได้ในทุกภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าเขา เช่น ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
พะเยา ลาพูน ลาปาง ตาก ส่วนภาคอีสาน ได้แก่ อุดรธานี นครพนม สกลนคร นครราชสีมา และภาคตะวันตก ได้แก่
กาญจนบุรี สระบุรี (ภาคใต้) สุราษฎร์ธานี และกระบี่ [1]
คุณประโยชน์ของผักหวานป่ามีมากมาย สามารถใช้เป็นเครื่องยาไทยจาพวกผัก ซึ่งจะใช้ส่วนรากมาทายา
มีสรรพคุณ แก้ไข้ แก้ดีพิการ แก้ร้อนในกระหายน้า แก้กระสับกระส่าย นอกจากนี้ผักหวานป่าจัดเป็นทั้งอาหารและ
ยาประจาฤดูรอ้ นสามารถแก้อาการของธาตุไฟได้ตามแพทย์แผนไทย ส่วนยอดนิยมนามาปรุงอาหาร มีรสหวานกรอบ
ช่วยแก้ร้อนใน กระหายน้า และระบายความร้อน ยิ่งไปกว่านัน้ ปัจจุบันพบว่ามีการนามาพัฒนาแปรรูปด้วยการทาแห้ง
(dehydration) เป็นเครื่องดื่มชาผักหวานป่าที่กาลังได้รับความนิยมทาให้ชาวบ้านที่เก็บผักหวานมาขายมีรายได้ [2]
“ความต้องการบริโภคผักหวานมีเพิ่มมากขึ้น แต่ผลผลิตมีไม่เพียงพอ” จากการสัมภาษณ์เกษตรประจา
ตาบลบ้านมาง (ณัฏฐพร บุณยัษเฐียร) [3] ทาให้ทราบว่าปัจจุบันเกษตรกรไทยบางรายพยายามเพาะปลูกผักหวาน
เพื่อการค้า แต่ผลผลิตที่ได้ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพราะ “ไม่อร่อยเหมือนกับผักหวานที่อยู่ในสภาพป่าตาม
ธรรมชาติ” จากการสัมภาษณ์ ทองคา พิลากรณ์ (2560) เกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า พบว่า หากปลูกแล้วได้ผลผลิต
ที่ไม่ดี เพราะคนปลูกไม่เข้าใจธรรมชาติของผักหวานป่าทาให้การปลูกและสภาพแวดล้อมยังไม่เหมือนกับปัจจัยพืน้ ฐาน
ในการดารงชีวิต (Niche) ที่จาเป็นต่อผักหวานป่า
“อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ที่มีช่ือเสียงด้านความอร่อยของผักหวานป่า ” จากการสัมภาษณ์
เกษตรประจาตาบลบ้านมาง (ณัฏฐพร บุณยัษเฐียร) [3] และชาวบ้านผู้เก็บผักหวานป่าในตาบลบ้านมาง (พิสุทธิ์
คาลือ) [4] ทาให้ทราบว่าอาเภอเชียงม่วนมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติค่อนข้างมาก ในแต่ละปีผู้ที่เก็บผักหวาน
ป่ามาจาหน่ายจะมีรายได้ไม่ต่ากว่าห้าพันบาทต่อหนึ่งช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวประมาณสามเดือน เนื่องจากราคาของ
ผักหวานป่านั้นมีราคาสูงถึงหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทต่อหนึ่งกิโลกรัม ผู้ที่เก็บของป่าจึงนิยมเก็บผักหวานมากกว่าพืช
ชนิดอื่น อีกทั้งจะเห็นได้ว่าผักหวานป่านั้นได้รายได้เฉลี่ยต่อปีเป็นอันดับสองซึ่งรองจากเห็ดที่สามารถทารายได้เป็น
อันดับหนึ่ง แต่เห็ดในที่น้ีได้รวมเห็ดหลายๆชนิดไว้และสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปี เช่น เห็ดด่านหรือเห็ดไค เห็ดโดน
เห็ดระโงก เห็ดตับเต่า เห็ดถอบหรือเห็ดเผาะ ซึ่งแตกต่างจากผักหวานป่าที่มีฤดูการเก็บเกี่ยวช่วง ปลายเดือนเมษายน
ถึงเดือนมิถุนายน แต่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อปีมากถึง 15,000 บาท
พื้น ที่ อ าเภอเชี ย งม่ว นมีโ อกาสที่ จ ะทาการเพาะปลู ก ผั ก หวานป่ า ได้ ดี ก ว่า พื้น ที่ อ่ืน สมควรส่ ง เสริ ม ให้ มี
การเพาะปลูก แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตของผักหวานควรได้รับการค้นหาปัจจัยที่แท้จริง ดังนั้น
การศึกษานีจ้ ึงแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรก เพื่อสารวจถิ่นที่อยูข่ องผักหวานป่าเพื่อค้นหาปัจจัยพื้นฐานที่มผี ลต่อการ
เจริญเติบโตและอยู่รอดของผักหวานป่า และส่วนที่ สอง เพื่อใช้แบบจาลองทางด้านระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์
(GIS model) กาหนดพื้นที่ศักยภาพที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกผักหวานป่าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั ดสินใจผู้วิจัย
อันนาไปสู่แนวทางและการสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้ที่สนใจในการเพาะปลูกผักหวานป่า
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษานี้ต้องการสร้างแผนที่ความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกผักหวานป่า สาหรับใช้สนับสนุนการขยาย
พื้นที่เพาะปลูก ดังนั้นจึงทาการสารวจถิ่นที่อยู่ของผักหวานป่าทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัย กายภาพพื้นฐาน
แล้วใช้แบบจาลองทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS model) มาเป็นข้อมูลตัวแทนสภาพพื้นที่เพื่อสร้างแผนที่
เกณฑ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายและความรอดของผักหวาน เพื่อการกาหนดความเหมาะสม
ของพื้นที่ต่อการเพาะปลูกผักหวานป่า ดังภาพที่ 1
การทบทวนเอกสารงานที่
เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์

ปัจจัยทางกายภาพที่อาจมีผลต่อการ
แพร่กระจายและความรอดของผักหวานป่า
การสารวจประชากร
ผักหวานป่าและวิเคราะห์

ปัจจัยและเงื่อนไขทางกายภาพที่มีผลต่อการ
แพร่กระจายและความรอดของผักหวานป่า

วัตถุประสงค์ที่ 1
วัตถุประสงค์ที่ 2
เนือ้ ดิน

ระยะห่าง
ทางน้า

ความสูง

ความหนาแน่น
พืชพรรณ

ทิศทางของ
แสงแดด

ความลาดชัน

เงื่อนไข

เงื่อนไข

เงื่อนไข

เงื่อนไข

เงื่อนไข

เงื่อนไข

Criterion Map

Criterion Map

Criterion Map

Criterion Map

Criterion Map

Criterion Map

การซ้อนทับเพื่อรวมเงื่อนไขเชิงพืน้ ที่
แผนที่ความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกผักหวาน
ป่า

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา
1. การศึกษาและค้นหาปัจจั ยกายภาพที่ อาจมีผลต่อการแพร่กระจายและความรอดของผักหวานป่ า อาศั ย
การค้นคว้าทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [5 และ 6] และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ เกษตรประจาตาบล [3]
เกษตรกรผู้คิดค้นการเพาะปลูกผักหวานป่าได้สาเร็จ [7] รวมถึงพรานป่าผู้ชานาญในพื้นที่ศึกษา
2. การสารวจประชากรผักหวาน เริ่มจากการสอบถามชาวบ้าน พรานป่า รวมถึงผู้ที่เก็บผักหวานป่าไปขายใน
พื้นที่ศึกษาเพื่อการเดินทางและเข้าไปเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่รวมถึงตาแหน่งพิกัดของต้นผักหวานป่า ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ใน
การสารวจ ได้แก่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก เข็มทิศ เทปวัด และเครื่องวัดความสูงต้นไม้
3. การจั ด เตรี ย มชั้น ข้ อ มู ล ในระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ ที่ จ ะใช้เ ป็ น ตั ว ชี้วั ด ปั จ จั ย กายภาพที่ ผ ลต่ อ
การแพร่กระจายและความรอดของผักหวานป่าซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบชั้นข้อมูลเวกเตอร์ (Vector Layer Format) เริ่ม
จากการตรวจสอบระบบพิกัดแผนที่ให้อยูใ่ นรูปแบบเดียวกันแล้ว รายละเอียดของแต่ละแผนที่เกณฑ์มดี ังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 การจัดเตรียมชั้นข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และแหล่งที่มาของข้อมูล
ชั้นข้อมูล
การจัดเตรียมในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และแหล่งที่มาของข้อมูล
เนื้อดิน
จาแนกช่วงชั้น (class) ตามคุณสมบัตดิ ้านเนื้อดินโดยอาศัยแผนที่ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดนิ
ระยะห่างจากลา วัดระยะห่างจากลาธาร
ธาร
ดัชนีพชื พรรณ
สร้างดัชนีพชื พรรณ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) จากภาพดาวเทียม
แลนด์แซท 8
ความสูง
จาแนกช่วงชั้นความสูงโดยอาศัยข้อมูลจากแบบจาลองความสูงเชิงเลข
ความชัน
วิเคราะห์ความลาดชันโดยอาศัยข้อมูลจากแบบจาลองความสูงเชิงเลข
ทิศด้านลาด(ทิศ วิเคราะห์หาทิศทางการรับแสงโดยอาศัยข้อมูลความสูงจากแบบจาลองความสูงเชิงเลข
การรับแสง)
ปริมาณแสงแดด ใช้ข้อมูลจากแผนที่แสดงปริมาณแสงแดดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ปริมาณน้าฝนรวม ประมาณค่าในช่วง (interpolation) เพื่อให้ได้ค่าปริมาณน้าฝน ณ ตาแหน่งที่ไม่มสี ถานีตรวจวัด
ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ประเภท/ชนิดป่าไม้ ใช้ข้อมูลจากแผนที่ชนิดป่าไม้ของกรมป่าไม้
4. ทาการซ้อนทับระหว่างตาแหน่งของต้นผักหวานป่าทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาและชั้นข้อมูล (ตารางที่ 1) แสดง
คุณลักษณะต่าง ๆ ทางกายภาพ แล้วนาไปวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (ร้อยละ) เพื่อค้นหาปัจจัยและเงื่อนไขทาง
กายภาพทีส่ ่งผลต่อการแพร่กระจายและความรอดของผักหวานป่า การวิเคราะห์ดังกล่าวอาศัยข้อมูลจากการสารวจและ
สรุ ปผลให้ อยู่ในรู ปแบบแผนภู มิแล้ วทาการแบ่ งช่วงความเหมาะสมของแต่ละปั จจัยโดยใช้เกณฑ์การจ าแนกจุ ดพั ก
ธรรมชาติ (Natural Break Classification) เพื่อให้ได้คุณลักษณะที่สาคัญของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการแพร่กระจาย
และความรอดของผักหวานป่า
5. การสร้ างและการซ้ อ นทั บแผนที่ เกณฑ์ (Criterion Map) เพื่อ ประเมิน หาพื้นที่ เหมาะสมส าหรั บ
การเพาะปลู กผัก หวานป่า ภายหลั งได้ รับปั จจัย และเกณฑ์เงื่อนไขที่ มีผลต่อการแพร่ก ระจายและความรอดของ
ผักหวานป่า แล้วใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สร้างแผนที่เกณฑ์ขึ้นมา จากนั้นทาการซ้อนทับเพื่อค้นหา
ส่วนที่มีความเหมาะสมซ้ากันในทุกๆเกณฑ์จึงจะได้แผนที่ความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกผักหวานป่า ขั้นตอนสุดท้าย
ทาการซ้อนทับกันระหว่างแผนที่ความเหมาะสมและขอบเขตหมู่บ้าน เพื่อค้นหาและแจกแจงพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
ในแต่ละหมูบ่ ้านว่ามีความเหมาะสมอยู่มากน้อยเพียงใด

ผลการศึกษา
1. ปัจจัยทางกายภาพที่อาจมีผลต่อการแพร่กระจายและความรอดของผักหวานอาศัยการทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [1, 2, 5 และ 6] รวมทั้งประสบการณ์และความคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ [3, 4
และ 7] การศึกษาพบว่ามีทั้งหมด 9 ปัจจัย ได้แก่ เนื้อดิน น้า การปกคลุมชัน้ เรือนยอด ความสูง ความลาดชัน ทิศทาง
รับแสง ปริมาณแสงแดด ปริมาณน้าฝน และชนิดของป่าไม้ อย่างไรก็ตามในทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ชั้นข้อมูล
แผนที่ที่นามาใช้เป็นตัวชีว้ ัดสาหรับปัจจัยที่ 9 นัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้เลือกใช้ขอ้ มูลดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปัจจัย/ลักษณะที่เหมาะสมสาหรับผักหวานป่า และชัน้ ข้อมูลแผนที่ที่ใช้เป็นตัวชีว้ ัดความเหมาะสม
ปัจจัย
ลักษณะทีเ่ หมาะสมต่อการแพร่กระจาย
ปัจจัยทางกายภาพ
ชั้นข้อมูลแผนที่/
กายภาพ
และความรอดของผักหวาน
ที่ใช้ในการประเมินความ ตัวชี้วัดความเหมาะสม
เหมาะสม
ดิน
ดินลูกรัง ดินดาน ดินกรวด ดินร่วนปนทราย
เนื้อดิน

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า น้าไม่ขัง
น้า
ชอบน้าแต่ไม่ชอบน้าขัง
ระยะห่างจากลาธาร

การปกคลุม ช่วงต้นกล้าควรมีไม้ยนื ต้นหรือไม้พ่เี ลีย้ งที่มี
ดัชนีพชื พรรณ NDVI

ชัน้ เรือนยอด
เรือนยอดโปร่ง
ความสูง 300-900 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง
ความสูง

ความชัน
ชอบพื้นที่ลาดชัน ถ้าเป็นพืน้ ที่ราบสามารถ
ความชัน

ปลูกได้
แต่ควรพูนดินกลบโคนเพื่อป้องกันน้าขัง
ทิศทางรับ
เป็นพืชที่ชอบแสงแดด
ทิศด้านลาด

แสง
ปริมาณ
ปริมาณแสงแดดประมาณร้อยละ 50
ไม่มคี วามแตกต่างกัน

แสงแดด
ช่วงที่เป็นต้นกล้าต้องการร่มเงา
ในพืน้ ที่ศึกษา
ปริมาณ
ต้องการน้าฝนน้อย
ไม่มคี วามแตกต่างกัน

น้าฝนรวม
สามารถอยูไ่ ด้โดยอาศัยความชืน้ เพียง
ในพืน้ ที่ศึกษา
เล็กน้อย
ประเภท/
พบมากในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ
ไม่มคี วามแตกต่างกัน

ชนิดป่าไม้
ในพืน้ ที่ศึกษา
2. ปัจจัยและเงื่อนไขทางกายภาพที่มีผลต่อการแพร่กระจายและความรอดของผักหวานสาหรับการประเมิน
ความเหมาะสมภายในพื้นที่ศึกษา ภายหลังการซ้อนทับกันระหว่างตาแหน่งของต้นผักหวานป่าทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา
และชั้นข้อมูลจากตาราง 1 แสดงคุณลักษณะต่างๆทางกายภาพ แล้วนาไปวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (ร้อยละ)
และแสดงผลออกมาในรูปแบบแผนภูมแิ ล้ว (ภาพ 2) พบว่ามีเงื่อนไขจากทัง้ หมด 6 ปัจจัยที่สมควรนามาใช้ในการสร้าง
แผนที่ ค วามเหมาะสม นั่น คื อ เนื้อ ดิน ระยะห่ า งจากล าธาร ดั ชนีพืชพรรณ ความสูง ความชัน และทิ ศด้ า นลาด
ซึ่งมีรายละเอียดเงื่อนไขดังตาราง 3
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เนือ้ ดินในพืน้ ที่ที่พบผักหวานป่า

ระยะห่างจากลาธารของพืน้ ที่ที่พบผักหวานป่า

ดัชนีพชื พรรณของพืน้ ที่ที่พบผักหวานป่า

ความสูงของพืน้ ที่ที่พบผักหวานป่า

ความชันของพืน้ ที่ที่พบผักหวานป่า

ทิศด้านลาดของพืน้ ที่ที่พบผักหวานป่า

ปริมาณน้าฝนในพื้นที่ที่ผบผักหวานป่า

ร้อยละของการปกคลุมเรือนยอดของพืน้ ที่ที่พบผักหวานป่า

ภาพที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ที่พบผักหวานป่า
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ตารางที่ 3 ปัจจัยและเงื่อนไขที่ใช้สาหรับการประเมินความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกผักหวานป่า
ปัจจัยทางกายภาพ
ลักษณะของพืน้ ทีแ่ ละเงื่อนไขที่ใช้ประเมิน
ความเหมาะสม
เนื้อดิน
ดินเหนียว, ดินเหนียวปนทราย
ระยะห่างจากลาธาร
0 – 400 เมตร
ดัชนีพชื พรรณ
0.30 – 0.45
ความสูงของพื้นที่
200 – 500 เมตร
ความชันของพืน้ ที่
0 – 15%
ทิศด้านลาด(ทิศการรับแสง) ทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้
ปริมาณแสงแดด
5kWh/m2/day
ค่าเฉลี่ยปริมาณน้าฝน
1280-1300ลบ.มล.
ประเภท/ชนิดป่าไม้
เต็งรัง
3. แผนที่เกณฑ์และการซ้อนทับ ภายหลังการผสมรวมแผนที่เกณฑ์ทั้ง 6 เกณฑ์ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 3)
เข้าด้วยกันโดยการซ้อนทับเพื่อค้นหาส่วนที่มีความเหมาะสมซ้ากันในทุกเกณฑ์ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า พื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมนั้นจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในทุกเกณฑ์การประเมิน ผลการซ้อนทับพบว่า ร้อยละ 4 ของพื้นที่
ศึกษามีลักษณะที่เหมาะสม ส่วนใหญ่จะกระจายอยูต่ อนกลางของพืน้ ที่ศึกษา (ภาพ 4) นอกจากนี้ยังพบว่าหมู่บ้านที่มี
พื้นที่เหมาะสมมากที่สุด คือ บ้านบ่อเบี้ย คิดเป็นเนื้อที่ 199.61 ไร่ รองลงมาคือ บ้านหนองกลาง และบ้านหนองหมู
คิดเป็นเนื้อที่ 28.20 และ 2.20 ไร่ ตามลาดับ

ภาพที่ 3 แผนที่เกณฑ์แต่ละด้านที่ใช้ประเมินความเหมาะสม
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ภาพที่ 4 แผนที่แสดงความเหมาะสมของพื้นที่สาหรับเพาะปลูกผักหวานป่า
ตารางที่ 4 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกผักหวานป่าในแต่ละหมูบ่ ้าน
หมู่บ้าน
เนื้อที่
ไร่
ร้อยละ
เขตอุทยานแห่งชาติดอยภู
3,769
94.17
บ้นาง
านบ่อเบีย้
199.61
4.99
บ้านหนองกลาง
28.20
0.71
บ้านหนองหมู
2.20
0.05
บ้านทุ่งเจริญ
1.75
0.04
บ้านบ่อตอง
1.20
0.03
บ้านป่าแขมเหนือ
0.31
0.01
รวม

4,002.00
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100.00

วิจารณ์และสรุปผล
การศึก ษาครั้ ง นี้มุ่ง เน้น การส ารวจประชากรผั ก หวานป่ า และการประเมิน ความเหมาะสมของพื้น ที่ ต่ อ
การพัฒนาและขยายเป็นพืน้ เพาะปลูกผักหวานป่าในขอบเขตพื้นที่ศึกษาตาบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ขั้นตอนการศึกษาเริ่มจากการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ ค้นหาปัจจัยที่อาจมีผลต่อการแพร่กระจายและ
ความรอดของผักหวานป่า จากนั้น รวบรวมชั้นข้อมูลที่จะเป็นตัวชี้วัดถึงคุณลักษณะสภาพพื้นที่ แล้วทาการประเมิน
ความเหมาะสม เกณฑ์ที่ใช้คือ เนื้อดิน ระยะห่างจากลาธาร ดัชนีพืชพรรณ ความสูง ความชัน และทิศด้านลาด
ภายหลังการผสมรวมแผนที่ทุกเกณฑ์พบว่า พื้นที่เหมาะสมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,002 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4 ของพื้นที่ศึกษา
ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่กระจายอยู่ในตอนกลางของพื้นที่ศึกษา อย่างไรก็ดี หมู่บ้านที่มีพ้ืนที่เหมาะสมมากที่สุด คือ
บ้านบ่อเบี้ย คิดเป็นเนื้อที่ 199.61 ไร่ รองลงมาคือ บ้านหนองกลาง และบ้านหนองหมู คิดเป็นเนื้อที่ 28.20 และ
2.20 ไร่ ตามลาดับ
เนื่องจากการศึกษานี้ต้องการวิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายและความอยู่รอด
ของผักหวานป่า ดังนั้นจึงเป็นการศึกษาแบบการให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) นั้นคือการสารวจ
คุณลักษณะต่างๆของสภาพพื้นที่ที่พบประชากรของผักหวานป่าทั้งหมดเพื่อให้มีเหตุผลในการสรุปว่าแท้จริงแล้ว
ลักษณะของพื้นที่โดยมากที่มีผลต่อผักหวานป่านัน้ เป็นอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนักนิเวศวิทยาส่วนใหญ่
ตัวอย่างเช่น การสารวจประชากรของสิ่งมีชวี ติ เพื่อการค้นหาถิ่นที่อยูอ่ าศัยที่มีลักษณะเฉพาะตัว และการสารวจความ
หลากหลายของพันธุ์พืชพื้นที่ป่าต้นน้าบ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของอักนิษฐ์
พงษ์สวาสดิ์นา [8]
เนื่องจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นการจาลองโลกจริงเข้าสู่ระบบโลกดิจิตอล ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ ไว้ในรูปของชั้นข้อมูลที่สามารถค้นหาวิเคราะห์ ประมวนผลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการค้นหาพื้นที่เหมาะสมใน
การศึกษาครั้งนี้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเกรียงไกร บุญเติม และคณะ [9] ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อกาหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกยูคาลิปตัส จังหวัดนครพนม ประวีณา อินทร์
แขวน และสิรานี มีบุญล้า [10 ศึกษาเรื่องกาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกกาแฟอาราบิก้า วัลลภ
ทองอ่อน และสุภาสพงษ์ รู้ทานอง [11] ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน
การใช้ที่ดนิ ทางด้านการเกษตร จังหวัดกาแพงเพชร
แบบจาลองทางด้านภูมิศาสตร์ที่สามารถนามาใช้ในการค้นหาพื้นที่เหมาะสมมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท
ตัวอย่างเช่น Index model ที่สามารถวิเคราะห์ซ้อนทับชัน้ ข้อมูลและมีผลลัพธ์ออกมาได้หลายระดับ เช่น เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย เป็นต้น อย่างไรก็ดี การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้ Binary model สาหรับค้นหาพื้นที่
เหมาะสมและมีผลลัพธ์เพียงสองระดับ คือ เหมาะสมกับไม่เหมาะสม เนื่องจากลักษณะของเกณฑ์อยู่ในรูปแบบสอง
ทางเลือก (Binary model) ตัวอย่างเช่น เนือ้ ดินต้องเป็น ดินเหนียวหรือดินร่วนปนทรายเท่านัน้ จึงจะเหมาะสม
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การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Seasonal Changes of Primary Productions in the Western Part of the Gulf of
Thailand, Prachuap Khirikhan Province
ขนิษฐา บัวแก้ว1, จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2* เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์3 พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ4 และชาคริต เรืองสอน3
Khanitta Buakaew1, Charumas Meksumpun2* Shettapong Meksumpun3 Pichasit Seangmek4 and
Chakhrit Ruengsorn3
บทคัดย่อ
การศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้น ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ดาเนินการในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560 และพฤษภาคม 2561) ช่วงกลางฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) ช่วงกลางฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) และช่วงฤดูร้อน (มีนาคม
2561) ผลการศึกษาพบว่าความลาดชันของ 4 พื้นที่ชายหาด ได้แก่ ตาบลหนองแก, กุยเหนือ, ทับสะแก และบางสะพาน
มีค่า 0.1-1.4%, 0.3-1.7%, 0.6-7.8% และ 0.3-0.8% ตามลาดับ โดยพื้นที่ทับสะแก และบางสะพานมีการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูดาลที่ชัดเจน สถานการณ์คุณภาพน้าในทุกพื้นที่พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ในระดับ
ของผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์เอ) พบว่า หนองแก มีค่าต่าถึงปานกลาง (2.89-5.72 µg/L) ส่วนกุยเหนือ ทับสะแก และบาง
สะพาน มีค่าต่าถึงสูงมาก (3.56-15.26 µg/L, 1.20-15.13 µg/L และ 5.34-50.06 µg/L ตามลาดับ) ความหนาหนาแน่นของ
แพลงก์ตอนพืชในพื้นที่ทับสะแก และบางสะพานซึ่งใช้เป็นตัวแทนพื้นที่อ่าวปิดและอ่าวกึ่งปิด ตามลาดับ มีค่าอยู่ในช่วง
125,052-376,873 cells/L และ 35,932-414,844 cells/L โดยพบ Bacillariophyceae เป็นกลุ่มเด่น ผลด้านความเร็วลมและ
อุณหภูมิน้าต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตขั้นต้น พบว่าค่าความเร็วลมที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 13 knots เป็น 15 knots มี
ผลต่อการลดลงของผลผลิต (จาก 50 µg/L เป็น 5 µg/L) ผลจากการศึกษาในภาพรวมทาให้ทราบว่าข้อมูลทุติยภูมิทาง
ภูมิอากาศ (อาทิ ความเร็วลมในแต่ละช่วงฤดูกาล ความแปรปรวนของภูมิอากาศ) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
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ชายฝั่ง นับเป็นผลดีต่อการเกิดของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสาคัญที่จะเหนี่ยวนาการเข้ามาของ
ทรัพยากรปลาผิวน้าในช่วงฤดูมรสุมได้
คาสาคัญ: ผลผลิตขั้นต้น, มรสุม, การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล, ความลาดชัน, อุณหภูมิของน้า, ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Abstract
Research study on “Seasonal Changes of Primary Productions in the Western Part of the Gulf of
Thailand, Prachuap Khirikhan Province” was carried out by field surveys during early- (in June 2017 and May
2018) and mid-southwest monsoon periods (August 2017) northeast monsoon period (November 2017) and
summer season (March 2018). The results on beach slopes in 4 beach areas (Nong Kae, Kui Nuea, Thap Sakae
and Bang Saphan districts) were 0.1-1.4%, 0.3-1.7%, 0.6-7.8% and 0.3-0.8%, respectively. Thap Sakae
areas had clearly seasonal changes. The coastal areas implied good water quality conditions. Nong kae district
showed oligotrophic-mesotrophic conditions (2.89-5.72 µg/L), while, Kui Nuea, Thap Sakae and Bang Saphan
districts had oligotrophic-hypertrophic conditions (3.56-15.26 µg/L, 1.20-15.13 µg/L and 5.34-50.06 µg/L,
respectively) of primary productions. Thap Sakae was the representative of opened shore area, while Bang
Saphan was the representative of semi-enclosed area. Total cells density of phytoplankton of those areas were
125,052-376,873 cells/L and 35,932-414,844 cells/L, respectively. The dominant species was
Bacillariophyceae. In this study, the roles of wind speed increased from 13 knots to 15 knots had impacted on
the decreases (from 50 µg/L to 5 µg/L) of primary productions. Nevertheless, the climate functions (wind speed
in each season and climate variability) and the changes of coastal structures had integrated impacted on primary
productions in the coastal areas. Such plankton stimulation could enhance pelagic fish resources during the
monsoon seasons.
Keywords: Primary Production, Monsoon, Seasonal Changes, Slope, Water Temperature, Coastal areas in the
Western Part of the Gulf of Thailand, Prachuap Khirikhan Province
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บทนา
พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย มีลักษณะของโครงสร้างพื้นที่ชายฝั่งที่แตกต่างกัน ทั้งการเป็นแนวรับลม รวมถึงการเป็น
จุดอับลม จากการที่มีภูเขากั้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพื้นที่ชายฝั่งนัน้ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมอุตุนิยมวิทยา,
2560) ส่งผลต่อกระบวนการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นในแนวชายฝั่ง (สานักส่งเสริมและประสานมวลชน, 2552) ทาให้
ตะกอนพื้นท้องน้าเกิดการตีฟุ้งหรือการถูกพัดพา ก่อให้เกิดการสร้างแร่ธาตุอาหารให้แก่สิ่งมีชีวิตในบริเวณแนวชายฝั่ง
โดยเฉพาะผู้ผลิตขั้นต้น ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของสัตว์น้าภายในพื้นที่ (เชษฐพงษ์, 2545) พื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันตก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่หนึ่งที่ความสาคัญทางด้านการเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มปลาผิวน้าที่สาคัญ
อาทิ ปลาทู (อุรุพันธุ์, 2516; จารุมาศ, 2557) รวมถึงการมีแหล่งทรัพยากรสัตว์น้าที่หลากหลายภายในพื้นที่ชายฝั่ง
(กรมประมง, 2557)
ผลผลิตขัน้ ต้น เป็นแหล่งอาหารที่มีความสาคัญต่อสิ่งมีชวี ติ อาทิ แพลงก์ตอนสัตว์ กลุ่มสัตว์น้าประเภทกรอง
กิน รวมถึงกลุ่มสัตว์น้าวัยอ่อน (Day et al., 1989; 2013) ในพื้นที่แต่ละบริเวณ อย่างไรก็ตามการเติบโตของผู้ผลิต
ขั้นต้นในบริเวณชายฝั่งนั้น ต้องประกอบด้วยหลากหลายปัจจัย ทั้งความขุ่น แสงแดด คลื่นลม รวมไปถึง แร่ธาตุ
อาหาร (Conley, 2000; Coley et al., 2009; Paerl, 2009) ผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปริมาณแร่ธาตุอาหารในพื้นที่
ใกล้ชายฝั่ง (ห่างฝั่ง 5 km) มีค่าที่ค่อนข้างต่ามาก (จิราภัษ และคณะ, 2560) ซึ่งในบางช่วงเวลาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการเติบโตของกลุ่มผู้ผลิตขัน้ ต้น อย่างไรก็ตาม แร่ธาตุอาหารในบริเวณแนวชายฝั่งนั้น อาจมาจากการตีฟุ้ง
ของตะกอนพื้นท้องน้าที่มีการสะสมของแร่ธาตุอาหารในปริมาณที่มาก เมื่อเข้าสู่ช่วงมรสุมแร่ธาตุอาหารเหล่านี้จะ
ผสมผสานกับมวลน้า ผู้ผลิตขั้นต้นจึงสามารถนาไปใช้ในการเติบโตต่อไปได้ (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528; จารุมาศ,
2542; เชษฐพงษ์, 2545) นอกจากนี้ พื้นที่ชายฝั่งยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ซึ่งส่งผลให้แต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง
ของผลผลิตขั้นต้น ทั้งในด้านการรวมกลุ่ม หรือการกระจายตัว ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล (ลัดดา, 2542;
จารุมาศ, 2558; Buranapratheprat et al., 2008)
การศึกษาครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิต
ขั้นต้น ลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทางกายภาพ อาทิ ความลาดชัน และการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คุณภาพน้า
ในพืน้ ที่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทของคุณภาพน้าที่
มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของผลผลิ ต ขั้ น ต้ น ตามพื้ น ที่ แ ละฤดู ก าล ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จะท าให้ เ ข้ า ใจการ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพพื้นที่ ชายฝั่ง และสามารถประเมินแนวโน้ม ความอุ ดมสมบูรณ์ข องแหล่ง อาหารที่มีค วาม
เหมาะสมต่อทรัพยากรสัตว์นาในแต่
้
ละช่วงเวลาได้ต่อไป

วิธีการศึกษา
ทาการตรวจวัดคุณภาพน้า และผลผลิตขั้นต้น ในพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพื้นที่ศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ ตาบลหนองแก ตาบลกุยเหนือ ตาบลทับสะแก และตาบลบางสะพาน) ซึ่งกาหนดเวลาใน
การศึกษาเป็น 4 ฤดูก าล ได้แก่ ต้นฤดู มรสุ มตะวั นตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560 และพฤษภาคม 2561) ฤดู มรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) ฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) และฤดูร้อน (มีนาคม 2561)
(ภาพที่ 1)
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ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา (ความเร็วลม) ทาการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านความเร็วลม ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย
ฝั่งตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ข้อมูลก่อนทาการเก็บตัวอย่าง 2 สัปดาห์ เพื่อมาประเมินการเปลี่ยนแปลง
ของค่าความเร็วลมในช่วงเวลาที่ศึกษา
การศึกษาความลาดชัน ด้วยวิธีวัด Beach Profile (Andrade and Ferreira, 2006) ของพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กาหนดออกเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ ตาบลหนองแก ตาบลกุยเหนือ ตาบลทับสะแก และตาบลบางสะพาน
โดยวัด ด้ว ยท่ อที่ บรรจุ น้า โดยท่ อสายยางยึดติด กับไม้วัด ระดับความลึ ก วัด ค่า ระยะทุก ๆ 5 เมตร เพื่อหาความ
แตกต่างในแต่ละจุด ส่วนการศึกษาคุณภาพน้าทั่วไป (อุณหภูมิ ความเค็ม และ ออกซิเจนละลายน้า) ดาเนินการด้วย
เครื่อง Multi-parameter (รุ่น YSI 600QS)
การศึกษาผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์ เอ) ดาเนินการโดยนาตัวอย่างน้า กรองผ่านกระดาษกรอง GF/F
(Whatman) และสกัดด้วยอะซีโตน 90% ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ากว่า
4 °C จากนั้นนาไปวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ด้วยวิธี Spectrophotometric method (Parsons et al., 1984)
นอกจากนี้ การศึกษาองค์ประกอบและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช โดยกรองด้วย
ถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดตา 20 µM ใส่ขวดพลาสติกขนาด 250 ml รักษาตัวอย่างด้วยฟอร์มาลีน เข้มข้น 2% และ
นามาจาแนกชนิด (ลัดดา, 2542) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (compound microscope)

(ก)

หนองแก
หนอง
กุย
ทัแก
บสะแก
บางสะพาน
เหนือ

(ข)

กุยเหนือ
(ค)

ทับสะแก

(ง)

บางสะพาน

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัณฐานวิทยา คุณภาพน้า และบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่งตาบลหนองแก (ก) ตาบลกุยเหนือ (ข) ตาบลทับสะแก (ค)
และตาบลบางสะพาน (ง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา
สัณฐานวิทยาและคุณภาพน้า
ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่ (% slope) และคุณภาพน้า
ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความเค็มของน้า ออกซิเจนละลายน้า และคลอโรฟิลล์เอ ของพื้นชายฝั่ง (ตาบลหนองแกม,
ตาบลกุยเหนือ, ตาบลทับสะแก และตาบลบางสะพาน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงต้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
(มิถุนายน 2560 และพฤษภาคม 2561) ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
(พฤศจิกายน 2560) และฤดูร้อน (มีนาคม 2561) มีดังนี้
 สัณฐานวิทยาของพื้นที่ชายฝั่ง
ผลการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะความลาดชั น ของพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ต าบลหนองแก จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ดังตารางที่ 1 พบว่าค่าความลาดชันของพื้นที่ในช่วงต้ นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560)
มีแนวโน้มลดลงเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสูช่ ว่ งฤดูร้อน (มีนาคม 2561) จาก 0.1% เป็น 1.4% และเมื่อกลับเข้าสู่ช่วงต้นฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคม 2561) อีกครั้ง โดยที่ลักษณะความลาดชันของพื้นที่มีค่าที่ลดลง (0.2%) สาหรับพื้ นที่
ชายฝั่งตาบลกุยเหนือ ไม่พบการเปลี่ยนปลงของค่าความลาดชัน ซึ่งมีคา่ อยู่ระหว่าง 0.3%-1.7%
ส่วนผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลตามฤดูกาลของพื้นชายฝั่งตาบลทับสะแก พบลักษณะความลาดชันที่
ค่อนข้างสูงในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560; 7.6%) เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกาลอื่น และค่าความ
ลาดชันมีแนวโน้มลดลง เมื่อเข้าสู่ช่วงลมมรุสมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) จาก 7.8% เป็น 0.6% และความ
ลาดชันของพื้นที่ชายฝั่งทับสะแกมีค่าเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560;
2.1%) สาหรับพื้นที่ชายฝั่งตาบลบางสะพาน พบการเปลี่ยนแปลงของค่าความลาดชันที่ค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบ
กับพื้นที่ตาบลทับสะแก โดยค่าความลาดชันของพื้นที่ตาบลบางสะพานอยู่ในช่วง 0.3% - 0.8% ซึ่งค่าความลาดชัน
สูงสุด พบในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560)
ในภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงความลาดชันตามฤดูกาลนั้น แสดงให้เห็นบทบาทของลมมรสุมที่มีผล
ต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาบริเวณชายฝั่ง ซึ่งลมมรสุมที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายตะกอนทรายบริเวณแนวชายฝั่ง
(ไพฑูรย์, 2559) คือ ลมมรุสมตะวันตกเฉียงใต้ ที่มีบทบาทต่อการพัดพาเอาตะกอนทรายออกจากพื้นที่ โดยสามารถ
เห็นบทบาทดังกล่าวได้จากการเปลี่ยนแปลงของค่าความลาดชันในพืน้ ที่ อาทิ พื้นที่ตาบลทับสะแก ที่มีคา่ ความลาดชัน
ที่ค่อนข้างสูง สาหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) จะเป็นช่วงที่มีการพัดพาเอาตะกอนทราย
กลับมาสู่พ้ืนที่ (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) ซึ่งทาให้ค่าความลาดชันต่าลง สาหรับพื้นที่ชายฝั่งทั้ง 3 พื้นที่ (ตาบล
หนองแก ต าบลกุ ย เหนื อ และต าบลบางสะพาน) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของค่ า ความลาดชั น ที่ ค่ อ นข้ า งน้ อ ย
อาจเนื่องมาจากการเป็นพืน้ ที่อ่าว รวมถึงการที่มีความลาดชันต่านั้น จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้
น้อยกว่าในพืน้ ที่ที่มีคา่ ความลาดชันสูง
 อุณหภูมขิ องน้า
ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิน้า ในพื้นที่ชายฝั่งตาบลหนองแก (ตารางที่ 1)
พบค่าอุณหภูมิของน้าอยู่ในช่วง 28.6 – 33.3 °C โดยในช่วงก่อนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560 และ
พฤษภาคม 2561) มีค่าที่คอ่ นข้างสูง (ประมาณ 33 °C) กว่าในช่วงฤดูกาลอื่น ๆ และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเข้า
สู่ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) โดยมีค่าอุณหภูมิของน้าอยู่ที่ประมาณ 29 °C สาหรับพื้นที่ชายฝั่ง
ตาบลกุยเหนือ มีค่าอุณหภูมขิ องน้าอยูใ่ นช่วง 31.7 – 33.4 °C ซึ่งอุณหภูมิของน้ามีค่าที่ใกล้เคียงกันในแต่ละฤดูกาล
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ผลการติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของค่าอุณหภูมิของน้า ในพื้นที่ตาบลทับสะแก (ตารางที่ 1)
มีค่าอยู่ในช่วง 28.3 – 32.2 °C พบค่าอุณหภูมขิ องน้า มีแนวโน้มสูงขึน้ ในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคม
2561) จาก 28.3 °C เป็น 32.2 °C ซึ่งค่าอุณหภูมิของน้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 4 °C สาหรับพื้นที่ตาบลบาง
สะพาน ค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วง 30.3 – 34.2 °C โดยในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม 2561) พบค่าที่ค่อนข้างสูง และมีแนวโน้ม
ต่าลงเมื่อเข้าสูช่ ว่ งต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคม 2561; 31.8 °C) ประมาณ 2 °C
การประเมินสถานการณ์คุ ณภาพน้าจากผลการศึกษาในด้า นอุ ณหภู มิข องน้า พบว่า สถานการณ์
คุณภาพน้าในพืน้ ที่ชายฝั่งทะเลตาบลหนองแก ตาบลกุยเหนือ ตาบลทับสะแก และตาบลบางสะพานนั้น อยู่ในเกณฑ์ที่
มีความเหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์นา้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) ทั้งนี้ ค่าอุณหภูมิของน้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560 และพฤษภาคม 2561) และในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม 2561) แสดง
ถึงบทบาทของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นอุณหภูมิผิวน้าทะเล (Shaari and Mustapha, 2017) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่เหนี่ยวนาให้สิ่งมีชีวิตในน้าเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึม และยังมีผลดีต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
แพลงก์ตอนพืช (เปี่ยมศักดิ์, 2536)
ตารางที่ 1 สัณฐานวิทยาและคุณภาพน้า ได้แก่ อุณหภูมิของน้า (Temperature; Temp), ความเค็มของน้า (Salinity;
sal), ออกซิเจนละลายน้า (Dissolved Oxygen; DO) และคลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll a; Chl a) ในช่วงต้นมรสุมตะวันตก
เฉี ย งใต้ (มิ ถุ น ายน 2560
และพฤษภาคม 2561) ฤดู ม รสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ (สิ ง หาคม 2560) ฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) และฤดูร้อน (มีนาคม 2561) บริเวณชายฝั่งตาบลหนองแก ตาบลกุยเหนือ
ตาบลทับสะแก และตาบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ต้นฤดูมรสุม
ฤดูมรสุม
ฤดูมรสุม
ฤดูร้อน
ต้นฤดูมรสุม
สัณฐานวิทยา
ตะวันตกเฉียงใต้
ตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ (มีนาคม ตะวันตกเฉียงใต้
และคุณภาพน้า
(มิถุนายน
(สิงหาคม 2560) (พฤศจิกายน 2560)
2561)
(พฤษภาคม 2561)
2560)
0.1
0.2
1.4
0.2
0.9
Slope (%)
33.3
31.2
28.6
30.2
32.1
Temp (°C)
ตาบล
33.0
33.6
30.7
32.0
31.8
Sal (psu)
หนองแก
8.94
7.33
5.78
8.08
7.12
DO (mg/L)
5.72
5.01
3.49
2.89
3.34
Chl a (µg/L)
0.7
0.4
0.9
0.3
1.7
Slope (%)
32.0
33.4
31.7
33.1
32.9
Temp (°C)
ตาบล
31.0
32.2
32.5
32.2
Sal (psu)
กุยเหนือ
7.21
7.51
7.37
6.71
5.88
DO (mg/L)
3.74
15.26
9.54
3.56
9.35
Chl a (µg/L)

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1373

ตารางที่ 1 สัณฐานวิทยาและคุณภาพน้า ได้แก่ อุณหภูมิของน้า (Temperature; Temp), ความเค็มของน้า (Salinity;
sal), ออกซิเจนละลายน้า (Dissolved Oxygen; DO) และคลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll a; Chl a) ในช่วงต้นมรสุมตะวันตก
เฉี ย งใต้ (มิ ถุ น ายน 2560
และพฤษภาคม 2561) ฤดู ม รสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ (สิ ง หาคม 2560) ฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) และฤดูร้อน (มีนาคม 2561) บริเวณชายฝั่งตาบลหนองแก ตาบลกุยเหนือ
ตาบลทับสะแก และตาบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ)
ต้นฤดูมรสุม
ฤดูมรสุม
ฤดูมรสุม
ฤดูร้อน
ต้นฤดูมรสุม
สัณฐานวิทยา
ตะวันตกเฉียงใต้
ตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ (มีนาคม ตะวันตกเฉียงใต้
และคุณภาพน้า
(มิถุนายน
(สิงหาคม 2560) (พฤศจิกายน 2560)
2561)
(พฤษภาคม 2561)
2560)
7.8
0.6
2.1
3.0
3.8
Slope (%)
30.2
29.2
29.1
28.8
32.2
ตาบลทับ Temp (°C)
34.0
35.0
30.6
32.4
31.6
สะแก
Sal (psu)
7.14
8.13
7.04
7.51
7.03
DO (mg/L)
15.13
1.20
4.01
9.35
8.9
Chl a (µg/L)
Slope (%)
ตาบล Temp (°C)
หนองแก Sal (psu)
DO (mg/L)
Chl a (µg/L)

0.3
33.3
33.0
8.94
5.72

0.4
31.2
33.6
7.33
5.01

0.8
28.6
30.7
5.78
3.49

0.4
30.2
32.0
8.08
2.89

0.5
32.1
31.8
7.12
3.34

 ความเค็มของน้า
ผลการศึกษาติดตามค่าความเค็มของน้า ในพื้นที่ชายฝั่งตาบลหนองแก ตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษามี
ค่าอยู่ในช่วง 30.7 – 33.6 psu โดยในช่วงช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) มีค่าความเค็มของน้า (33.6
psu) ค่อนข้างสูงกว่าในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) พบค่าความเค็มของน้าค่อนข้างต่า (30.7
psu) สาหรับพื้นที่ชายฝั่ง ตาบลกุยเหนือ ตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษาค่าความเค็มของน้ามีค่าอยู่ในช่วง 31.0 – 32.5
psu ซึ่งค่าความเค็มของน้ามีค่าที่ใกล้เคียงกัน
การเปลี่ยนแปลงของค่าความเค็มของน้า ในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก (ตารางที่ 1) ตลอดระยะเวลาที่
ทาการศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 30.6 -35.0 psu โดยในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560; 30.6 psu)
ทั้งนี้ พบค่าความเค็มของน้าที่คอ่ นข้างสูงได้ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560; 35.0 psu) สาหรับค่าความ
เค็มของน้า ในพื้นที่บางสะพาน ตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษา พบว่า ค่าความเค็มของน้า มีค่าอยู่ในช่วง 30.0-35.1 psu
โดยในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560; 30.0 psu) มีค่าความเค็มของน้าต่าสุด ส่วนในช่วงฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560; 35.1 psu) มีค่าความเค็มของน้าสูงสุด
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การประเมินสถานการณ์คุณภาพน้าจากผลการศึกษาในด้านความเค็มของน้า พบว่า สถานการณ์คุณภาพ
น้าในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก และตาบลบางสะพาน อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามมาตรฐานคุณภาพน้าชายฝั่ง (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2549) แสดงให้เห็นได้ว่าความเค็มของน้าในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก และตาบลบางสะพานนั้น ไม่ใช่
ปัจจั ยจ ากัดต่อการเติบโตของผู้ ผลิตขั้นต้น ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาที่ ผ่านมาที่พบว่าค่าความเค็มของน้ามีความ
เหมาะสมต่อการเติบโตของกลุ่มของผู้ผลิตขั้นต้น (David and Tamara 2010; Joseph and Patrick, 2011)
 ออกซิเจนละลายน้า
ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณออกซิเจนละลายน้า ในพื้นที่ชายฝั่งตาบล
หนองแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตารางที่ 1) โดยค่าออกซิเจนละลายน้าตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษา มีค่าอยู่
ในช่วง 5.8 - 8.94 mg/L ซึ่งในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560; 5.8 mg/L) มีค่าออกซิเจน
ละลายน้าที่ค่อนข้างต่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน (มีนาคม 2561; 8.0 mg/L) สาหรับพื้นที่ชายฝั่งตาบลกุยเหนือ มีค่า
ออกซิเจนละลายน้าอยู่ในช่วง 5.9 – 7.5 mg/L ซึ่งจากตารางที่ 1 พบว่า ค่าออกซิเจนะลายน้ามีค่าที่ใกล้เคียงกันตลอด
ฤดูกาลที่ทาการศึกษา
ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณออกซิเจนละลายน้า ในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตารางที่ 1) โดยค่าออกซิเจนละลายน้าตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษา มีค่าอยู่ในช่วง
7.0 – 8.1 mg/L ค่าออกซิเจนะลายน้ามีค่าที่ใกล้เคียงกันตลอดฤดูกาลที่ทาการศึกษา สาหรับพื้นที่ชายฝั่งตาบลบาง
สะพาน (ตารางที่ 1) ค่าออกซิเจนละลายน้าตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 5.6 - 9.4 mg/L
โดยช่วงเวลาที่พบค่าออกซิเจนละลายน้าต่าสุด คือ ช่วงต้นฤดูตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน พ.ศ. 2560; 5.6 mg/L)
ส่วนในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ (สิงหาคม 2560) มีค่าสูงที่สุด
สถานการณ์คุณภาพน้า โดยการประเมินจากค่าออกซิเจนละลายน้า พบว่า อยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสม
ต่อการดารงชีวติ ของสัตว์นา้ (>4 mg/L; กรมควบคุมมลพิษ, 2549) ซึ่งแสดงถึงการมีผลผลิตขั้นต้นภายในระบบ
 คลอโรฟิลล์เอ
ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์เอ; µg/L) ในพื้นที่ชายฝั่ง
ตาบลหนองแก ตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 2.89 – 5.72 µg/L ดังตารางที่ 1 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ มีปริมาณที่ใกล้เคียงกันในแต่ละช่วงเวลา สาหรับพื้นที่ชายฝั่งตาบลกุยเหนือ ตลอดระยะเวลา
มีปริมาณคลอโรฟิลล์เออยู่ในช่วง 3.56 – 15.26 µg/L ซึ่งพบว่าในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560)
มีแนวโน้มของปริมาณคลอโรฟิลล์เอที่เพิ่มสูงขึ้น จาก 3.74 µg/L เป็น 15.26 µg/L
จากผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณคลอโรฟิลล์ ในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตารางที่ 1) ปริมาณคลอโรฟิลล์เอมีค่าอยู่ในช่วง 1.20 – 15.13 µg/L โดยในช่วงต้นฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560) มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอที่ค่อนสูง (15.13 µg/L) และมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ชัดเจนเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560; 1.20 µg/L) ส่วนพื้นที่ชายฝั่งตาบลบางสะพาน
มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ อยู่ในช่วง 5.34 – 50.06 µg/L ซึ่งพบว่าในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560
และพฤษภาคม 2561) มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ที่คอ่ นข้างสูง มีแนวโน้มลดลงอยูช่ ัดเจนเมื่อเข้าสูช่ ว่ งฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ (สิงหาคม 2560; 5.34 µg/L)
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สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายฝั่งตาบลหนองแก ตาบลกุยเหนือ ตาบลทับสะแก และตาบล
บางสะพาน อยู่ในระดับ ต่า-สูงมาก (OECD, 1982) ได้แก่ ตาบลบางสะพาน ตาบลทับสะแก และตาบลกุยเหนือ
(5.34 – 50.06 µg/L, 1.20 – 15.13 µg/L และ 3.56 – 15.26 µg/L) สาหรับตาบลหนองแก ความอุดมสมบูรณ์อยู่ใน
ระดับ ต่า – ปานกลาง (2.89 – 5.72 µg/L) โดยพบค่าความอุดมสมบูรณ์สูงมากในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
(มิถุนายน พ.ศ. 2560) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการได้รับอิทธิพลจากในช่วงต้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
(Shaari and Mustapha, 2017) โดยในช่วงนี้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ามีความเหมาะสมต่อการเติบโตของผู้ผลิตขั้นต้น
ทั้งด้านอุณหภูมิน้า รวมถึงค่าความเร็วลม (สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2560) และความเพียงพอของธาตุอาหาร
โดยเฉพาะในบริเวณแนวชายฝั่งซึ่งเป็นบริเวณที่เพิ่มธาตุอาหาร จากอิทธิพลของลมมรสุมที่ทาให้เกิดการตีฟุ้งของ
ตะกอนพืน้ ท้องน้า ทาให้เกิดการผสมผสานของแร่ธาตุในมวลน้า (เชษฐพงษ์, 2545) ส่งผลให้คลอโรฟิลล์ เอ เพิ่มสูงขึ้น
ในบริเวณแนวชายฝั่ง
องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชตามฤดูกาล
การศึกษาการเปลี่ย นแปลงองค์ประกอบและความหนาแน่นของแพลงก์ต อนพืชในพื้น ที่ชายฝั่ง จัง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ (ได้แก่ ตาบลทับสะแก ตัวแทนอ่าวเปิด และตาบลบางสะพาน เป็นตัวแทนอ่าวกึ่งปิด) จากอิทธิพล
ของลมมรสุมหลัก ซึ่งดาเนินการศึกษาในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุ นายน 2560) ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ (สิงหาคม 2560) และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560)
การศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ในพื้นที่ชายฝั่งตาบล
ทั บสะแก จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ (ภาพที่ 2บน) พบว่าความหนาแน่ นของแพลงก์ ตอนพืช มี ค่ าอยู่ ในช่ วง 125,052
- 376,873 Cells/L โดยในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560) มีค่าความหนาแน่นต่าสุด และเมื่อเข้าสู่
ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชมีค่าใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อติดตาม
การเปลี่ยนแปลงตามกลุ่มของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งการศึกษานี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Cyanophyceae, Bacillariophyceae
และ Dinophyceae โดยกลุ่ม Dinophyceae มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) จาก
400 cells/L เป็น 4,300 cells/L สาหรับกลุ่ม Cyanophyceae มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
(พฤศจิกายน 2560) โดยมีค่าความหนาแน่นจาก 300 cells/L เป็น 4,100 cells/L ส่วนกลุ่ม Bacillariophyceae มีค่าความ
หนานแน่นของแพลงก์ตอนพืชที่ใกล้เคียงกันในแต่ละฤดูกาล
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560)
ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) บริเวณชายฝั่ง
ตาบลทับสะแก (บน) และตาบลบางสะพาน (ล่าง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่ชายฝั่งตาบลบางสะพาน ค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชอยู่ในช่วง 35,932 - 414,844 cells/L
(ภาพที่ 2 ล่าง) ซึ่งช่วงที่พบความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชสูงสุด คือ ช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม
2560) และความหนาแน่นมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (35,932 cells/L)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงตามกลุ่ ม ของแพลงก์ ต อนพื ช พบว่า แพลงก์ ต อนพื ช กลุ่ ม Bacillariophyceae
มีแนวโน้มลดลงจากช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) 400,00 cells/L เป็น 34,000 cells/L ในช่วง
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) เช่นเดียวกับกลุ่ม Dinophyceae ที่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเข้าสู่ช่วง
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) จาก 14,000 cells/L เป็น 900 cells/L ส่วนแพลงก์ตอนพืช
กลุ่ม Cyanophyceae มีค่าความหนาแน่นที่ใกล้เคียงกันในแต่ละฤดูกาล
ผลการศึกษาองค์ประกอบและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ในพืน้ ที่บริเวณชายฝั่งตาบลทับสะแก และ
ตาบลบางสะพาน โดยการเพิ่มขึ้นของแพลงก์ตอนพืชเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะแวดล้อมในช่วงเวลาดังกล่าว มีความ
เหมาะสมต่อการเติบโตของแพลงก์ตอนพืช อาทิ ปริมาณแสง สารอาหารในน้า ความใสของน้า และความสงบของ
คลื่นลม ในภาพรวม สัดส่วนของแพลงก์ตอนพืชแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของอาหารขั้นต้นที่คอ่ นข้างสูง ในพื้นที่ชายฝั่ง
โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Bacillariophyceae ซึ่งมีผลดีต่อกลุ่มสัตว์นาในกลุ
้
่มกรองกิน (Kittiwanich et al., 2015)
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บทบาทของมรสุมต่อการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้น
การศึ ก ษาบทบาทของมรสุ ม ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงตามเวลาของผลผลิ ต ขั้ น ต้น (คลอโรฟิ ล ล์ เ อ)
ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งที่มีลักษณะที่แตกแตกต่างกัน ซึ่งพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของค่าความลาดชันในแต่ละ
ฤดูกาลที่ชัดเจน และโครงสร้างพื้นที่ ได้แก่ โดยพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทน
อ่าวเปิด ส่วนตาบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ลักษณะของอ่าว จากนั้นนาปัจจัยทางกายภาพที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผลผลิตขั้นต้นมาทดสอบเพื่อหาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง โดยพบว่าความเร็วลมและอุณหภูมิ
ของน้าเป็นปัจจัยที่ชัดเจนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตขัน้ ต้น
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ภาพที่ 3 บทบาทของความเร็วลม (knots) และอุณหภูมขิ องน้า (°C) กับผลผลิตขั้นต้น (Chlorophyll a; µg/L) ในช่วงต้น
ฤดู ม รสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ (มิ ถุ น ายน 2560) ช่ ว งมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ (สิ ง หาคม 2560) และช่ ว งมรสุ ม
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (พฤศจิ ก ายน 2560) บริ เ วณชายฝั่ ง ต าบลทั บ สะแก และต าบลบางสะพาน จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
ผลการวิเคราะห์ค่าความเร็วลม และอุณหภูมิของน้ามีผลต่อปริมาณของผลผลิตขั้นต้น ในพื้นที่ชายฝั่งของ
ตาบลทับสะแก และบางสะพาน จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเมื่อค่าความเร็วเพิ่มสูงขึ้น (≥14 knots) ในช่วงต้นฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะส่งผลให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ มีแนวโน้มลดลง และเมื่อพิจารณาถึงบทบาทของอุณหภูมิ
ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์เอ พบว่าเมื่อค่าอุณหภูมิน้าสูงขึ้นส่งผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ที่เพิ่มสูงขึ้น
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาบทบาทของความเร็วลมและอุณหภูมิตามพื้นที่ พบว่าพื้นที่ชายฝั่งทับสะแก
มีโอกาสพบค่าคลอโรฟิลล์เอที่คอ่ นข้างน้อยกว่าพื้นที่บางสะพานอย่างชัดเจน
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ในภาพรวม จากการวิเคราะห์ความเร็วลมและอุณหภูมิน้ากับระดับของผลผลิตขั้นต้น แสดงให้เห็นได้ว่า
ความเร็วลมเป็นปัจจัยภายนอกที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับผลผลิตขั้นต้น อาทิ การกระจาย หรือการรวมกลุ่ม
ของผลผลิตขั้นต้น (Buranapratheprat et al., 2008) แต่อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เข้ามากระตุ้นให้เกิดผลผลิตขั้นต้นให้เพิ่ม
สูงขึน้ ทัง้ ปริมาณแร่ธาตุอาหารในน้า ความขุ่น และอุณหภูมิของน้า เมื่อพิจ ารณาการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิน้า
(ตารางที่ 1) และอุณหภูมิอากาศ (ขนิษฐา และคณะ, 2561) ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งมีผลต่อค่าคลอโรฟิลล์เอเพิ่มสูงขึ้นได้ในช่วงฤดูกาลดังกล่าว

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก เขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ตาบลหนองแก ตาบลกุยเหนือ ตาบลทับสะแก และตาบลบางสะพาน ผลการศึกษา
ในภาพรวม ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ในพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของอ่าวปิด (ตาบลทับสะแก) และอ่าวกึ่งปิด
(ตาบลบางสะพาน) มีค่าที่ค่อนข้างสูงในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) และมีแนวโน้มลดลงเมื่อเข้า
สู่ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) และแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นคือ Bacillariophyceae ซึ่งบ่งชี่ถึง
คุณภาพอาหารที่ดีในระบบชายฝั่ง นอกจากนี้ ในด้านผลของความลาดชัน ของพื้นที่ชายฝั่งในภาพรวม พบว่าพื้นที่
ชายฝั่ง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านความลาดชัน โดยตาบล
ทับสะแกและตาบลบางสะพานที่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าความลาดชัน ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ งพื้นที่ทั้งสองมีโอกาสเกิด
การกัดเซาะค่อนข้างสูง สาหรับตาบลหนองแก และตาบลกุยเหนือ พบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ชัดเจนนัก ในส่วนของ
สถานการณ์คุณภาพน้าในภาพรวม พบอยู่ในเกณฑ์ดี มีความเหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์นาและการเติ
้
บโตของ
แพลงก์ตอนพืช ส่วนค่าความเค็มของน้านัน้ ไม่พบความแตกต่างในแต่ละฤดูกาล
สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งประเมินจากปริมาณผลผลิตขั้นต้น พบว่าอยู่ในระดับ ต่า-สูงมาก ได้แก่
ต าบลบางสะพาน ต าบลทั บ สะแก และต าบลกุ ย เหนือ ส าหรั บต าบลหนองแก ความอุ ด มสมบู ร ณ์ อ ยู่ใ นระดั บ
ต่า – ปานกลาง โดยพบค่าความอุดมสมบูรณ์ สูงมากในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน พ.ศ. 2560)
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ทั้งในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแก และตาบลบางสะพาน
อย่างไรก็ตาม ในบริเวณแนวชายฝั่งสามารถพบค่าที่สูงกว่าในบริเวณใกล้ฝั่ง โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ที่แสดงถึงความต่างได้อย่างชัดเจนทั้งในพื้นที่ชายฝั่งตาบลทับสะแกและตาบลบางสะพาน
ผลการศึกษาด้านบทบาทของมรสุมต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของระดับผลผลิตขั้นต้น พบว่าในพื้นที่ชายฝั่ง
ตาบลทับสะแกและตาบลบางสะพาน ความเร็วลมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 knots จาก 13 knots เป็น 15 knots เมื่อเข้าสู่
ช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลทาให้ระดับผลผลิตขั้นต้นลดต่าลง จาก 50 µg/L เป็น 5 µg/L ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับค่าอุณหภูมิน้าที่เพิ่มสูงขึ้น ผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของมรสุมด้านความเร็วน้าและ
อุณหภูมิของน้า ซึ่งนับเป็นปัจจัยภายนอกที่กระตุน้ ให้เกิดผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างชัดเจน
ผลจากการศึกษาในภาพรวมทาให้ทราบว่าข้อมูลทุติยภูมิทางภูมิอากาศ (อาทิ สภาวะของมรสุม ความเร็วลม
ในแต่ละช่วงฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นที่ชายฝั่ง นับเป็น
ผลดีต่อการเกิดของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญที่จะเหนี่ยวนาการเข้ามาของทรัพยากร
กลุ่ มปลาผิ วน้าในช่ วงฤดู มรสุ ม การเปลี่ ยนแปลงในปั จจั ยดั งกล่ าว จึ งสามารถประยุ กต์ใช้ ในการประเมิ นโ อกาส
การเคลื่อนตัวของกลุ่มสัตว์นาตามพื
้
้นที่และระยะเวลาต่าง ๆ ได้
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วิเคราะห์ตัวอย่างเป็นอย่างดี
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เส้นทางของสารอาหารพืชและบทบาทต่อสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิต
ขั้นต้นในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
Nutrient Pathway and their Role on Abundant Status of Primary Production in
the Ubolratana Reservoir
รภัชร์ เม่งช่วย1 จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2* ขนิษฐา บัวแก้ว1 วารินทร์ นิ้มสันติเจริญ1 และ พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ3
Rapach Mengchouy1 Charumas Meksumpun2* Khanitta Buakaew1 Warin Nimsanticharoen1 and
Pichasit Sangmek3
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มุ่งเน้นติดตามการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางของสารอาหารพืชในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝน เดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (มีปริมาณน้าเก็บกัก 60 และ 116 %
ตามลาดับ) โดยศึกษาเปรียบเทียบกับปัจจัยทางคุณภาพน้า ปริมาณน้าฝน และปริมาณน้าเก็บกัก ศึกษาใน 8 สถานี
ตามระยะทาง จากพื้นที่ต้นทางของลาน้าพองที่ระยะ 0, 14, 23 และ 29 กิโลเมตร และจากลาน้าเชิญ ที่ระยะ 0, 8, 13
และ 19 กิโลเมตร ไปยังแนวหน้าสันเขื่อน ผลการศึกษาพบสารอาหารพืชมีการเปลี่ยนแปลงสูงตามระยะทางและเวลา
โดยความเข้มข้นเฉลี่ยของ DIN ในเดือนสิงหาคม (3.16 µM) สูงกว่าในเดือนตุลาคม (1.60 µM) ประมาณ 2 เท่า ซึ่งมี
ปริมาณน้าเก็บกักน้อยกว่าเดือนตุลาคม 2 เท่า (ปริมาณน้าเก็บกักในเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม อยู่ที่ 1,580 และ
2,832 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ) และพบสารอาหารพืช DIN และ Orthophosphate ในพื้นที่ต้นทางลาน้าพองสูง
กว่าลาน้าเชิญประมาณ 2 เท่า (ลาน้าพองและลาน้าเชิญ มีค่า DIN 5.99 และ 3.46 µM ตามลาดับ และมีค่า 0.36 และ
0.14 µM ตามล าดับ) ผลของการเปลี่ยนแปลงในระบบสารอาหารทาให้ สามารถแบ่งเขตความอุดมสมบูรณ์ทาง
นิเวศวิทยาในพื้นที่อ่างเก็บน้าได้เป็น 3 เขต ประกอบด้วย เขต Riverine , Transition และ Lacustrine โดยในเขต Riverine
มีความเข้มข้นของสารอาหารพืชสูงกว่าเขต Transition 2 เท่า และเมื่อเข้าสู่เขต Lacustrine ความเข้มข้นไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเขต Transition มากนัก ส่วนปริมาณคลอโรฟิลล์เอ พบค่าสูงในพื้นที่หน้าสันเขื่อน มีค่าเฉลี่ย 14.32 µg/l
ซึ่งพบว่าพื้นที่โดยรวมมีระดับความอุดมสมบูรณ์สูง (Eutrophic) สอดคล้องกับปริมาณออกซิเจนละลายน้า ที่มีค่าเฉลี่ย
8.38 mg/l ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าปริมาณน้าเก็บกักเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ
สารอาหารพืชในอ่างเก็บน้า ซึ่งเชื่อมโยงไปยังสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละบริเวณจากพื้นที่รับน้าถึงปลายน้า
และนับเป็นปัจจัยสาคัญที่ควรประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประมงเชิงอนุรักษ์ต่อไป
คาสาคัญ: สารอาหารพืช ผลผลิตขั้นต้น ระดับความอุดมสมบูรณ์ ปริมาณน้าเก็บกัก อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
1

สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900
3
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมราชและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
1
Major of Fisheries Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900
2
Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900
3
Agro-Bio resources Program, Faculty of Natural Resources and Agro Industry, Kasetsart University, Sakhon Nakhon Province 47000
*
Corresponding author e-mail : rapach2531@gmail.com
2

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1382

Abstract
This research had focused on the changes of nutrient pathway in the Ubolratana Reservoir, Khon Khan
Province on early loading period in August and October 2017 (water storage volumes of 60 and 116 %,
respectively). Comparative information on water quality, rainfall and water volume were studied in 8 stations
along the distances from Nam Phong inlet at 0, 14, 23 and 29 km, and from Nam Choen inlet at 0, 8, 13 and
19 km to the dam area. The results showed that nutrients were highly varied by distance and time. The average
DIN concentrations in August (3.16 µM) was higher than those of October (1.60 µM) ca 2 time. The water
volume during August (1,580x106m3) was 2 times less than that of October (2,832x106m3). DIN and
Orthophosphate in Nam Phong river were higher than those of Nam Choen river about 2 time (Nam Phong river
and Nam Choen river had DIN of 5.99 and 3.46 µM, respectively, and orthophosphate of 0.36 and 0.14 µM,
respectively). The changes of nutrients along the distance could imply the ecological abundance zonation of the
reservoir that could be divided into three zones of the Riverine, Transition, and Lacustrine Zones. In the Riverine
Zone had 2-times higher nutrient concentration than those in Transition and Lacustrine Zones. Chlorophyll a
contents were higher in the dam area (14.32 µg/l) indicating eutrophic conditions with higher dissolved oxygen of
ca 8.38 mg/l. The overall results indicated that the water storage can effect to changes of nutrient
concentrations and productivity in reservoir from the upper through the lower reservoir zones. Thus, it should be
considered carefully for conservative fishery management approach.
Keywords: Nutrients, primary production, trophic state, water volume, Ubolratana reservoir

บทนา
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนพลังน้าแห่งแรกที่สร้างขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสร้างปิดกั้น
แม่นาพองที
้
่อาเภออุบลรัตน์ มีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2549) มีพ้ืนที่
รับน้าฝนประมาณ 12,089 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้าลาน้าพองตอนบน ซึ่งได้แก่ ลาน้าพวย ล้าน้า
พะเนียง ลาน้าเชิญ และลาน้าพรม (ธียุทธ และชัยวัฒน์, 2548) มีปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเฉลี่ยต่อปี 1,750 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าไหลเข้าอ่างสูงสุด 19,542 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
,2538) โดยเขื่อนสร้างขึ้นเพื่อการใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทานและการเกษตร การบรรเทา
อุทกภัย การคมนาคม และด้านการประมง โดยการประมงในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ถอื เป็นแหล่งประมงน้าจืดขนาด
ใหญ่ที่สาคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2549) แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบ
ทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุลอย่างรุนแรง (วารินทร์, 2556)
การที่ทรัพยากรสัตว์น้าตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุล ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าที่ส่งผลต่อความ
อุดมสมบูรณ์ ของผู้ ผลิตขั้ นต้นในอ่างเก็บน้า นอกจากนี้ปริมาณน้าฝนและปริมาณน้าเก็บกั กถือเป็นปัจจัยสาคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอาหารพืชในอ่างเก็บน้าซึ่งมีความสาคัญอย่างมากในระบบนิเวศแหล่งน้าจืด (พงศ์
ศักดิ์ และรัฐชา, 2557) โดยความเข้มข้นของปริมาณไนโตรเจนรวม (TN) และปริมาณฟอสฟอรัสรวม (TP) สูง เนื่องจาก
ปริมาณน้าท่าที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้า (Zhou et al, 2015.; Rocha Junior et al., 2018) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผู้ผลิตขั้นในแหล่ง
น้า สาหรับการนาไปใช้ในการเติบโตและส่งต่อไปยังระบบสายใยอาหารไปสู่สัตว์นา้ (Dodds et al., 2009)
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ความเข้มข้นของสารอาหารพืชยังสามารถนาไปประเมินพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารพืชและ
โอกาสในการเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคลอโรฟิลล์เอในพื้นที่
อ่างเก็บน้าซึ่งมีผลต่อระดับความอุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บน้า
ดังนั้นในการศึกษานี้มุ่งเน้นติดตามการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอาหารพืชตามระยะทางและเวลา
รวมถึงปัจจัยคุณภาพน้าร่วมกับปริมาณน้าฝนและปริมาณน้าเก็บกั ก เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินพื้นที่ความอุดม
สมบูรณ์ของสารอาหารพืชและโอกาสในการเติบโตของแพลงก์ตอนพืช และระดับความอุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บ
น้าเขื่อนอุบลรัตน์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
พื้นที่ศกึ ษา
ทาการศึกษาในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ทั้งหมดจานวน 8 สถานี โดยศึกษาตาม
ระยะทางจากสถานีต้นทางลาน้าพอง 4 สถานี ตามระยะทาง ดังนี้ พื้นที่ต้นทางลาน้าพอง (กิโลเมตรที่ 0), บริเวณ
พื้นที่เกาะกุดหิน (กิโลเมตรที่ 14), บริเวณพื้นที่เกาะตาผัน (กิโลเมตรที่ 23) และบริเวณหน้าสันเขื่อน (กิโลเมตรที่ 29)
และระยะทางจากลาน้าเชิญ 4 สถานี ตามระยะทาง ดังนี้ พื้นที่ต้นทางลาน้าเชิญ (กิโลเมตรที่ 0), บริเวณบ้านหนอง
ผือ (กิโลเมตรที่ 8), บริเวณบ้านหนองกุงเซิน (กิโลเมตรที่ 13) และบริเวณหน้าสันเขื่อน (กิโลเมตรที่ 19) (ภาพที่ 1) โดย
ศึกษาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (ปริมาณน้าเก็บกักในอ่าง 60 เปอร์เซ็นต์) และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (ปริมาณ
น้าเก็บกักในอ่าง 116 เปอร์เซ็นต์)
วิธีการศึกษา
ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางด้านคุณภาพน้าที่ระดับความลึกน้า 50 เซนติเมตร ซึ่งประกอบด้วย
อุณหภูมิของน้า ปริมาณออกซิเจนละลายน้า โดยใช้เครื่องตรวจวัดภาคสนาม (YSI model 650) ความเข้มข้นของ
สารอาหารพืช นาตัวอย่างน้ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารอัตโนมัติของ Skalar
รุ่น The SANplus Segmented flow analysers เพื่อหาปริมาณธาตุอาหารที่มีในตัวอย่างน้า ได้แก่ Dissolved inorganic
nitrogen และ Orthophosphate ส่วนปริมาณคลอโรฟิลล์เอ กรองตัวอย่างน้าผ่านกระดาษกรอง GF/C และสกัดด้วย
Acetone ความเข้มข้น 90% เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า หลังจากนั้นจึงนาไปวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ด้วยวิธี
Spectrophotometric method (Parsons et al., 1984) และ ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้าทั้งหมด ทาการกรอง
ตัวอย่างน้าผ่านกระดาษกรอง GF/C และทาให้แห้งด้วยเครื่อง Freeze dryer เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และชั่งน้าหนัก
กระดาษกรองเพื่อหาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้าทัง้ หมด

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1384

ภาพที่ 1 สถานีศึกษาในพื้นที่ต้นทางลาน้าพอง 4 สถานี ตามระยะทาง (0,14, 23 และ 29 กิโลเมตร) และพื้นที่ต้น
ทางลาน้าเชิญ 4 สถานี ตามระยะทาง (0, 8, 13 และ 19 กิโลเมตร) ในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น ในเดือนสิงหาคม (ปริมาณน้าเก็บกักในอ่าง 60 เปอร์เซ็นต์ ) และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (ปริมาณน้าเก็บ
กักในอ่าง 116 เปอร์เซ็นต์)

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา
ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
การศึกษาปริมาณน้าฝนในปี พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 2) พบปริมาณน้าฝนอยู่ในช่วง 11-311 มิลลิเมตร โดยมี
ปริมาณน้าฝนต่าสุดในเดือนมกราคม และปริมาณน้าฝนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ในขณะที่เดือนสิงหาคมจะได้รับ
อิทธิพลจากปริมาณน้าฝนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีปริมาณน้าฝนอยู่ที่ 210 มิลลิเมตร และในเดือนตุลาคมจะได้ รับ
อิทธิพลจากปริมาณน้าฝนในเดือนกันยายน มีปริมาณน้าฝนอยู่ที่ 156 มิลลิเมตร ในภาพรวมพบว่าเดือนสิงหาคมจะ
ได้รับอิทธิพลของปริมาณน้าฝนที่สูงกว่าเดือนตุลาคม
การศึกษาปริมาณน้าเก็บกักในอ่างเก็บน้าในปี พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 2) อยู่ในช่วง 1,061-2,832 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยมีปริมาณต่าสุดในเดือนพฤษภาคม และสูงสุดในเดือนตุลาคม ในขณะที่เดือนสิงหาคมมีปริมาณน้าเก็บกัก
1,580 ล้านลูกบาศก์เมตร และเดือนเดือนตุลาคมมีปริมาณน้าเก็บกัก 2,832 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินระดับเก็บกัก
ของอ่างเก็บน้า จากการศึกษาพบปริมาณน้าเก็บกักในเดือนสิงหาคมมี ปริมาณเก็บกักน้อยกว่าเดือนตุลาคม 1,252
ล้านลูกบาศก์เมตร ในภาพรวมในเดือนสิงหาคมได้รับอิทธิพลจากปริมาณน้าฝนสูงกว่าเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นปริมาณ
น้าฝนที่มีการสะสมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ทาให้เกิดการคงค้างของน้าเป็นระยะเวลานาน และได้รับอิทธิพลจาก
ปริมาณน้าเก็บกักในอ่า งเก็บน้าน้อยกว่าเดือนตุลาคมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปริมาณน้าฝนที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้าและ
ระยะเวลาในการคงค้างของน้ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสารอาหารพืชในอ่างเก็บน้า (Linden et al.,
2010) และการเพิ่มขึ้นของตะกอนแขวนลอย ฟอสฟอรัสและไนไตรท์ -ไนเตรท (Leigh et al., 2015) และปริมาณ
น้าเก็บกักที่น้อยจะทาให้สารอาหารพืชมีความเข้มข้นสูงกว่าปริมาณน้าเก็บกักมาก (Rocha Junior et al., 2018)
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ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้าฝน (มิลลิเมตร; millimeter) และปริมาณน้าเก็บกัก
(ล้านลูกบาศก์เมตร; million cubic meter) รายเดือน ในพืน้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ปี พ.ศ. 2560
ปัจจัยคุณภาพน้า
อุณหภูมิของน้า ในพื้นที่อ่างเก็บน้ามีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (ตารางที่ 1)
พื้นที่ต้นทางจากเส้นทางลาน้าพอง กิโลเมตรที่ 0, 14, 23 และ 29 พบอุณหภูมิของน้าอยู่ที่ 29.03, 29.60, 30.70
และ 31.30 องศาเซลเซียส ตามลาดับ และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 อุณหภูมิของน้าอยู่ที่ 28.40, 28.40, 27.80
และ 27.70 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ส่วนอุณหภูมิของน้าพื้นที่ต้นทางจากเส้นทางลาน้าเชิญ กิโลเมตรที่ 0, 8 และ
19 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พบอุณหภูมิของน้าอยู่ที่ 30.42, 30.80 และ 30.90 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ระยะทาง 0, 8, 13 และ 19 กิโลเมตร อุณหภูมิของน้าอยู่ที่ 27.72, 27.70, 28.00 และ
27.80 องศาเซลเซียส ตามลาดับ การศึกษาในภาพรวมพบอุณหภูมิของน้าในเดือนสิงหาคมสูงกว่าเดือนตุลาคม
ประมาณ 2 องศาเซลเซียส
ออกซิเจนละลายน้า ในพืน้ ที่ต้นทางจากเส้นลาน้าพอง ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ระยะทาง 0, 14, 23
และ 29 กิโลเมตร มีค่าอยู่ที่ 6.23, 4.99, 7.17 และ 7.11 mg/l ตามลาดับ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ที่ 2.20,
6.00, 6.48 และ 10.42 mg/l ตามล าดั บ ในขณะที่ พ้ืนที่ จากเส้น ทางล าน้าเชิญ ในเดือนสิง หาคม พ.ศ. 2560
ที่ระยะทาง 0, 8 และ 19 กิโลเมตร มีค่าอยู่ที่ 5.98, 5.33, และ 9.06 mg/l ตามลาดับ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
ที่ระยะทาง 0, 8, 13 และ 19 กิโลเมตร มีค่าอยู่ที่ 2.70, 5.82, 7.22 และ 6.93 mg/l ตามลาดับ โดยในภาพรวมพบ
ออกซิ เจนละลายน้ามีก ารเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลา ซึ่ง ออกซิ เจนละลายน้าจะมีค่า ต่าในพื้นที่ต้นทาง
ที่ระยะทาง 0 กิโลเมตร และเพิ่มสูงขึ้นตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าอยู่ในช่วง 9-10 mg/l ในพื้นที่ใกล้สันเขื่อน
ที่กิโลเมตรที่ 29 จากเส้นทางลาน้าพองและระยะทางที่ 19 กิโลเมตร จากเส้นทางลาน้าเชิญ
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ตารางที่ 1 ปัจจัยคุณภาพน้า อุณหภูมิของน้า (Temperature; Temp) ออกซิเจนละลายน้า (Dissolved Oxygen; DO)
ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้าทั้งหมด (Total Suspended Solids; TSS) และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll
a; Chl a) ตามระยะทางในพื้นที่ต้นทางของลาน้าพองและลาน้าเชิญที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น ในเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

Area
Nam
Phong
River
Nam
Choen
River

Distance
(km)
0 km
14 km
23 km
29 km
0 km
8 km
13 km
19 km

Temp
(°C)
29.03
29.60
30.70
31.30
30.42
30.80
30.90

August 2017
DO
TSS
(mg/l) (mg/l)
6.23 120.00
4.99
19.00
7.17
8.20
7.11
6.80
5.98
49.60
5.33
20.00
9.06
7.60

Chl a
(µg/l)
2.67
4.67
14.42
16.77
1.48
6.26
10.01
22.70

Temp
(°C)
28.40
28.40
27.80
27.70
27.72
27.70
28.00
27.80

October 2017
DO
TSS
(mg/l) (mg/l)
2.20
5.80
6.00 7.80
6.48 7.00
10.42 7.20
2.70
5.60
5.82 6.80
7.22
4.90
6.93 5.80

Chl a
(µg/l)
3.00
3.86
13.02
6.68
3.12
3.12
9.35
11.13

ปริมาณน้าของแข็งแขวนลอยรวมในน้าทั้งหมด ในพื้นที่ต้นทางจากเส้นลาน้าพอง ที่ระยะทาง 0, 14, 23
และ 29 กิโลเมตร ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ที่ 120.00, 19.00, 8.20 และ 6.80 mg/l ตามลาดับ ในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ที่ 5.80, 7.80, 7.00 และ 7.20 mg/l ตามลาดับ ในพืน้ ที่ต้นทางเส้นลาน้าเชิญ ที่ระยะทาง
0, 8 และ 19 กิโลเมตร ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ที่ 49.60, 20.00 และ 7.60 mg/l ตามลาดับ ในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ระยะทาง 0, 8, 13 และ 19 กิโลเมตรมี ค่าอยู่ที่ 5.60, 6.80, 4.90 และ 5.80 mg/l ตามลาดับ
จากการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมพบมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลา โดยในเดือน
สิงหาคมมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสูงกว่าเดือนตุลาคม และในพื้นที่ต้นทางที่กิโลเมตรที่ 0 ของลาน้าพองและลาน้า
เชิญ มีปริ มาณของแข็ง แขวนลอยรวมสู งกว่าพื้น ที่อ่ืน อย่า งเห็ นได้ ชัด เนื่อ งจากได้รับอิทธิ พลจากปริมาณน้าฝนที่
ก่อให้เกิดการชะล้างอนุภาคตะกอนดินลงสูอ่ า่ งเก็บน้า (Enawgaw and Lemma, 2018) ซึ่งส่งผลต่อการสังเคราะห์แสง
ของแพลงก์ตอนพืช
ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ในพืน้ ที่ต้นทางจากเส้นลาน้าพอง ที่ระยะทาง 0, 14, 23 และ 29 กิโลเมตร ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ที่ 2.67, 4.67, 14.42 และ 16.77 µg/l ตามลาดับ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ที่
3.00, 3.86, 13.02 และ 6.68 µg/l ตามลาดับ ในพื้นที่ต้นทางจากเส้นลาน้าเชิญ ที่ระยะทาง 0, 8, 13 และ 19
กิโลเมตร ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ที่ 1.48, 6.26, 10.01 และ 22.70 µg/l ตามลาดับ และในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ที่ 3.12, 3.12, 9.35 และ 11.13 µg/l ตามลาดับ
ในภาพรวมพบปริมาณคลอโรฟิลล์เอมีการเปลี่ ยนแปลงตามระยะทางและเวลาอย่างเห็นได้ชัด โดยในพื้นที่
ต้นทางที่ 0 กิโลเมตรจะมีค่าต่าและเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่หน้าสันเขื่อนจะมีผู้ผลิตขั้นต้นสูง
เนื่องจากความเร็วของน้าลดลง น้าคงค้างเป็นเวลานาน และแสงสามารถส่องผ่านได้มากทาให้แพลงก์ตอนพืชสามารถ
สังเคราะห์แสงได้ (Kimmel et al., 1990 และ Wetzel, 1990) จากข้อมูลข้างต้นสามารถประเมินระดับความอุดม
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สมบูรณ์ในอ่างเก็บในแต่ละพื้นที่ โดยในพื้นที่ต้นทาง ความอุดมสมบูรณ์อยูใ่ นระดับ Oligotrophic-Mesotrophic ในพื้นที่
ตัง้ แต่เกาะกุดหินถึงบริเวณหน้าสันเขื่อนและตั้งแต่บริเวณบ้านหนองผือถึงหน้าบริเวณสันเขื่อน ความอุดมสมบูรณ์อยู่
ในระดับ Eutrophic สอดคล้องกับ OECD (1982) ระบุค่าความอุดมสมบูรณ์ในระดับ Oligotrophic มากกว่า 2.5 µg/l
Mesotrophic 2.5-8 µg/l และ Eutrophic อยู่ในช่วง 8-25 µg/l
ความเข้มข้นของสารอาหารพืช
ความเข้มข้นของ DIN มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลาทั้ง 2 เส้นทางหลักจากลาน้าพองและลา
น้าเชิญ (ภาพที่ 3) โดยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 จากเส้นทางลาน้าพอง พบความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.70-6.00 µM
โดยมีความเข้มข้นสูงที่ระยะทาง 0 กิโลเมตร (ลาน้าพอง) 6.00 µM และความเข้มข้นลดลงอย่างชัดเจนตามระยะทางที่
เพิ่มขึ้น และมีความเข้มข้นต่าสุดที่ระยะทาง 23 กิโลเมตร (บริเวณเกาะตาผัน) และความเข้มข้นเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งที่
ระยะทาง 29 กิโลเมตร (บริเวณหน้าสันเขื่อน) ขณะที่ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 พบความเข้มข้นน้อยกว่าเดือน
สิงหาคมอย่างเห็นได้ชัด โดยพบความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.81-2.63 µM โดยจุดต้นทางจากเส้นลาน้าพอง ที่ระยะทาง 0
กิโลเมตร พบความเข้มข้นต่าสุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะทางอย่างชัดเจน
ความเข้มข้นของ DIN จากเส้นทางลาน้าเชิญ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พบความเข้มข้นอยู่ในช่วง 2.533.46 µM โดยมี ค วามเข้ ม ข้ น สู ง ในพื้ น ที่ ต้ น ทางที่ ร ะยะทาง 0 กิ โ ลเมตร (ล าน้ าเชิ ญ ) ซึ่ ง ความเข้ ม ข้ น ไม่ มี
การเปลี่ยนแปลงตามระยะทาง ในขณะที่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 พบความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.95-2.95 µM โดยใน
พื้นที่ต้นทางที่ระยะทาง 0 กิโลเมตร มีความเข้มข้นต่าที่สุดและความเข้มข้นเพิ่มขึ้นที่ระยะทาง 8 กิโลเมตร 2.95 µM
ความเข้มข้นของ Orthophosphate ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 3) เส้นทางลาน้าพอง พบความ
เข้มข้นอยู่ในช่วง 0.04-0.36 µM โดยมีความเข้มข้นสูงในพื้นที่ต้นทางที่ระยะทาง 0 กิโลเมตร (ลาน้าพอง) และความ
เข้มข้นลดลงอย่างมากเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้น ที่ระยะทาง 14 กิโลเมตร (บริเวณเกาะกุดหิน) ความเข้มข้นอยู่ที่ 0.07 µM
และเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นจากเกาะกุดหินไปยังบริเวณหน้าสันเขื่อนพบความเข้มข้นค่อนข้างนิ่ง และในเดือนตุลาคม พบ
ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.04-0.11 µM ในพื้นที่ต้นทางพบความเข้มข้นต่า และความเข้มข้นเพิ่มขึ้นที่ระยะทาง 23
กิโลเมตร (บริเวณหนองกุงเซิน; เลีย้ งปลาในกระชัง)
ส่วนในการศึกษาจากเส้นทางลาน้าเชิญ พบในเดือนสิงหาคมมีความเข้มข้นสูงกว่าเดือนตุลาคมอย่างเห็นได้
ชัด โดยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พบความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.04-0.14 µM และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 พบ
ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.04-0.05 µM โดยทั้ง 2 ช่วงเวลามีความเข้มข้นสูงในพื้นที่ต้นทางและความเข้มข้นลดลงตาม
ระยะทางเช่นเดียวกัน
ในภาพรวมพบ DIN และ Orthophosphate มีความเข้มข้นสูงในพื้นที่ต้นทางและความเข้มข้นลดลงตามระยะทางที่
เพิ่มขึน้ โดยความเข้มข้นจะลดลงอย่างมากในพื้นที่เกาะกุดหิน (ระยะทาง 14 กิโลเมตร) และมีความเข้มข้นต่าสุดในบริเวณ
หน้าสันเขื่อน เนื่องจากแพลงก์ตอนพืชนาไปใช้ในการเติบโต (Wani and Subla, 1990; Chapman, 1992)
นอกจากนี้ยังพบความเข้มข้นของสารอาหารพืชมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ในเดือนสิงหาคมมีความเข้มข้น
ของสารอาหารพืชสูงกว่าเดือนตุลาคม 1 เท่า เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากปริมาณน้าฝนในเดือนกรกฎาคมซึ่งได้ชะล้าง
สารอาหารลงสู่อ่างเก็บน้ารวมกับการเคลื่อนตัวของมวลน้าต้นทางทาให้มวลน้าเกิดการผสมผสานกันระหว่างน้าชั้น
บนและน้าชัน้ ล่างทาให้สารอาหารพืชในดินสามารถละลายออกมาได้มาก (Li et al.,2015) และจากการศึกษา Zhou et
al, (2015) พบว่าในช่วงฝนตกจะมีความเข้มข้นของฟอสฟอรัสรวมและแอมโมเนีย-ไนโตรเจนสูงในพื้นที่อ่างเก็บน้า
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จากการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอาหารพืชในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ สามารถแบ่งเขตความ
อุดมสมบูรณ์ตามความเข้มข้นของสารอาหารพืช ปริมาณตะกอน และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ตามวิธีการแบ่งของ
Kimmel et al., (1990); Wetzel, (1990) โดยในเขต Riverine Zone จัดเป็นเขตที่มีการไหลของน้าสูง ระยะเวลาใน
การคงค้างของน้าสัน้ มีปริมาณสารอาหารและของแข็งแขวนลอยรวมสูง ในเขต Transition Zone จัดเป็นเขตที่มีกาลัง
ผลิตขั้นต้นสูง ความเร็วน้าลดลง และระยะการคงค้างของน้านานขึ้น และในเขต Lacustrine Zone จัดเป็นเขตที่น้ามี
การคงค้างเป็นเวลานาน น้าใส ตะกอนแขวนลอยเป็นพวกสารอินทรีย์ ความเข้มข้นของสารอาหารต่า

เส้นทางลาน้าพอง

เส้นทางลาน้าเชิญ

ภาพที่ 3 ความเข้มข้นของ Dissolved Inorganic Nitrogen; DIN และ Orthophosphate ที่ไหลลงสูอ่ า่ งเก็บน้า
เขื่อนอุบลรัตน์ ตามระยะทางจากเส้นทางลาน้าพองและลาน้าเชิญ ในเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
สัดส่วน N:P
การศึกษาสัดส่วน N:P ในพื้นที่เส้นทางลาน้าพองและลาน้าเชิญในเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม พ.ศ.
2560 (ภาพที่ 4) พบสัดส่วน N:P มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลาอย่างเห็นได้ชัด โดยในพื้นที่เส้นทางลา
น้าพอง ในเดือ นสิ ง หาคมและเดือ นตุ ล าคม พ.ศ. 2560 มีสั ด ส่ ว นอยู่ใ นช่ว ง 16.28 -73.64 และ 14.52-73.64
ตามลาดับ ในขณะที่สัดส่วน N:P ในพืน้ ที่เส้นทางลาน้าเชิญมีสัดส่วนที่สูงกว่าเส้นทางลาน้าพองอย่างเห็นได้ชัด โดยใน
เดือ นสิ ง หาคมและเดือ นตุ ล าคม พ.ศ. 2560 มีสั ด ส่ ว นอยู่ใ นช่ว ง 24.28-82.61 และ 17.83-82.61 ตามล าดั บ
ซึ่งสัดส่วนของ N:P ที่มากกว่า 29 มีผลต่อการเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม Cyanobacteria ได้เป็นอย่างดี
(Smith,1983) ดังนั้นจะพบว่าพื้นที่หน้าสันเขื่อนและพื้นที่เลยลงมาจากพื้นที่ต้นทางจะมีโอกาสเกิดการเติบโตของ
แพลงก์ตอนพืชมากกว่าพืน้ ที่ต้นทาง และในเส้นทางจากลาน้าเชิญจะมีโอกาสเกิดการเติบโตของแพลงก์ตอนพืชได้สูง
กว่าเส้นทางจากลาน้าพอง
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เดือนสิงหาคม

เดือนสิงหาคม

เดือนตุลาคม

เดือนตุลาคม

เส้นทางจากลาน้าพอง

เส้นทางจากลาน้าเชิญ

ภาพที่ 4 สัดส่วน N:P และคลอโรฟิลล์เอ ตามระยะทางจากเส้นทางลาน้าพองและลาน้าเชิญ
ในพืน้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ในเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าพบความเข้มข้นของสารอาหารพืชมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลา
โดยมีปริมาณน้าฝนและปริมาณน้าเก็บกักเป็นปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอาหารพืชในพื้นที่
อ่างเก็บน้า และเนื่องจากความเข้มข้นของสารอาหารพืชเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการเจริญของผู้ผลิตขั้นต้นใน
แหล่งน้า ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอาหารพืชตามเส้นทางหรือพื้นที่ในอ่างเก็บน้าจึงสามารถใช้
ประเมินขอบเขตทางนิเวศวิทยา ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในระบบการไหลของน้า ที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์
ของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ได้
จากผลการศึกษาในภาพรวม สามารถจัดแบ่งขอบเขตทางนิเวศวิทยาของพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
ได้ดัง (ภาพที่ 5) ในเส้นทางลาน้าพอง พืน้ ที่ตอนบน จากต้นทางลาน้าพองถึงบริเวณเกาะกุดหิน จัดอยู่ในเขต Riverine
Zone พื้นที่ตอนกลาง ตั้งแต่เกาะกุดหินถึงเกาะตาผัน จัดอยู่ในเขต Transition และพื้นที่ตอนล่าง ตั้งแต่เกาะตาผันถึง
หน้าสันเขื่อน จัดอยูใ่ นเขต Lacustrine ในเส้นทางลาน้าเชิญ พืน้ ที่ตอนบน จากต้นทางลาน้าเชิญถึงบ้านหนองผือ จัดอยู่
ในเขต Riverine พื้นที่ตอนกลาง ตั้งแต่บ้านหนองผือถึงบ้านหนองกุงเซิน จัดอยู่ในเขต Transition และพื้นที่ตอนล่าง
ตัง้ แต่บ้านหนองกุงเซินถึงหน้าสันเขื่อน จัดอยู่ในเขต Lacustrine
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Riverine Zone

ลาน้าพอง
Lacustrine Zone

Transition Zone

Transition Zone

Riverine Zone

ลาน้าเชิญ
ภาพที่ 5 ลักษณะของขอบเขตทางนิเวศวิทยาของพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ที่สะท้อนจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารพืชและปริมาณผลผลิตขั้นต้น ในช่วงที่น้าเริ่มยกระดับ
จากปริมาณน้าเก็บกัก 60 เปอร์เซ็นต์ เป็น 116 เปอร์เซ็นต์
สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บน้า ในพื้นที่ต้นทางจัดอยูใ่ นระดับ Oligotrophic-Mesotrophic มีค่าอยู่
ในช่วง 1.48-3.12 µg/l และพื้นที่หน้าสันเขื่อนจัดอยูใ่ นระดับ Mesotrophic-Eutrophic มีค่าอยู่ในช่วง 6.68-22.70 µg/l
ผลการศึกษาในภาพรวม ทาให้ทราบถึงสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ของสารอาหารพืช และผล
ที่สง่ เสริมให้เกิดการเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละพื้นที่ของอ่างเก็บน้า นอกจากนี้ ความรู้ความเข้าใจในบทบาท
ของปริ มาณน้าฝน ระดับการเก็บกัก น้า รวมทั้งความแตกต่า งของสถานภาพความอุด มสมบู รณ์ในแต่ละบริเวณ
จากพื้นที่รับน้าถึงปลายน้า นับเป็นเรื่องสาคัญที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ในเชิงนุรักษ์ แล ะ
การวางแนวทางเพื่อการส่งเสริมพันธุ์สัตว์น้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์
น้าในพืน้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ภายใต้
โครงการวิจัยระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษาอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ และคณะผู้วิจัยขอขอบคุณทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยดินตะกอนและ
สิ่งแวดล้อมทางน้า ภาควิชาชีววิทยาประมง และห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ในการร่ ว มออกสารวจภาคสนามและให้ค วามช่วยเหลือ ใน
การวิเคราะห์ตัวอย่างเป็นอย่างดี
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ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาและอุ ท กวิ ท ยาเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรประมงใน
พื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
Morphological and Hydrological Characteristics for Fishery Resource
Conservation Approach of the Ubolratana Reservoir, Thailand
ปรวดี อัศวมานะศักดิ์1* สันติ พ่วงเจริญ2* และจารุมาศ เมฆสัมพันธ์2
Porawadee Asawamanasak1*, Santi Poungcharean2* and Charumas Meksumpun2
บทคัดย่อ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและอุทกวิทยาของแหล่งน้ามีความสาคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งด้าน
การผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทานและการประมง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทาง
สัณฐานวิทยาร่วมกับปัจจัยทางอุทกวิทยาของพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ประกอบด้วย ปริมาณน้าฝน ปริมาตรเก็บ
กัก ปริมาตรน้าไหลลงอ่างสะสม และปริมาตรน้าระบาย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2561 และ
เชื่อมโยงข้อมูลความรู้ด้านนิเวศวิทยาการสืบพันธุ์และผลจับปลาเศรษฐกิจ เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของทรัพยากรสัตว์น้า ผลจากการศึกษาพบพื้นที่แห้งชายฝั่งทั้งอ่างมีความผันแปรในช่วงกว้าง (31.4-32.4
พันไร่) ในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่พบว่าบริเวณที่ 1 แนวลาน้าพอง-ลาน้าพะเนียงถึงหลังแนวเกาะกุดหิน
(เขตรั ก ษาพื ชพั น ธุ์ ) ผั น แปรอยู่ ใ นช่ ว ง 5.88-7.78 พั น ไร่ และบริ เวณที่ 3 แนวหน้ า สั น เขื่ อ น 6.33-7.17 พั น ไร่
มีความสัมพันธ์กับปริมาตรน้าที่ไหลลงอ่างสะสม r=0.6925 และ r=0.6927 ตามลาดับ ในช่วงที่ศึกษาพบว่าการเพิ่มขึ้น
ของปริมาตรน้าไหลลงอ่างสะสมผกผันปริมาตรเก็บกัก (เนื่องจากการมีน้าระบายสูงถึงร้อยละ 70-100 ของปริมาตรน้าที่
ไหลลงอ่าง) ซึ่งทาให้เกิดพื้นที่แห้งชายฝั่งเพิ่มขึ้น เป็นอุปสรรคต่อการอพยพเพื่อผสมพันธุ์วางไข่ของปลาและการเข้าถึง
แหล่งอนุบาลของลูกปลา ผลการศึกษาในภาพรวมทาให้ทราบว่าการรักษาระดับน้าเก็บกักให้เหมาะสมเป็นแนวทาง
การจัดการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อนิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์น้า ซึ่งจะก่อให้เกิดการเจริญทดแทนที่
ของทรัพยากรสัตว์นาเพื
้ ่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ: การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่ง อุทกวิทยา การจัดการเชิงอนุรักษ์ อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์

1

สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900
1
Major of Fisheries Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900
2
Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900
*
Corresponding author e-mail: fon_idsi@hotmail.com
2

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1394

Abstract
Morphology and hydrology of water resource is of importance for water resource management,
especially the Ubolratana reservoir that is potentially useful for hydroelectricity, irrigation, and fishery. This study
aimed to answer the following of morphological and hydrological change: consists of rainfall, water runoff, water
storage and water outflow during February 2017 to August 2018 use interlinked reproductive biology and
catchment of economic fishes. Such environmental risk parameters related into status and conditions of aquatic
resources. The results revealed that all dropdown area (DDE) varied between 31.4-32.4 thousand rai. The DDE
spatial changes of Phong and Phaneing river inlet areas; conservation of nature area (zone 1) varied between
5.88-7.78 thousand rai while the dam site area (zone 3) varied between 6.33-7.17 thousand rai which related
to the water runoff; r=0.6925 and r=0.6927 respectively. The data indicated that increasing water runoffs
varied water storages (the highest water outflow were between 70-100 percentage of water runoff). The
results had impacted on the highest dropdown area, and further impacted to mating behavior and spawning
migration for nursery grounds. This results showed that maintenance of suitable water storage should be useful
on ecological-approach fishery management. The benefits of interlink ecology of reproduction in aquatic animal
and effective fishery resource recruitment management should be concerned for further sustainable fishery.
Keywords: Dropdown area; Hydrology; Fisheries; Conservative management; Ubolratana reservoir

บทนา
แหล่งอนุบาลของปลาวัยอ่อนในทางระบบนิเวศวิทยา หมายถึง แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์ แหล่งวางไข่
แหล่งอาหาร และรวมถึงแหล่งหลบภัย โดยลักษณะของพื้นที่แหล่งอนุบาลของปลาน้าจืดส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ชายฝั่ง
(littoral zone) หรือในรูปแบบของพื้นที่ Drawdown area หรือ DDA ซึ่งเป็นแนวพื้นที่ชายฝั่งที่เชื่อมต่อระหว่างแผ่นดิน
บนบกและผืน น้า และเป็ นบริ เวณพื้น ที่ มีพรรณไม้น้าหยั่ งรากถึ ง ช่วยชะลอเก็บกั ก และกรองตะกอนธาตุ อาหาร
แขวนลอยที่มากับมวลน้าทั้งในรูปแบบของสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ก่อนลงสู่แหล่งน้า ซึ่งเป็นธาตุอาหารให้แก่กลุ่ม
ผู้ผลิตขัน้ ปฐมภูมขิ องปลาวัยอ่อนและรวมถึงสัตว์น้าวัยอ่อนชนิดอื่นอีกด้วย ในด้านการประมงจึงจัดว่าเป็นแหล่งผลิต
ทรัพยากรประมงที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจที่ทาให้เกิดการทดแทนสัตว์น้า (Kuzin, 1974; Jorgensen, 2013 และ
Grimardias et al., 2017)
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ DDA สามารถคานวณได้จากการเปลี่ยนแปลงของ Dropdown Area
(DDE) ซึ่งเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างผิวน้าและชายฝั่งที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางอุทกวิทยาได้แก่ ปริมาณน้าฝน
ปริมาตรน้าไหลลงอ่างเก็บน้าสะสม ปริมาตรน้าเก็บกัก และปริมาตรน้าระบายที่ลดระดับลงจากแนวขอบน้าที่ระดับ
เก็บกักสู งสุด (Muvundja, 2014) ซึ่ง ปัจจัยเหล่านี้มีสั มพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ ชายฝั่ง นอกจาก
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพนี้แล้วยังรวมถึงความเปลี่ยนแปลงลักษณะทางชีวภาพในเชิงพื้นที่อีกด้วย เช่น
พรรณไม้น้าตามพื้นที่ชายฝั่งซึ่งผันแปรไปตามช่วงเวลา และความจาเพาะของการเข้ามาสู่แหล่งอนุบาลของปลา
แต่ ล ะชนิ ด ในของเชิ ง พื้ น ที่ แ ละช่ ว งเวลา ด้ ว ยเหตุ น้ี ก ารเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย อุ ทกวิ ท ยาจึ ง ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น
แหล่งอนุบาล และการเข้าสูแ่ หล่งอนุบาลของลูกปลาและสัตว์นาอื
้ ่น ๆ ด้วย (Wilcox et al., 2007)
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เนื่องจากอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้าจืดขนาดใหญ่สร้างขึ้นเพื่อบริหารจัดการน้าในเขตพื้นที่ลุ่มน้า
ชีช่วงปี พ.ศ. 2509 คาบเกี่ยวพื้นที่ 2 จังหวัด คือ อาเภออุบลรัตน์ อาเภอหนองเรือ อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
และอาเภอโนนสัง อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู ตัวเขื่อนกั้นลาน้าพองมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร
เป็นเขื่อนเอนกประสงค์มกี ารใช้ประโยชน์ด้านผลิตกระแสไฟฟ้า และการชลประทานเพื่อการเกษตร เป็นต้น (การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560) มีความอุดมสมบูรณ์ที่ให้ผลผลิตทางการประมงมากเป็นลาดับต้น ๆ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในด้านทรัพยากรประมงปลาเศรษฐกิจหลักที่พบ ได้แก่ ปลาสร้อยขาว ปลากะมัง ปลาสร้อย
นกเขา ปลาตะเพียนขาว และปลาบู่ทราย โดยในช่วงปี พ.ศ. 2512-2556 มีผลจับรวมเฉลี่ย 619-2,521 ตันต่อปี
คิดเป็นมูลค่า 26-42 ล้านบาทต่อปี (วารินทร์, 2556) ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างมากตามลาดับ
การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ DDE ในเชิงพื้นที่และเวลาร่วมกับการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางอุทกวิทยาและลักษณะนิเวศของอ่างเก็บเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อศึกษาความสัม พันธ์ของปัจจัยเหล่านี้ร่วมกับ
ข้อมูลทุตยิ ภูมดิ ้านชีวประวัติการสืบพันธุ์และผลจับของปลาในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการที่
สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นาในพื
้
้นที่อ่าง
เก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์อย่างยั่งยืน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. พื้นที่ศกึ ษา
พื้นที่ศึกษาและการกาหนดสถานีสารวจในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ แบ่งออกเป็น 5 บริเวณ ตามลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาแนวร่องน้าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้า (riverine zone) จากทิศเหนือลงทิศใต้ ได้แก่ บริเวณที่ 1
คือ แนวลาน้าพอง-ลาน้าพะเนียงถึงหลังแนวเกาะกุดหิน (เขตรักษาพืชพันธุ์) บริเวณที่ 2 คือ หลังแนวเกาะกุดหินถึง
หลังแนวเกาะตาผัน บริเวณที่ 3 คือ แนวหน้าสันเขื่อน บริเวณที่ 4 แนวหนองกุงเซิน (พื้นที่ตั้งกระชังปลา) และบริเวณ
ที่ 5 แนวลาน้าเชิญ (เขตรักษาพืชพันธุ์) (ภาพที่ 1) ใช้ข้อมูลสถิติด้านอุทกวิทยาย้อนหลัง 10 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 25502559 เพื่อกาหนดแผนการสารวจภาคสนามในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 โดยกาหนดช่วงระยะเวลาของการศึกษาเป็น
2 ช่วง คือ ช่วงปี พ.ศ. 2560 ช่วงในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน และช่วงปี
พ.ศ. 2561 ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมิถุนายน และเดือนสิงหาคม โดยช่วงฤดูแล้ง ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่มี
ปริมาตรน้าเก็บกักต่าสุด และเริ่มยกระดับขึ้นเข้าสู่ช่วงน้าหลาก ในฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคมจนทา
ให้มีปริมาตรน้าเก็บกักสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน
2. การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของอ่างเก็บน้า
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยการตรวจวัดระดับความลึกพร้อมกับจดบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (UTM)
ของพื้นที่อ่างเก็บน้า และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ผิวน้าโดยนาข้อมูลที่ได้ มาสร้างแผนภาพแสดงระดับความ
ลึก (bathymetric map) จากสมการของ Sellinger et al. (2008) ดังนี้ ΔS = P+ R ± G- O+ I โดย ΔS คือ ระดับน้าที่
เปลี่ยนไป (lake level change), P คือ ปริมาณน้าฝน (precipitation), R คือ ปริมาณน้าท่าหรือปริมาตรน้าเก็บกัก
(runoff หรือ water storage), G คือ ปริมาตรน้าใต้ดิน (groundwater flow), O คือ ปริมาตรน้าระบาย (outflow
downstream) และ I คือ ปริมาตรน้าไหลเข้า (inflow upstream) และบันทึกภาพ bathymetric map ของพื้นที่ชายฝั่ง
เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงในเชิงพืน้ ที่และเวลา
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3. การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยา
ศึกษารวบรวบข้อมูลสถิติทางอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้าจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
(www.tmd.go.th), กรมชลประทาน (http://www.rid.go.th) และสถาบั น สารสนเทศทรั พยากรน้าและการเกษตร
องค์การมหาชน (www.thaiwater.net) ได้แก่ ปริมาณน้าฝน ปริมาตรเก็บกัก ปริมาตรน้าไหลลงอ่าง และปริมาตรน้า
ระบาย เพื่อใช้ในการคานวณพืน้ ที่ DDE ตามสมการของ Sellinger et al. (2008)
4. การศึกษาข้อมูลชีวประวัตกิ ารสืบพันธุ์และปริมาณผลจับปลาของอ่างเก็บน้า
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างชีวประวัติการสืบพันธุ์และผลจับของอ่างเก็บน้าย้อนหลังโดยการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ DDE ในเชิงพื้นที่และช่วงเวลา ที่มีผลต่อ
การเพิ่มขึ้นและลงลดของพื้นที่ DDA (ผลต่างของค่า DDE ในแต่ละช่วงเวลา) โดยการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ DDE และ
ระดับน้ามีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของพรรณไม้นาที
้ ่เป็นแหล่งอนุบาลและวางไข่ของปลา

ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและการแบ่งพืน้ ที่ศึกษาของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์

ผลการศึกษา
1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่งในเชิงพื้นที่และเวลา
จากการศึกษาสถิติเก็บกักอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์มีพ้ืนที่ทั้งหมด 20.7 ล้านตารางเมตร หรือ 129.5 พันไร่
การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และช่วงเวลาของพื้นที่ DDE พบว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2560 อยู่ในช่วง
35.6-38.2 พันไร่ และเริ่มลดลงในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คือ 35.1 และ 34.8 พันไร่
ตามล าดั บ ในช่ ว งเดือ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 มีแ นวโน้ม พื้ น ที่ เพิ่ม ขึ้น คื อ 36.4 และ 36.7 พั นไร่
ตามลาดับ และลดลงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 คือ 34.6 พันไร่ (ตารางที่ 1)
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การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ผิวน้าช่วงในปี พ.ศ. 2560 เดือนกุมภาพันธ์ คือ 98.2 พันไร่ และเริ่มลดลงในเดือน
มิถุนายน คือ 97.5 พันไร่ และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน คือ 100.7 และ 101.0 พันไร่
ตามลาดับ ในปี พ.ศ. 2561 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนมีพ้ืนที่ผิวน้าเท่ากับ 98.5 และ 98.2 พันไร่ และเริ่มเพิ่มขึ้น
ในเดือนสิงหาคม คือ 101.1 พันไร่ ในด้านของปริมาตรน้าสะสมในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คือ 1,303.0 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และลดลงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 คือ 892.0 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือน
สิงหาคม เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คือ 1,183.2, 1,452.4 และ 1,614.3 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ และลดลงอีก ครั้ง ในเดือนมิถุน ายนและเดือนสิงหาคม คือ 1,099.7 และ 638.1 ล้า น
ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
เมื่อพิจารณาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาของอ่างเก็บน้าดังตารางที่ 1 และภาพที่ 3 พบว่า
บริเวณที่ 1 แนวลาน้าพอง-ลาน้าพะเนียงถึงหลังแนวเกาะกุดหินมีพ้ืนที่ทั้งหมด 18.85 พันไร่ การเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ DDE ในปี พ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยูใ่ นช่วง 6.25-7.76 พันไร่ โดยเดือนมิถุนายนมีพ้ืนที่มากที่สุด คือ 7.78
พันไร่ และลดลงต่าสุดในเดือนพฤศจิกายน คือ 6.25 พันไร่ และในปี พ.ศ. 2561 พื้นที่ DDE มีความผันแปรอยู่ในช่วง
5.88-7.45 พันไร่ โดยในเดือนกุมภาพันธ์มีพนื้ ที่สูงสุด คือ 7.54 พันไร่ และลดลงต่าสุดในเดือนสิงหาคม คือ 5.88 พันไร่
พื้นที่ผิวน้าในปี พ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 11.08-12.60 พันไร่ และปี พ.ศ. 2561 มีความผันแปรอยู่ในช่วง
11.40-12.98 พันไร่ และปริมาตรน้าเก็บกักปี พ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยูใ่ นช่วง 80.2-113.3 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
ในปี พ.ศ. 2561 ระดับน้ามีความผันแปรอยูใ่ นช่วง 58.7-107.9 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในเดือนสิงหาคม มีระดับต่าสุด
บริเวณที่ 2 คือ หลังแนวเกาะกุดหินถึงหลังแนวเกาะตาผั น พบว่ามีพ้ืนที่ทั้งหมด 27.49 ไร่ การเปลี่ยนแปลง
ของพืน้ ที่ DEE ในปี พ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 8.55-9.96 พันไร่ และปี พ.ศ. 2561 มีความผันแปรอยู่ในช่วง
8.54-8.96 พันไร่ พื้นที่ผิวน้าในปี พ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 17.53-18.94 พันไร่ และปี พ.ศ. 2561 มีความ
ผันแปรอยู่ในช่วง 18.53-18.95 พันไร่ และปริมาตรน้าเก็บกักปี พ.ศ. 2561 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 128.8-367.5
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเดือนพฤศจิกายนมีปริมาตรสูงสุดและเดือนมิถุนายนมีปริมาตรต่าสุด
บริเวณที่ 3 คือ บริเวณหน้าแนวหน้าสันเขื่อนมีพ้ืนที่ทั้งหมด 42.88 พันไร่ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ DDE ในปี
พ.ศ. 2560–2561 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 6.33-7.17 พันไร่ พื้นที่ผิวน้ามีความผันแปรอยู่ในช่วง 35.71-36.55 พันไร่
และปริ ม าตรน้าเก็ บกั ก ปี พ.ศ. 2560 มีค วามผั น แปรอยู่ใ นช่ว ง 330.4-622.4 ล้ า นลู ก บาศก์เมตร โดยในเดือ น
พฤศจิกายนมีปริมาตรสูงสุด และต่าสุดในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2561 ปริมาตรน้าเก็บกักมีความผันแปรอยู่ในช่วง
191.3-600.6 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาตรสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์และต่าสุดในเดือนสิงหาคม
บริเวณที่ 4 แนวหนองกุงเซิน (บริเวณเลีย้ งปลากระชัง) พบว่ามีพ้ืนที่ทั้งหมด 30.22 พันไร่ การเปลี่ยนแปลงของ DDE
ในปี พ.ศ. 2560-2561 มี ค วามผั น แปรอยู่ ใ นช่ ว ง 10.58-11.73 พั น ไร่ พื้ น ที่ ผิ ว น้ าปี พ.ศ. 2560-2561
มีความผันแปรอยู่ในช่วง 18.49-19.64 พันไร่ และปริมาตรน้าเก็บกักปี พ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 206.3-331.1
ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร โดยมี ป ริ ม าตรสู ง สุ ด ในเดื อ นพฤศจิ ก ายนและต่ าสุ ด ในเดื อ นมิ ถุ น ายน และปี พ.ศ. 2561
มีความผันแปรอยูใ่ นช่วง 122.4-359.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาตรสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์และต่าสุดในเดือนสิงหาคม
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บริเวณที่ 5 แนวลาน้าเชิญ พบว่ามีพ้ืนที่ทั้งหมด 10.15 พันไร่ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ DDE ในปี พ.ศ. 2560
มีความผันแปรอยูใ่ นช่วง 3.08±0.01 ในปี พ.ศ. 2561 มีความผันแปรอยูในช่วง 2.65-3.06 พันไร่ พื้นที่ผิวน้าปี พ.ศ. 25602561 มีความผันแปรอยูใ่ นช่วง 12.81-13.23 พันไร่ และปริมาตรน้าเก็บกักในปี พ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 113.5180.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2561 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 129.1-185.5 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาตรสูงสุด
ในเดือนมิถุนายนและต่าสุดในเดือนสิงหาคม
ตารางที่ 1 ความผันแปรเชิงพื้นที่ของพื้นที่ชายฝั่ง พื้นที่ผิวน้า และปริมาตรน้าในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2561

พืน้ ที่
DDE
(พันไร่)

พืน้ ที่ผิวน้า
(พันไร่)

ปริมาตรน้า
(ล้าน ลบ.)

บริเวณที่ 1
บริเวณที่ 2
บริเวณที่ 3
บริเวณที่ 4
บริเวณที่ 5
รวมทุกบริเวณ
บริเวณที่ 1
บริเวณที่ 2
บริเวณที่ 3
บริเวณที่ 4
บริเวณที่ 5
รวมทุกบริเวณ
บริเวณที่ 1
บริเวณที่ 2
บริเวณที่ 3
บริเวณที่ 4
บริเวณที่ 5
รวมทุกบริเวณ

ก.พ. 60
7.50
8.55
6.69
11.73
3.08
37.55
11.35
18.94
36.20
18.49
13.23
98.20
105.1
290.5
564.5
229.4
113.5
1,302.96

มิ.ย. 60
7.78
9.96
6.83
10.58
3.08
38.22
11.08
17.53
36.05
19.64
13.23
97.53
80.2
128.8
330.4
206.3
146.3
891.96

ส.ค. 60
6.53
8.55
6.33
10.58
3.08
35.07
12.32
18.94
36.55
19.64
13.23
100.67
108.7
176.4
461.5
274.4
162.2
1,183.28

พ.ย. 60
6.25
8.55
6.33
10.58
3.08
34.78
12.60
18.94
36.55
19.64
13.23
100.96
113.3
367.5
622.4
331.1
180.0
1,614.29

ก.พ. 61
7.45
8.69
6.87
10.75
2.67
36.44
11.40
18.80
36.01
19.47
12.82
98.50
107.6
212.9
600.6
359.0
172.2
1,452.38

มิ.ย. 61
7.12
8.96
7.17
10.81
2.65
36.72
11.73
18.53
35.71
19.41
12.81
98.19
107.9
257.7
323.4
225.2
185.5
1,099.72

ส.ค. 61
5.88
8.54
6.47
10.68
3.06
34.62
12.98
18.95
36.41
19.54
13.21
101.10
58.7
136.7
191.3
122.4
129.1
638.15

2. การศึกษาด้านอุทกวิทยา
จากสถิตขิ ้อมูลอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2561 พบว่าแต่ละปัจจัยมีความผันแปรดังนี้ ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายเดือนมีความผันแปรอยู่ในช่วง 2-298 มิลลิเมตร
มีระดับต่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และสูงสุดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ด้านปริมาตรน้าเก็บกักมีความผัน
แปรอยู่ในช่วง 718-2,618 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยู่
ในช่วง 1,380-1,665 ล้านลู กบาศก์ เมตร และมีปริมาตรสูงสุดในเดือนพฤศจิก ายน พ.ศ. 2560 คื อ 2,618 ล้า น
ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะเริ่มลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 คือ 1,635, 954
และ 718 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ ด้านปริมาตรน้าไหลลงอ่างสะสม (ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560) มีความ
ผันแปรอยู่ในช่วง 42.3-5,579 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีคา่ ต่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์และมีแนวโน้มเพื่อขึ้นสูงสุดใน
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กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มิถุนายน พ.ศ. 2560

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สิงหาคม พ.ศ. 2560

มิถุนายน พ.ศ. 2561

สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 3 บทบาทของปัจจัยทางอุทกวิทยาต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ DDE และพื้นที่ผิวน้าของอ่างเก็บน้า
เขื่อนอุบลรัตน์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2561
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เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และด้านปริมาตรน้าระบายออกมีความผันแปรอยู่ในช่วง 392-4,526 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีระดับต่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ตารางที่ 2)
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในรูปของสมการเชิงเส้นแบบถดถอย (linear regression analysis) ของค่าปัจจัยทาง
อุทกวิทยา พบว่าพื้นที่ DDE บริเวณที่ 1 (r=0.6925) และบริเวณที่ 3 (r=0.6927) มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาตรน้าไหลลงอ่างสะสม เนื่องจากเป็นบริเวณที่ 1 มีสัณฐานเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง โดยได้รับอิทธิพลโดยตรง
จากมวลน้าหลักลาน้าพอง-ลาน้าเพนียง ที่ไหลลงมาและมวลน้าแผ่กระจายออกเมื่อชนแนวเกาะกุดหิน และสาหรับ
บริเวณที่ 3 แนวหน้ าสันเขื่อน มีลักษณะเป็นแอ่งลึก พื้นที่ชายฝั่งมีความลาดชันมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณอื่น ๆ
การสะสมของมวลน้าเป็นลักษณะของการไหลลงมาสะสมจากพื้นที่สูงลงต่า เพื่อรอการระบายออกบริเวณหน้าสันเขื่อน
ด้วยเหตุนจี้ ึงส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นและลดลงของพื้นที่ DDE ในแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกันปริมาตรน้าระบายมีสูง
ถึงร้อยละ 70-100 ของปริมาตรน้าที่ไหลลงอ่างสะสม ดังนั้นปริมาตรน้าไหลลงอ่างสะสมจึงไม่ถูกสะสมรูปของปริมาตร
เก็บกัก จึงทาให้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรน้าที่ไหลลงอ่างสะสมของพื้นที่ DDE บริเวณที่ 1 และ 3 ไม่เป็นรูปแบบ
แปรผกผัน ตามกระทฤษฎี Muvundja et al. (2014) (ภาพที่ 2)
ตารางที่ 2 ค่าความผันแปรปัจจัยทางอุทกวิทยาของความจุอ่างรายเดือนในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2561
ปริมาณน้าฝน ปริมาตรน้าเก็บกัก ปริมาตรน้าไหลลงอ่างสะสม ปริมาตรน้าระบาย
(มิลลิเมตร)
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.)
ก.พ. 2560
2
1,665.0
42.3
391.7
มิ.ย. 2560
37
1,385.0
732.4
1,132.0
ส.ค. 2560
298
1,580.0
1,872.4
1,994.4
พ.ย. 2560
56
2,618.0
5,579.0
4,525.9
ก.พ. 2561
14
1,635.0
35.8
426.5
มิ.ย. 2561
178
954.0
493.1
1,349.5
ส.ค. 2561
91
718.0
1,926.9
917.8

บทบาทของปริมาตรน้าไหลลงอ่างสะสมและ
พืน้ ที่ DDE บริเวณที่ 1

บทบาทของปริมาตรน้าไหลลงอ่างสะสมและ
พืน้ ที่ DDE บริเวณที่ 3

ภาพที่ 2 บทบาทของปัจจัยทางอุทกวิทยาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ DDE และปริมาตรน้าไหลลงอ่างสะสมตาม
ช่วงเวลาและพื้นทีข่ องอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2561
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3. การศึกษาด้านทรัพยากรปลาในอ่างเก็บน้า
จากการศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมิสภาวะการประมง 4 ปี ย้อนหลัง พบว่าปี พ.ศ. 2560 มีผลจับปลารวมมีปริมาณสูงสุด
คือ 1,982.4 ตัน โดยปลาที่มีผลจับมาก คือ ปลาตะเพียนขาว ปลากะมัง ปลาสร้อยขาว ปลากระสูบ และปลาสร้อยนกเขา
ซึ่ งมีผลจั บเท่ ากั บ 324.7, 275.9, 239.1, 161.4 และ 154.9 ตั น ตามล าดั บ โดยในปี น้ีมี ปริ มาตรเก็ บกั กสู งสุ ดเฉลี่ ย
1,752.3±554.8 ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี พ.ศ. 2558 มีผลจับปลารวมต่าสุด คือ 820.2 ตัน ปลาที่มีผลจับมาก คือ ปลา
สร้อยขาว ปลากะมัง ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยนกเขา และปลากระสูบ ซึ่งมีผลจับเท่ากับ 161.5, 120.4, 118.2, 74.3 และ
64.2 ตัน ตามลาดับ โดยในปีน้มี ีปริมาตรเก็บกักต่าสุดเฉลี่ย 840.8±177.9 ล้านลูกบาศก์เมตร (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลจับเฉลี่ยรายปีของปลาเศรษฐกิจหลัก (ตัน) และปริมาตรเก็บกักเฉลี่ย (ล้านลูกบาศก์เมตร) ในอ่างเก็บ
น้าเขื่อนอุบลรัตน์ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560
ชื่อปลา
2560
2558
2557
2556
1
ตะเพียนขาว
324.7
118.2
157.9
86.1
1
สร้อยนกเขา
154.9
74.3
76.6
53.2
1
สร้อยขาว
239.1
161.5
251.7
535.5
1
กะมัง
275.9
120.4
197.6
217.7
1
กระสูบ
161.4
64.2
78.6
69.4
1
บู่ทราย
58.8
15.5
48.9
34.2
1
หมอช้างเหยียบ
106.0
41.2
50.6
23.7
1
ปลาอื่น ๆ
661.6
225.0
476.5
430.2
1
ผลจับรวม
1,982.4
820.2
1,338.5
1,449.9
2
ปริมาตรเก็บกักเฉลีย่ (ล้าน ลบ.ม.)
1,752.3±554.8 840.8±177.9 1,045.8±296.5 1,071.9±513.6
1
ที่มา: ดัดแปลงจาก ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาประมงน้าจืดจังหวัดขอนแก่น (2561)
2
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (2561)
จากการศึกษาชีวประวัตกิ ารสืบพันธุ์ของปลาเศรษฐกิจนี้จะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีพฤติกรรมอพยพขึน้
วางไข่ในบริเวณต้นน้าและเมื่อพัฒนาเป็นตัวอ่อนและถูกกระแสน้าพัดพาลงมายังอ่างเก็บน้าแล้วจึงอพยพเข้าฝั่งเพื่ออนุบาล
ตัว คือ ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลากะมัง และปลาสร้อยนกเขา และกลุ่มที่อาศัยอยูใ่ นบริเวณชายฝั่งตลอดวงจร
ชีวติ คือ ปลาบู่ทราย โดยปลาเหล่านี้มีการผสมพันธุ์วางไข่ชุกชุมในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาเศรษฐกิจบางชนิดที่พบในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ช่วงปี 2556 – 2560
ชื่อปลา
ตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus)
ไส้ตันตาแดง (Cyclocheilichthys
apogon)
กระสูบ (Hampala spp.)
สร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis)
สร้อยนกเขา (Osteochilus vittatus)
กะมัง (Puntioplites proctozysron)
บู่ทราย (Oxyeleotris marmorata)

แหล่งผสมพันธุ์
วางไข่
ต้นน้า

การดูแลตัวอ่อน

ฤดูวางไข่

เอกสารอ้างอิง

ไม่ดูแลตัวอ่อน

มี.ค.-ก.ย.
ธ.ค.-ต.ค.

รจิต (2546)
กรมประมง (2538)

มิ.ย.-ก.ย.
เม.ย.-ก.ย.
มี.ค.-ต.ค.
ก.ค.-ต.ค.
ม.ค.-ต.ค.

Rainboth (1996)
สันติ (2548)
สุจริต (2543)
Rainboth (1996)
Rainboth (1996)

ชายฝั่งต้นน้า

ไม่ดูแลตัวอ่อน

ชายฝั่งต้นน้า
ต้นน้า
ชายฝั่งต้นน้า
ชายฝั่งต้นน้า
วัสดุชายน้า

ไม่ดูแลตัวอ่อน
ไม่ดูแลตัวอ่อน
ไม่ดูแลตัวอ่อน
ไม่ดูแลตัวอ่อน
ดูแลตัวอ่อน

4. การศึกษาความสัมพันธ์สัณฐานวิทยา อุทกวิทยาและทรัพยากรปลาในอ่างเก็บน้า
จากการศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 พบว่าปริมาณ
น้าฝนและปริมาตรน้าไหลลงอ่างสะสมมีค่าต่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (2 มิลลิเมตร และ 391.7 ล้าน ลบ.ม.)
และเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 จนปริมาณน้าฝนมีค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
(298 มิลลิเมตร) และปริมาตรน้าไหลลงอ่างสะสมมีค่าสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้แสดง
ให้เห็นถึง “สภาพน้าหลาก” ในทางชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ได้เป็นอย่างดี เป็นปัจจัย
เหนี่ยวนาให้ปลาน้าจืดส่วนใหญ่ผสมพันธุ์วางไข่ และในบางชนิดมีรายงานพบว่ามีการอพยพทวนน้าขึ้นไปยังต้นน้าเพื่อ
ผสมพันธุ์วางไข่ เช่น ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว และปลาสร้อยนกเขา เป็นต้น (วิทย์, 2521; สันติ และจารุมาศ,
2551; Welcomme, 2001)
ความผันแปรระหว่างปริมาตรน้าเก็บกับ (718.0-2,628 ล้านลูกบาศก์เมตร) และปริมาตรน้าระบาย (391.74,525.9 ล้านลูกบาศก์เมตร) เป็นปัจจัยที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่
ควบคุมโดยมนุษย์บริหารจัดการน้าเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานในแต่ละปี อย่างไรก็ตามข้อมูลทางสถิติ
เหล่านี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อคานวณพื้นที่ผิวน้าและพื้นที่แห้งชายฝั่งตามสมการต้นแบบของ Sellinger et al.
(2008) โดยมีความสาคัญต่อการผสมพันธุ์วางไข่และการอนุบาลตัวอ่อนของปลาในการแทนที่ (recruitment) ทรัพยากร
ปลาที่ถูกทาประมงออกไปจากระบบ ซึ่งค่า DDE และข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ เหล่านี้ยังสามารถนาไปใช้ในการประเมิน
ศักยภาพการผลิตของทรัพยากรประมงและการเป็นแหล่งอนุบาลของปลา เช่น การใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าพื้นที่
ชายฝั่งรายปีมาใช้ประเมินผลจับปลาในบึงบอระเพ็ด (สุริยา, 2543) และ การศึกษาสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ชายฝั่งในช่วงฤดูน้าหลากเพื่อประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของปลาในอ่างเก็บน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
(สันติ, 2551)
แผนภาพ bathymetric แสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่แห้งชายฝั่ง และพื้นที่ผิวน้าของอ่างเก็บเขื่อนอุบลรัตน์
โดยเฉพาะในช่วงที่มีปริมาตรเก็บกักต่าสุด คือ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 พื้นที่ตอนบนแนวร่องน้าพอง-พะเนียงถึงแนว
เกาะกุดหิน (บริเวณที่ 1) เป็นบริเวณที่มีพ้ืนที่แห้งชายฝั่งมากที่สุด (30.76-11.73 พันไร่) เมื่อเทียบกับพื้นที่แห้งชายฝั่ง
ทั้งหมด (129.50 พันไร่) ที่เป็นบริเวณรอยต่อระหว่างแนวร่องน้าตอนบน และเป็นบริ เวณที่ลูกปลาวัยอ่อนกลุ่มที่มีการ
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อพยพขึ้นไปวางไข่บริเวณแนวล่องน้าตอนบนถูกกระแสนน้าพัดพาลงมายังอ่างเก็บน้าเพื่ออนุบาลตัว อีกทั้งยังเป็นแหล่ง
อาศัยหากินของปลาพ่อแม่ปลาอีกด้วยทั้งยังสอดคล้องกับรายงานของ Agostinho et al. (2003)
อย่างไรก็ตาม ปริมาตรน้าที่ไหลลงอ่างสะสมไม่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ Muvundja et al. (2014) เนื่องจาก
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาตรน้าระบายมากถึงร้อยละ 70-100 ของปริมาตรน้าที่ไหลลงอ่างสะสม (ภาพที่ 4)
ทาให้ปริมาตรน้าเก็บกักมีผลต่อการเพิ่มของระดับน้ามากนัก ส่งผลให้พ้ืนที่แห้งชายฝั่งไม่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล
ทาให้บางพื้นที่ต้ืนเขิน และกระทบต่อนิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของปลาเศรษฐกิจชนิดหลักในอ่างเก็บน้า โดยปิดกั้น
เส้นทางการอพยพเพื่อวางไข่ของกลุ่มปลาที่มีพฤติกรรมขึ้นวางไข่พ้ืนที่ต้นน้าจากเนินดินที่กั้นระหว่างแนวร่ องน้าและ
พื้นที่ชายฝั่ง รวมถึงการอพยพเข้าสู่แหล่งอนุบาลซึ่งทาให้ลูกปลาบางส่วนไม่สามารถเข้าสู่ชายฝั่งเพื่ออนุบาลตัวได้
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปลาเศรษฐกิจที่มีผลจับสูง เช่น ปลาสร้อยขาว ปลากะมัง และปลาตะเพียนขาว เป็นต้น

ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงในเชิงพืน้ ที่และช่วงเวลาต่อปัจจัยอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางอุทกวิทยาร่วมทั้งการบริหารจัดการน้าภายในอ่างเก็บน้า
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ มีความสัมพันธ์ต่อแหล่งอาศัยประชากรสัตว์นาหน้
้ าดิน แพลงก์ตอนสัตว์ที่เป็นแหล่ง
อาหารธรรมชาติของปลา (Matthew and Brien, 2013) และส่งผลต่อผลจับปลาอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มปลาที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณชายฝั่งร่วมทั้งในส่วนที่อพยพเข้าฝั่งเพื่อการผสมพันธุ์วางไข่และอนุบาลตัว อีกทั้งในบริเวณนี้ยังเป็นบริเวณทา
ประมงของกลุ่มปลาชายน้าหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและมีมูลค่าสูง เช่น
ปลาบู่ทราย ปลากดเหลือง และปลาช่อน เป็นต้น (Ploskey, 1981)

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษาสัณฐานวิทยาของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ประกอบด้วยพื้นที่แห้งชายฝั่ง (dropdown; DDE) และ
พื้นที่ผิวน้า ร่วมกับปัจจัยอุทกวิทยา ได้แก่ ปริมาณน้าฝน ปริมาตรเก็บกัก ปริมาตรน้าไหลลงอ่าง และปริมาตรน้า
ระบาย พบว่าปริมาตรน้าเก็บกักช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 มีแนวโน้มผกผันกับปริมาตรน้าไหลลงอ่างสะสม ซึ่งเป็นผล
มาจากปริ ม าตรน้าระบายร้ อ ยละ 70-100 ของปริ มาตรน้าไหลลงอ่า งสะสม ส่ งผลให้ ปริ ม าตรน้าเก็ บกั ก ลดลง
เกิดพื้นที่แห้งชายฝั่งเพิ่มขึน้ และทาให้เกิดความตื้นเขินในอ่างเก็บน้า จึงเป็นอุปสรรคต่อการอพยพเพื่อผสมพันธุ์วางไข่
และการเข้าสูแ่ หล่งอนุบาลของปลาในเชิงการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
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ปริมาตรเก็บกักพบว่ามีระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็น
แหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน เนื่องจากพื้นที่ผิวน้าเพิ่มระดับขึ้นทาให้พ้ืนที่แห้งบริเวณชายฝั่งลดลง เกิดเป็นพื้นที่น้า
หลากท่วมหญ้าและพรรณไม้น้า ที่เหมาะต่อการเป็นแหล่ งอนุบาลปลาและสัตว์น้าวัยอ่อน หรือ drawdown area
(DDA) จากข้อมูลนิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของปลาเศรษฐกิจชนิดหลักในอ่างเก็บน้า ส่วนใหญ่จะผสมพันธุ์วางไข่ชุกชุม
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยาการประมงและระบบนิเวศอ่างเก็บน้า การรักษา
ระดับน้าเก็บกักจึงเป็นเรื่องสาคัญในเชิงการอนุรักษ์ เช่น การรักษาระดับน้าเก็บกักให้เอื้อต่อนิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของ
ปลา เป็นต้น
การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างข้อมูลทางวิชาการนาไปสู่แนวทางการบริหารจัดการน้าให้สอดคล้องกับการจัด
การทรัพยากรประมงในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้มที รัพยากรประมงในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสานักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) โดยผ่านสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้าเพื่อ
การอนุ รัก ษ์ ทรั พ ยากรและการใช้ประโยชน์จ ากแหล่ ง น้าอย่า งยั่ ง ยืน : กรณี ศึก ษาอ่า งเก็ บน้าเขื่อ นอุ บลรั ต น์แ ละ
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ที ม นิ สิ ต ห้ อ งปฏิบั ติก ารวิจั ย ดิ น ตะกอนและสิ่ ง แวดล้ อ มทางน้ า ภาควิ ชาชีว วิท ยาประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการร่วมออกสารวจภาคสนามและให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ตัวอย่างในครั้งนี้
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สภาวะความแห้งแล้งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางชนิดและความหนาแน่นของ
แพลงก์ตอนพืชในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
Roles of Drought Conditions on Changes of Species and Density of
Phytoplankton in the Ubolratana Reservoir
จีรยา ม่วงสีงาม1 และจารุมาศ เมฆสัมพันธ์1*
Jeeraya Muangsringam1 and Charumas Meksumpun1*
บทคัดย่อ
การศึกษาสภาวะแห้งแล้งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชใน
อ่ า งเก็ บ น้ าเขื่ อ นอุ บ ลรั ต น์ ด าเนิ น การในเดื อ นเมษายน ปี พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ. 2561 ศึ ก ษาใน 3 พื้ น ที่
ประกอบด้วย พื้นที่รับน้าตอนบน (ลาน้าพอง) พืน้ ที่ตอนกลาง (บ้านโนนสว่าง,บ้านท่าลาด และ บ้านโป่งสัง) และพื้นที่
ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (บ้านหนองกุงเซิน) ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 5 Division ประกอบด้วย Division
Cyanophyta, Pyrrophyta, Chlorophyta, Euglenophyta และ Bacillariophyta โดย Cyanophyta เป็นกลุ่มเด่นใน
ปี พ.ศ. 2560 และ Pyrrophyta เป็ นกลุ่ม เด่น ในปี พ.ศ. 2561 และพบว่าความหนาแน่น มีก ารเปลี่ ยนแปลงสู ง
ในพืน้ ที่ตอนบน โดยในปี พ.ศ. 2561 ความหนาแน่นลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ถึง 10 เท่า (จากความหนาแน่น 66,700
เป็น 6,993 เซลล์ต่อลิตร) นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลงทางชนิดแพลงก์ตอนพืช โดย Microcystis sp. และ
Perridinium sp. สามารถพบได้ในทุกพื้นที่ ในขณะที่ Thachelomonas sp. พบได้ในพื้นที่รับน้าและพื้นที่ธรรมชาติเขต
ตอนกลางของอ่างเก็บน้า ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์
ตอนพืช อาจได้รับอิทธิพลมาจากปริมาณน้าเก็บกักและสภาวะแห้งแล้งของปีก่อนหน้า ดังนั้นการบริหารจัดการเพื่อ
รักษาปริมาณน้าเก็บกักในอ่างเก็บน้าไม่ให้ต่าจนเกินไป จะช่วยลดโอกาสในการเจริญของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มที่
สร้างสารพิษ ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความเป็นอยูข่ องทรัพยากรสัตว์นาในพื
้
น้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ได้
คาสาคัญ: แพลงก์ตอนพืช ชนิดและความหนาแน่น สภาวะความแห้งแล้ง ปริมาณน้าเก็บกัก อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
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Abstract
Study on impacts of drought condition on change of species composition and density of phytoplankton in
Ubolratana reservoir were carried out in April 2017 and April 2018 in 3 areas included the upper area (Phong
river), the middle area (Baan Non Sawang, Ban Tha Lat and Ban Pong Sang) and the aquaculture area (Nong
Gai-ngasoen). The result indicated 5 divisions of phytoplankton included Division Cyanophyta, Pyrrophyta,
Chlorophyta, Euglenophyta and Bacillariophyta. The dominant group was Cyanophyta in 2017, and Pyrrophyta in
2018.
The changes of phytoplankton densities in the upper area were recognized. In 2018, the densities
had decreased 10 times of those in 2017 (total density from 66,700 to 6,993 cells per liter). And in the year
2561 density 6,993 cells per liter. In addition, the change of species composition was noticed. Microcystis sp.
and Perridinium sp. were able to exist in all areas, while Thachelomonas sp. were only found in the upper area
and the middle area of the reservoir. The overall change of species composition and density of phytoplankton
were noticed to be influenced by water volume and drought condition of the former year. Thus, the water
management so as to maintain the suitable water level should help to reduce the growth of toxic strain
phytoplankton that had negative impact on the living of aquatic resources in the Ubolratana reservoir.
Keywords: Phytoplankton, Species and Densities, Drought Condition, Water Volume, Ubolratana Reservoir

บทนา
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นอ่างเก็บน้าที่มีความสาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในด้านการเป็น
แหล่งประมงขนาดใหญ่ที่สาคัญ และนอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน และ
การเกษตร รวมถึงการบรรเทาอุทกภัยอีกด้วย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2549) จากการใช้ประโยชน์ที่
หลากหลายจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าเก็บกัก และการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้าและสถานการณ์
ของอ่างเก็บน้าตลอดเวลา นอกจากนี้ปริมาณน้าเก็บกักยังขึ้นอยู่กับปริมาณน้าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้าของแต่ละปี ส่งผล
ต่อ การเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณสารอาหารพื ชซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่อ การเจริ ญ เติ บ โตแพลงก์ ต อนพื ช
ของอ่างเก็บน้า (Rocha Junior et al., 2018)
แพลงก์ตอนพืชมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศแหล่งน้า โดยเป็นผู้ส่งผ่านพลังงานไปยังแพลงก์ตอน
สัตว์ และผู้บริโภคขั้นลาดับถัดไปตามระบบห่วงโซ่อาหาร (ลัดดา, 2542) ทั้งนี้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าถือเป็นปัจจัย
หนึ่ง ที่มีผ ลต่อ การเปลี่ ย นแปลงของแพลงก์ ต อนพืช ประกอบด้ ว ยสารอาหารพืช ความขุ่ น และความโปร่ง แสง
(อภิรดี, 2547) เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณน้าเก็บกักและระยะเวลาในการคงค้างของ
น้าในระบบอ่างเก็บน้า
ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะ ๆ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
(พัชราวลัย และคณะ, 2557) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถส่ งผลกระทบต่อระดับเก็บกักและปั จจัยทาง
นิเวศวิทยาในระบบนิเวศของอ่างเก็บน้า การศึกษาครั้ งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณน้าเก็บกักในช่วงที่เป็น
ฤดูแล้ง ต่อโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งผลการศึกษานี้จะ
ทาให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของประชาคมแพลงก์ตอนพืชในสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และ
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สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้า ในการควบคุมหรือบรรเทาเบาบางปัญหาของแพลงก์ตอนพืชที่
อาจจะเกิดขึ้นในพืน้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
พื้นที่ศกึ ษา
กาหนดสถานีเก็บตัวอย่างในพืน้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์รวมทั้งหมด 5 สถานี ได้แก่ พืน้ ที่รับน้า (ลาน้า
พอง) พื้นที่ธรรมชาติ (บ้านโนนสว่าง บ้านโป่งสัง บ้านท่าลาด) และพื้นที่เพาะเลีย้ งสัตว์นา้ (บ้านหนองกุงเซิน) โดย
ศึกษาในช่วงฤดูแล้ง (ปริมาณน้าเก็บกัก 50 เปอร์เซ็นต์) ในเดือนเมษายน 2560 และเมษายน 2561 (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 สถานีสารวจแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ในเดือนเมษายน 2560 และ 2561
วิธีการศึกษา
เก็บแพลงก์ตอนพืชโดยการกรองน้าปริมาตร 20 ลิตร ผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 15 ไมโครเมตร
และเก็บรักษาตัวอย่างในฟอร์มาลินความเข้มข้น 4% และนาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ และจาแนกตามคูม่ อื ของลัดดา
(2542) และยุวดี (2558)

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา
ปริมาณน้าเก็บกักในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าเก็บกักในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ในปี พ.ศ. 2559 พ.ศ.
2560 และ พ.ศ. 2561 (ภาพที่ 2) พบปริมาณน้าเก็บกักเฉลี่ยมีความแตกต่างกันในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2559
มีปริมาณน้าเก็บกักเฉลี่ย 1,038 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณน้าเก็บกักเฉลี่ย 1,764 ล้านลูกบาศก์
เมตร และในปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณน้าเก็บกักเฉลี่ย 1,196 ล้านลูกบาศก์เมตร
ในขณะที่ปริมาณน้าเก็บกักในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ไม่มีความแตกต่างกัน (ปริมาณน้าเก็บกัก
50 เปอร์เซ็นต์)
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ในภาพรวมทาให้เห็นถึงปริมาณน้าเก็บกักที่มีความแตกต่างกันตามรายเดือนและรายปี ซึ่งในการศึกษานี้
จะพิจารณาปริมาณน้าเก็บกักเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2559 เพื่อประเมินบทบาทความสัมพันธ์กับชนิดและความหนาแน่นของ
แพลงก์ตอนพืชในปี พ.ศ. 2560 และใช้ปริมาณน้าเก็บกักเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2560 เพื่อประเมินบทบาทความสัมพันธ์กับ
แพลงก์ตอนพืชในปี พ.ศ. 2561
ผลการศึกษาพบว่าในแต่ละปีมกี ารเปลี่ยนแปลงปริมาณน้าเก็บกักที่แตกต่างกัน โดยปริมาณน้าเก็บในปี พ.ศ.
2560 ซึ่งผ่านความเป็นสภาวะแล้ง (พิจารณาจากระดับน้าเก็บกัก ที่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์) ของอ่างเก็บน้าจากปี
พ.ศ. 2559 ถึงแม้วา่ ในเดือนเมษายนของแต่ละปีมรี ะดับน้าเก็บกักที่ใกล้เคียงกันก็ตาม การผ่านฤดูกาลของความแห้ง
แล้งสาหรับในปี พ.ศ. 2560 ที่ยาวนานกว่าในปี พ.ศ. 2561 สามารถมีอิทธิพลต่อแพลงก์ตอนพืชทางชนิดและความ
หนาแน่นที่แตกต่างกันก็เป็นได้

ภาพที่ 2 ปริมาณน้าเก็บกักในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ในปี พ.ศ. 2559-2561
ที่มา: ปรับปรุงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2561)
ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช
จากการศึกษาชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ในพืน้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 5 Division ได้แก่ Division Cyanophyta, Chlorophyta,
Euglenophyta, Pyrrophyta และ Bacillariophyta (ภาพที่ 3) ซึ่งในภาพรวมพบ Division Cyanophyta เป็น Division เด่น
ในปี พ.ศ. 2560 และ Pyrrophyta เป็น Division เด่นในปี พ.ศ. 2561
จากการศึก ษาความหนาแน่ น ของแพลงก์ ต อนพื ช ในพื้ น ที่ อ่ า งเก็ บ น้าเขื่อ นอุ บลรั ต น์ ในเดื อ นเมษายน
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 พบความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพื ช ในปี พ.ศ. 2560 มีความหนาแน่นในช่วง
19,020-66,700 เซลล์ตอ่ ลิตร และในปี พ.ศ. 2561 มีความหนาแน่นในช่วง 6,993-61,396 เซลล์ตอ่ ลิตร แต่อย่างไร
ก็ตามพบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชมีความแตกต่างตามพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด ในปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่รับน้า
(ลาน้าพอง) พื้นที่ธรรมชาติ (บ้านโนนสว่าง บ้านโป่งสัง บ้านท่าลาด) และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (บ้านหนองกุงเซิน)
พบความหนาแน่น 66,700, 19,020, 42,696, 41,750 และ 61,395 เซลล์ตอ่ ลิตร ตามลาดับ ในปี พ.ศ. 2561 ในพื้นที่
รับน้า (ลาน้าพอง) บ้านโนนสว่าง บ้านโป่งสัง บ้านท่าลาด และบ้านหนองกุงเซิน พบความหนาแน่น 6,993, 16,508,
54,330, 42,368 และ 61,396 เซลล์ตอ่ ลิตร ตามลาดับ
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ผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ไม่มีความแตกต่างกันทั้ง 2 ช่วงเวลา
ในพื้นที่บ้านโนนสว่าง บ้านโป่งสัง บ้านท่าลาด และบ้านหนองกุงเซิน แต่ในขณะที่พ้ืนที่รับน้า (ลาน้าพอง) พบความ
หนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชมีการแตกต่างกันของทั้ง 2 ช่วงเวลาอย่างชัดเจน โดยในปี พ.ศ. 2560 มีความหนาแน่นถึง
66,700 เซลล์ต่อลิตร และลดลงในปี พ.ศ. 2561 โดยมีความหนาแน่น 6,993 เซลล์ต่อลิตร ซึ่งในพื้นที่รับน้า (ลาน้า
พอง) ได้รับอิทธิพลจากปริมาณน้าเก็บกักและปริมาณน้าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้าที่แตกต่างกัน โดยในปี พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2560 มีปริมาณน้าเก็บกักต่างกันมากกว่า 600 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอภิรดี (2547)
ในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าที่มีปริมาณน้อย เช่น เดือน เมษายน
จะพบจานวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชน้อย แต่มคี วามหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชสูง อีกทั้งยังไม่พบแพลงก์ตอนพืชใน
Class Chrysophyceae เช่นเดียวกันกับการศึกษาในครั้งนี้

ภาพที่ 3 ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ในพื้นที่รับน้า (ลาน้าพอง), พื้นที่ธรรมชาติ (บ้านโนนสว่าง
บ้ า นท่ า ลาด บ้ า นโป่ ง สั ง ) และ พื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า (บ้ า นหนองกุ ง เซิ น ) ใน อ่ า งเก็ บ น้ าเขื่ อ นอุ บ ลรั ต น์
ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นตามพื้นที่ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และ
พ.ศ. 2561 (ภาพที่ 3) ในพื้นที่รับน้า (ลาน้าพอง) บ้านโนนสว่าง บ้านโป่งสัง บ้านท่าลาด และบ้านหนองกุงเซิน พบ
Cyanophyta, Euglenophyta, Cyanophyta, Cyanophyta และ Cyanophyta เป็นดิวิชั่นเด่น ตามลาดับ ในปี พ.ศ. 2561
ในพื้ น ที่ รั บ น้ า (ล าน้ าพอง) บ้ า นโนนสว่ า ง บ้ า นโป่ ง สั ง บ้ า นท่ า ลาด และบ้ า นหนองกุ ง เซิ น พบ Cyanophyta,
Chlorophyta, Pyrrophyta, Cyanophyta และ Cyanophyta เป็นดิวิชั่นเด่น ตามลาดับ ในภาพรวมพบในพื้นที่รับน้า
(ลาน้าพอง) บ้านท่าลาด และบ้านหนองกุงเซิน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของชนิดของแพลงก์ตอนพืช ทั้งสองช่วงเวลา
ในขณะที่พนื้ ที่บ้านโนนสว่างและบ้านโป่งสัง มีการเปลี่ยนแปลงชนิดเด่นของแพลงก์ตอนพืชทั้งสองช่วงเวลา
ภาพรวมการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ. 2561 มีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช อยู่ในช่วง 19,02066,700 และ 6,993-61,396 เซลล์ตอ่ ลิตร ตามลาดับ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับอ่างเก็บน้าบางพระซึ่งเป็นอ่างเก็บน้า
ขนาดเล็ก มีการคงค้างของน้าในระยะสั้น พบความหนาแน่น 108,757 เซลล์ต่อลิตร (รัชดา, 2559) ในขณะที่อ่างเก็บ
น้าเขื่อนวชิราลงกรณ พบความหนาแน่น 17,468 เซลล์ตอ่ ลิตร และในอ่างเก็บน้าเขื่อนศรีนครินทร์ พบความหนาแน่น
2,643,300 เซลล์ต่อลิตร (พรพิมล, 2550) จากการศึกษาเปรียบเทียบในข้างต้นพบว่าอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์มี
ความหนาแน่นอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งใกล้เคียงกับความหนาแน่นของอ่างเก็บน้าบางพระเนื่องจากเป็นอ่างเก็บน้าที่มี
ระยะการคงน้าของน้าในระยะสั้นเช่นเดียวกัน
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ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น
จากการศึกษาชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น ในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 พบชนิดเด่นและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชมี
การเปลี่ยนแปลงตามพืน้ ที่อย่างเห็นได้ชัด โดยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 5a-b)
พื้นที่รับน้า (ลาน้าพอง) พบ Microcystis sp. เป็นชนิดเด่น มีความหนาแน่น 13,400 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็น
ร้อยละ 20 รองลงมาคือ Peridinium sp. มีความหนาแน่น 8,650 เซลล์ตอ่ ลิตร คิดเป็นร้อยละ 13 และ Trachalomonas
sp. มีความหนาแน่น 6,975 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนในปี พ.ศ. 2561 พบ Peridinium sp. เป็นชนิดเด่น มี
ความหนาแน่น 1,700 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ Aphanocapsa sp. และ Microcystis sp. มีความ
หนาแน่น 818 เซลล์ตอ่ ลิตร คิดเป็นร้อยละ 12 และ 643 เซลล์ตอ่ ลิตร คิดเป็นร้อยละ 9 ตามลาดับ
พื้นที่บ้านโนนสว่าง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 พบ Trachelomonas sp. เป็นชนิดเด่น มีความหนาแน่น 2,780
เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมาคือ Microcystis sp. มีความหนาแน่น 2,620 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 14
และ Peridinium sp. มีความหนาแน่น 2,420 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนในปีพ.ศ. 2561 พบ Peridinium sp. เป็น
ชนิดเด่น มีความหนาแน่น 2,241 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 14 รองลงมาคือ Dictriospearium sp. และ Microcystis sp.
มีความหนาแน่น 2,216 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 14 และ 1,891 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 11 ตามลาดับ
พื้นที่บ้านท่าลาด ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 พบ Trachelomonas sp. เป็นชนิดเด่น มีความหนาแน่น 9,850
เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ Microcystis sp. มีความหนาแน่น 8,550 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 20 และ
Peridinium sp. มีความหนาแน่น 5,400 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนในปีพ.ศ. 2561 พบ Anabaena sp. เป็นชนิด
เด่น มีความหนาแน่น 3,036 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือ Cylindrospermopsis sp. และ Microcystis sp.
มีความหนาแน่น 1,572 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 11 และ 1,386 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลาดับ
พื้นที่บ้านโป่งสัง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 พบ Microcystis sp. เป็นชนิดเด่น มีความหนาแน่น 15,053
เซลล์ตอ่ ลิตร คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ Peridinium sp. มีความหนาแน่น 6,044 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 14
และ Trachalomonas sp. มีความหนาแน่น 2,502 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 6 ส่วนในปีพ.ศ. 2561 พบ Peridinium sp.
เป็นชนิดเด่น มีความหนาแน่น 24,855 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ Microcystis sp.และ Anabaena sp.
มีความหนาแน่น 13,290 เซลล์ตอ่ ลิตร คิดเป็นร้อยละ 24 และ 4,185 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 8 ตามลาดับ
พื้นที่บ้านหนองกุงเซิน ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 พบ Microcystis sp. เป็นชนิดเด่น มีความหนาแน่น 15,208
เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือ Aulacoseira sp. มีความหนาแน่น Peridinium sp. 4,562 เซลล์ต่อลิตร
คิดเป็นร้อยละ 7 และ Peridinium sp. มีความหนาแน่น 3,354 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนในปี พ.ศ. 2561
พบ Peridinium sp. เป็นชนิดเด่น มีความหนาแน่น 12,495 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือ Microcystis sp.
มีความหนาแน่น 10,072 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 16 และ Aulacoseira sp. มีความหนาแน่น 4,015 เซลล์ต่อลิตร
คิดเป็นร้อยละ 7
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ในภาพรวมพบว่าชนิดเด่นของแพลงก์ตอนพืช ในปี พ.ศ. 2560 มีความแตกต่างตามพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด โดยใน
พื้นที่รับน้า (ลาน้าพอง) บ้านโป่งสัง และหนองกุงเซิน พบ Microcystis sp. เป็นแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น ในขณะที่พ้ืนที่บ้าน
โนนสว่างและบ้านท่าลาด พบ Trachelomonas sp. เป็นแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น ส่วนในปี พ.ศ. 2561 พบ Peridinium sp.
เป็นแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น ในพื้นที่รับน้า (ลาน้าพอง) บ้านโนนสว่าง บ้านโป่งสัง และบ้านหนองกุงเซิน แต่ในขณะที่ใน
พื้นที่บ้านท่าลาด พบ Anabaena sp. เป็นแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น
จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช พบว่าปริมาณน้าเก็บกักในปี พ.ศ.
2560 จะผ่านช่วงแล้งของอ่างเก็บน้าในปี พ.ศ. 2559 (ระดับน้าเก็บกักประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร) ส่งผลให้มี
ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Cyanophyta เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณน้าเก็บค่อนข้างสูงอย่าง
ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ความหนาแน่นแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Cyanophyta ลดลง ซึ่งจากการศึกษาของ
Rocha Junior et al. (2018) พบว่าปริมาณน้าเก็บกักที่ลดต่าลงส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของเซลล์แพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม
Cyanophyta เช่นกัน
จากการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม Cyanophyta เป็นกลุ่มเด่นที่สามารถพบได้ในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อน
อุบลรัตน์ และสามารถประยุกต์ใช้เป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพของแหล่งน้า โดยบ่งบอกถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิน้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากการศึกษาของ Welch (1952) พบว่าแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม Cyanophyta
มีการเจริญเติบโตได้ดี ที่อุณหภูมิสูงระหว่าง 25-40 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะส่งผลในทางลบต่อ
การเพิ่มขึ้นของแพลงก์ตอนในกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่ม Diatom
นอกจากนี้ พบการเพิ่มจานวนของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม Cyanophata ในกลุ่มที่สร้างสารพิษได้ ได้แก่
Microcystis sp. ซึ่งสามารถพบได้ในทุกพื้นที่ของอ่างเก็บน้า โดยการเพิ่มขึ้นของ Microcystis sp. จะส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อระบบนิเวศทางน้า และมีผลต่อการดารงชีวิตของสัตว์นา้ (Havens, 2008)
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

ภาพที่ 5 ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในพืน้ ที่รับน้า (ลาน้าพอง; a-b),พื้นที่ธรรมชาติ บ้านโนน
สว่าง (c-d), บ้านท่าลาด (e-f), บ้านโป่งสัง (g-h) และพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (บ้านหนองกุงเซิน ; i-j) ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
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สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาในภาพรวมพบความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่รับ
น้า (ลาน้าพอง) มีความแตกต่างกันใน 2 ช่วงเวลา โดยในปี พ.ศ. 2561 พบความหนาแน่นลดลงจาก ปี พ.ศ. 2560
มากถึง 60,000 เซลล์ตอ่ ลิตร ส่วนในพืน้ ที่อื่น ๆ พบความหนาแน่นไม่มีความแตกต่างกันใน 2 ช่วงเวลา และโดยส่วน
ใหญ่ในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์พบแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม Cyanophyta และ Pyrrophyta เป็นหลัก โดยมี
Microcystis sp., Trachelomonas sp., Peridinium sp. และ Anabaena sp. เป็นชนิดเด่น และเมื่อเปรียบเทียบกับอ่างเก็บ
น้าอื่น พบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์มีความหนาแน่นในระดับปานกลาง
และพบว่าปริมาณน้าเก็บกักเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการเพิ่มจานวนของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม Cyanophyta
ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อการดารงชีวิตของสัตว์นา้
ผลจากการศึกษาในภาพรวม สามารถนาไปเป็นข้อเสนอแนะในการรักษาปริมาณน้าเก็บกักในอ่างเก็บน้า
ไม่ให้ต่าจนเกินไป เพื่อลดโอกาสในการเจริญของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มที่สร้างสารพิษ ที่ อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อความเป็นอยูข่ องทรัพยากรสัตว์นาในพื
้
น้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ได้
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การศึก ษานี้ไ ด้ รับการสนั บสนุ น จากสถาบั น วิจัย และพั ฒ นาแห่ ง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ภายใต้ ชุด
โครงการวิจัย ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษาอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ และคณะผู้วิจัยขอขอบคุณทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยดินตะกอนและ
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สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ชายฝั่งอ่าวไทยในช่วงสองทศวรรษ
Status and trends of climate changes along the coastal areas around the gulf
of Thailand during the two decades
1

คชบงกช พัฒนาวนิชกุล และจารุมาศ เมฆสัมพันธ์1*
Kachabongkod Pattanavanitchakun1 and Charumas Meksumpun1*
บทคัดย่อ
การศึกษาติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่ชายฝั่งโดยรอบอ่าวไทยในช่วงสอง
ทศวรรษ (ค.ศ. 1998 – 2018 ) มีเป้าหมายในการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิอากาศและปริมาณ
น้าฝนในพื้นที่ตัวแทนโดยรอบเขตทาการประมงสาคัญของอ่าวไทย โดยมีพนื้ ที่หลักของการศึกษาประกอบด้วยบริเวณ
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (จันทบุรี) อ่าวไทยตอนใน (ชลบุรี) อ่าวไทยฝั่งตะวันตก เขตตะวัน ตกตอนบน (หัวหิน) และเขต
ตะวันตกตอนล่าง (ชุมพร) และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาในช่วงเดือนมกราคม เมษายน และกันยายน
ซึ่งตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูร้อน และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตามลาดับ ผลการศึกษาพบว่า
ในช่วง 20 ปี สถานีส่วนใหญ่ไม่มที ิศทางการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิอากาศและปริมาณน้าฝนที่ชัดเจน อย่างไรก็
ตามในช่วง 5 ปีหลัง พบว่าบริเวณภาคใต้ตอนบนมีแนวโน้มของการเพิ่ม-ลดอุณหภูมิอากาศที่ค่อนข้างชัดเจน (เพิ่ม 2
°C และ ลด 2 °C ในเดือนมกราคมและเมษายน ตามลาดับ) ซึ่งพบว่าเดือนเมษายนมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้าฝนและ
การลดต่าลงของอุณหภูมิอากาศ ในทางตรงกันข้ามเดือนกันยายนมีการลดลงของปริมาณน้าฝนและการเพิ่มอุณหภูมิ
อากาศ ผลการศึกษาในภาพรวมพบความแปรปรวนของค่าอุณหภูมิอากาศได้มากในพื้นที่หัวหิน จันทบุรี ชลบุรี และ
ชุมพร ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าในช่วงเดือนเมษายนมั กมีสถานการณ์ที่ปริมาณน้าฝนเพิ่มสูงขึ้น แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้าเนื่องจากเป็นการเพิ่มการไหลลงของมวลน้าท่าในช่วง
ที่อากาศร้อน ซึ่งมีบทบาทต่อการเพิ่มจานวนของแพลงก์ตอนพืชในพืน้ ที่ใกล้ฝั่งได้ตอ่ ไป
คาสาคัญ: สภาวะภูมอิ ากาศ อุณหภูมอิ ากาศ ปริมาณน้าฝน ระบบนิเวศชายฝั่ง อ่าวไทย
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Abstract
This research was aimed to illustrate the meteorological changes along the coastal areas of Gulf of
Thailand during the last two decades (1998 - 2018) with purposes on analysis of trends of climate and rainfall
changes along the important fishery productive areas along the Gulf of Thailand. The area consisted of the
eastern Gulf of Thailand (Chanthaburi), the inner Gulf of Thailand (Chon Buri), the western Gulf of Thailand; in
upper part (Hua Hin), and in the lower part (Chumphon). The analysis was carried out along twenty-years
during January, April and September conditions for monitoring of the impacts of the northeast monsoon, summer,
and southwest monsoon seasons, respectively. The results found that the parameters were not significantly
changed. Nevertheless, during five years ago, the area along the upper South of Thailand had some increase –
reduce trends of air temperature (+2°C in January and -2°C in April). Contrastingly, there were some increases
of rainfall and reduction of air temperature during September. The overview results indicated comparatively
higher variations of air temperatures in Hua Hin than those in Chanthaburi, Chon Buri, and Chumphon. Such
increases of rainfall during April could impact on aquatic ecosystems due to more inflows during the summer
period, and hence consequent increases of phytoplankton in enclosed coastal areas should be impacted.
Keywords: Climate conditions, Air temperature, Rainfall, Coastal ecosystem, the Gulf of Thailand

บทนา
อ่าวไทยเป็นทะเลที่สาคัญของประเทศไทย ซึ่งส่วนในสุดของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เชื่อมต่อมาจากด้าน
ตะวันตกของทะเลจีนใต้ มีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิด ที่โอบล้อมด้วยชายฝั่งทะเลของคาบสมุทรมลายู และแผ่นดินของ
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีช่องเปิดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างแนวเชื่อมต่อระหว่างปลายแหลมญวน
ประเทศเวียดนาม และเมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย (กรมทรัพยากรธรณี , 2550) นอกจากนี้ อ่าวไทยยังได้รับ
อิท ธิ พ ลจากฤดู ม รสุ ม ของประเทศไทย ได้ แ ก่ ลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และ ลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) และอ่าวไทยมีความสาคัญในการเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของประเทศ
รวมถึงการที่เป็นทั้งแหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน แหล่งสืบพันธุ์วางไข่ของสัตว์น้า อีกทั้งยังเป็นแหล่งทรัพยากรประมง
ชายฝั่งที่สาคัญของประเทศ (กรมประมง, 2557) อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของทรัพยากรสั ตว์น้าชายฝั่งในปัจจุบัน
มีแนวโน้มลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง อาจมากจากการที่สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ทาให้สัตว์น้า
เกิดการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่าปัญหาสภาวะโลกร้อน นับเป็นปัญหาที่เด่นชัด
และมีความสาคัญ ซึ่งกาลังเกิดขึน้ ทุกที่บนโลก เห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศในหลายพื้นที่อย่าง
ฉับพลัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากร ทั้งทางบก และทางน้า อาทิ ปัญหาการฟอกขาวของปะการังในประเทศไทย
(นิพ นธ์ , 2554 ) การเพิ่มจ านวนของแพลงก์ ตอนพืช (การเกิด ปรากฎการณ์ น้าทะเลเปลี่ ยนสี) จากผลกระทบ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง ได้แก่ การเกิดสภาวะยูโทรฟิเคชั่น
หรือการมีปริมารสารอาหารในแหล่งน้าที่สูงอย่างต่อเนื่อง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , 2556) เกิดขึ้นจาก
การถูกพัดหรือชะล้างของแร่ธาตุอาหารจากแผ่นดินลงสู่มวลน้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้าหลาก ส่งผลต่อโดยตรงต่อ
การเพิ่มจานวนของแพลงก์ตอนพืช ผนวกกับสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเติบโต เช่น แสงส่องในมวลน้า
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การเคลื่อนตัวของน้า เป็นต้น (Conley, 2000; Coley et al., 2009; Paerl, 2009; ลัดดา, 2542; Buranapratheprat
et al., 2008) ทัง้ นี้ ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของแพลงก์ตอนพืช สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
(จารุมาศ และคณะ, 2561) ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ช้ีให้เห็นสภาวะที่ไม่คงตัวของภูมิอากาศ นอกจากนี้ ผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งที่เห็นได้ชัดเจน
การศึกษานี้ เป็นการศึกษานาร่องภายใต้โครงการติดตามผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศต่อการเพิ่มจานวน
ของแพลงก์ตอนพืชหรือการเพิ่มคลอโรฟิลล์เอ ซึ่งเป็นผลผลิตขั้นต้นที่สาคัญต่อห่วงโซ่อาหารแหล่งน้าชายฝั่ง ซึ่งมี
เป้าหมายในการศึกษา ติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยาย้อนหลัง ประกอบด้วยข้อมูลของอุณหภูมิ ปริมาณน้าฝน และ
อิทธิพลจากฤดูมรสุมของประเทศไทย ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยศึกษา
พื้นที่รอบอ่าวไทย ได้แก่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยรูปตัว ก และอ่ าวไทยฝั่งตะวันตก เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมอิ ากาศ และประเมินแนวโน้มการเกิดของผลผลิตขัน้ ต้นที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศทางน้า
ของพื้นที่อ่าวไทย

วิธีการศึกษา
ศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมขิ องอุณหภูมิอากาศ และปริมาณน้าฝน ในรอบ 20 ปี ค.ศ. 1998 – 2018 (สานักพัฒนา
อุตุนยิ มวิทยา, 2560) โดยทาการเลือกศึกษา 3 เดือน ตามตัวแทนมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ตะวันตกเฉียงใต้
แบ่งเป็น 3 เดือนได้แก่ เดือนมกราคม เดือนเมษายน และเดือนกันยายน ซึ่งสถานีตรวจวัดอากาศโดยรอบพื้นที่อ่าว
ไทยมีทั้งสิ้น 13 สถานี ดังนี้ สถานีต รวจอากาศระยอง สถานีตรวจอากาศจันทบุรี สถานีตรวจอากาศตราด สถานี
ตรวจอากาศสัตหีบ สถานีตรวจอากาศแหลมฉบัง สถานีตรวจอากาศชลบุรี สถานีตรวจอากาศฉะเชิงเทรา สถานี
ตรวจอากาศกรุงเทพบางนา สถานีตรวจอากาศเพชรบุรี สถานีตรวจอากาศหัวหิน สถานีตรวจอากาศประจวบคีรีขันธ์
สถานีตรวจอากาศชุมพร และสถานีตรวจอากาศสุราษฏร์ธานี

ภาพที่ 1 สถานีตรวจอากาศทั้ง 13 สถานีโดยรอบพื้นที่อ่าวไทย
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จากสถานีดังกล่าวนามาจัดแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยรูปตัว ก และอ่าว
ไทยฝั่งตะวันตก ในการเลือกตัวแทนของกลุ่มพื้นที่นนั้ พิจารณาจากความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลมากที่สุด
ตัวแทนของกลุ่มพื้นที่ โดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตัวแทนพื้นที่ คือ สถานีจันทบุรี อ่าวไทยรูปตัว ก ตัวแทนพื้นที่ คือ สถานี
ชลบุรี สาหรับอ่าวไทยฝั่งตะวันตก แบ่งเป็นเขตตะวันตกตอนบน คือสถานีหัวหิน และเขตตะวันตกตอนล่าง คือสถานีชุมพร
การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิอากาศและปริมาณน้าฝนในรอบ 20 ปี ใช้ค่าสถิติ
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ค่ามัธยฐาน (Median) เป็นต้น

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมอิ ากาศในช่วง 5 ปีหลัง
การศึกษาการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศและปริมาณน้าฝนในรอบ 5 ปี ค.ศ. 2009 –
2018 ทั้งหมด 4 สถานี แบ่งเป็นอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้แก่ สถานีจันทบุรี อ่าวไทยรูปตัว ก ได้แก่ สถานีชลบุรี และ
อ่าวไทยฝั่งตะวันตก แบ่งเป็นเขตตะวันตกตอนบน ได้แก่ สถานีหัวหิน และเขตตะวันตกตอนล่าง ได้แก่ สถานีชุมพร
ในช่วงเดือนมกราคม เมษายน และกันยายน
ตารางที่ 1 ค่าต่าสุด-สูงสุด (min-max) และค่าเฉลี่ย (mean±SD) ของค่าอุณหภูมิอากาศ (°C) และปริมาณน้าฝน
(mm) ในช่วงเดือนมกราคม (January) เมษายน (April) และกันยายน (September) ของสถานีจันทบุรี ชลบุรี หัวหิน
และชุมพร ในรอบ 5 ปี (ค.ศ. 2009 – 2018)
Stations
Months
Temperature (°C)
Rainfall (mm)
20.0 - 29.5
12 - 85
January
27.2±1.7
66.8±29.2
สถานีจันทบุรี
24.5 - 31.5
23 - 224
April
29.5±1.3
118.9±81.8
24.9 - 30.0
517 - 712
September
27.7±1.0
646.9±78.4
19.4 - 30.1
38-103
January
27.5±1.8
53.0±28.7
สถานีชลบุรี
25.1 - 33.2
9-208
April
30.7±1.5
67.2±72.9
25.6 - 31.5
131-343
September
29.2±1.1
315.8±87.8
19.4 - 29.0
20-239
January
26.7±1.7
41.5±92.4
สถานีหัวหิน
24.6 - 31.7
3-202
April
29.8±1.1
26.7±82.3
25.5 - 30.6
57-189
September
28.5±0.9
118.0±48.9
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ตารางที่ 1 ค่าต่าสุด-สูงสุด (min-max) และค่าเฉลี่ย (mean±SD) ของค่าอุณหภูมิอากาศ (°C) และปริมาณน้าฝน
(mm) ในช่วงเดือนมกราคม (January) เมษายน (April) และกันยายน (September) ของสถานีจันทบุรี ชลบุรี หัวหิน
และชุมพร ในรอบ 5 ปี (ค.ศ. 2009 – 2018) (ต่อ)
Stations
Months
Temperature (°C)
Rainfall (mm)
21.2 - 28.8
4-593
January
26.1±1.3
106.1±220.1
สถานีชุมพร
24.8 - 31.4
8-265
April
29.0±1.4
127.0±94.6
24.9 - 29.9
92-224
September
27.3±1.0
137.2±59.0
จากตารางทาให้ทราบว่าในเดือนเมษายนของทุก ๆ สถานีมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงลดต่าลง สถานีจันทบุรี
มีค่า 29.5±1.3°C สถานีชลบุรีมีค่า 30.7±1.5°C สถานีหัวหิน 29.8±1.1°C และสถานีชุมพร 29.0±1.4°C ในขณะที่
เดือนมกราคม และ เดือนกันยายนของทุกสถานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีจันทบุรีเดือนมกราคม 27.2±1.7°C
เดือนกันยายน 27.7±1.0°C สถานีชลบุรีเดือนมกราคม 27.5±1.8°C เดือนกันยายน 29.2±1.1°C สถานีหัวหินเดือน
มกราคม 26.7±1.7°C เดือนกันยายน 28.5±0.9°C สถานีชุมพรเดือนมกราคม 26.1±1.3°C เดือนกันยายน 27.3±1.0°C
ในขณะที่อุณหภูมิของเดือนเมษาลดต่าลง และอุณหภูมิของเดือนมกราคมและเดือนกันยายนมีแนวโน้มสูงมากขึ้น
สวนทางกับปริมาณน้าฝน ในเดือนเมษายนแนวโน้มปริมาณน้าฝนเพิ่มขึ้นทุกสถานี สถานีจันทบุรี มีค่า 118.9±81.8
mm สถานีชลบุรีมีค่า 67.2±72.9 mm สถานีหัวหินมีค่า 26.7±82.3 mm สถานีชุมพรมีค่า 127.0±94.6 mm โดยที่
เดือนมกราคมและกันยายนของสถานีชลบุรี สถานีหัวหิน และชุมพร ลดต่าลง ยกเว้นสถานีจันทบุรีที่ป ริมาณน้าฝน
เดือนกันยายนคงที่มีคา่ 646.9±78.4 mm จากตารางจะเห็นถึงความแปรปรวนสูงสุดมีค่าอุณหภูมิสูงสุดที่สถานีหัวหิน
ตามด้วยสถานีจันทบุรี สถานีชุมพร และสถานีชลบุรี ตามลาดับ ดังแสดงสีดาวในตารางข้างต้น
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมอิ ากาศในช่วง 20 ปี
จากการศึกษาแนวโน้มอุณหภูมิอากาศในรอบ 20 ปี ของสถานีจันทบุรี (ภาพที่ 2) มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
และเมื่อทาการเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 10 ปีแรก (ค.ศ.1998 - 2008) พบว่าเดือนเมษายนมีค่าเฉลี่ย
ประมาณ 29 °C สูงกว่าเดือนมกราคม และ กันยายน โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 27 °C สาหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิอากาศในรอบ 10 ปีหลัง (ค.ศ. 2009 - 2018) ในเดือนเมษายนมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศสูงขึ้นประมาณ 29 °C
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ภาพที่ 2 ค่าอุณหภูมอิ ากาศ (°C; บน) และปริมาณน้าฝน (mm; ล่าง) ในรอบ 20 ปีของสถานีจันทบุรี (ค.ศ. 1997 –
2018) ประกอบด้วยเดือนมกราคม (January; Jan) เดือนเมษายน (April; Apr) และเดือนกันยายน (September; Sep)
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้าฝนในรอบ 20 ปี ของสถานีจันทบุรี มีการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน เมื่อทาการ
เปรียบเทียบใน 10 ปีแรกพบว่าเดือนมกราคม มีปริมาณน้าฝนต่าสุด เมื่อเทียบกับ 10 ปีหลังมีค่าปริมาณน้าฝนไม่
แตกต่างจากในช่วง 10 ปีแรก เมื่อทาการเปรียบเทียบกราฟอุณหภูมิอากาศ และกราฟปริมาณน้าฝนพบว่ามีความ
สอดคล้องกัน เมื่อปริมาณน้าฝนมากขึ้น ค่าอุณหภูมิมีแนวโน้มลดลงในช่วงเดือนเมษายน
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ภาพที่ 3 ค่าอุณหภูมอิ ากาศ (°C; บน) และปริมาณน้าฝน (mm; ล่าง) ในรอบ 20 ปีของสถานีชลบุรี (ค.ศ. 1997 –
2018) ประกอบด้วยเดือนมกราคม (January; Jan) เดือนเมษายน (April; Apr) และเดือนกันยายน (September; Sep)
ผลการศึกษาอุณหภูมิอากาศพบว่าในรอบ 20 ปีของสถานีชลบุรี (ภาพที่ 3) มีการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน
เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มในรอบ 10 ปีแรก (ค.ศ. 1998 - 2008) พบว่า เดือนมกราคม และกันยายน ไม่มี
การเปลี่ ย นแปลงของค่ า อุ ณ หภู มิ อ ากาศ แตกต่า งจากเดือ นเมษายน ที่ มี ค วามแปรผั น ของค่ า อุ ณ หภู มิอ ากาศ
ส่วนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิอากาศในช่วง 10 ปีหลัง แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิ
อากาศที่คอ่ นข้างชัดเจนในเดือนมกราคม ที่มีคา่ อุณหภูมิอากาศเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 2 °C สาหรับเดือนเมษายน กลับ
มีแนวโน้ม การเปลี่ ยนแปลงในทิศทางที่ตรงกันข้าม โดยมีค่าที่ลดลง ประมาณ 2 °C สาหรั บเดือนกั นยายน ไม่พบ
การเปลี่ยนแปลง
ผลการศึกษาปริมาณน้าฝนในช่วง 20 ปี พบว่าเดือนเมษายน และกันยายน มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณน้าฝนที่ไม่ชัดเจน แต่ในเดือนเมษายน มีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าเดือนกันยายน สาหรับเดือนมกราคม
ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าฝน ในรอบ 20 ปี เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าฝนในช่วง
5 ปี ห ลัง พบว่า เดือ นกั น ยายน มีแ นวโน้มลดลง แตกต่างจากเดือนเมษายน ที่ มีแนวโน้ม เพิ่ม สู งขึ้น อย่า งชัด เจน
ส่วนเดือนมกราคม ไม่พบการเปลี่ยนแปลงในรอบ 20 ปี
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ภาพที่ 4 ค่าอุณหภูมิอากาศ (°C; บน) และปริมาณน้าฝน (mm; ล่าง) ในรอบ 20 ปีของสถานีหัวหิน (ค.ศ. 1997 –
2018) ประกอบด้วยเดือนมกราคม (January; Jan) เดือนเมษายน (April; Apr) และเดือนกันยายน (September; Sep)
จากการศึกษาอุณหภูมิอากาศในรอบ 20 ปี ของสถานีหัวหิน (ภาพที่ 4) พบว่าในช่วง 10 ปีแรกค่อนข้างคงที่
สาหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปีหลัง พบว่า 5 ปี หลังสุด เดือนเมษายนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยประมาณ
1 °C ในส่วนของเดือนมกราคม มีค่าอุณหภูมิอากาศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 2 °C (จาก 24.5 °C เป็น 27 °C) ส่วนในเดือน
กันยายน ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมอิ ากาศ
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้าฝนในรอบ 20 ปี ของสถานีหัวหิน พบว่ามีทิศทางไม่แน่นอน และ
เมื่อ ทาการเปรี ย บเที ย บปริ ม าณน้าฝนในรอบ 10 ปี แ รก พบว่า เดื อ นเมษายน และกั น ยายน มีก ารเปลี่ ย นแปลง
ที่คอ่ นข้างชัดเจน โดยในเดือนเมษายน ค่าปริมาณน้าฝนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แตกต่างจากในเดือนกันยายน ที่ปริมาณ
น้าฝนมีแนวโน้มลดลง สาหรับเดือนมกราคม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนแนวโน้มของปริมาณน้าฝนในช่วง 10 ปีหลัง
จากภาพที่ 4 (ล่าง) พบการเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปีหลังได้เด่นชัด โดยพบว่าปริมาณน้าฝนในเดือนกันยายน ปริมาณ
น้าฝนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย สาหรับเดือนเมษายน มีการเปลี่ยนแปลงที่ ค่อนข้างชัดเจน โดยมีแนวโน้มลดลง
ส่วนเดือนมกราคม มีแนวโน้มลดลง
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ภาพที่ 5 ค่าอุณหภูมิอากาศ (°C; บน) และปริมาณน้าฝน (mm; ล่าง) ในรอบ 20 ปีของสถานีชุมพร (ค.ศ. 1997 –
2018) ประกอบด้วยเดือนมกราคม (January; Jan) เดือนเมษายน (April; Apr) และเดือนกันยายน (September; Sep)
ผลการศึกษาอุณหภูมิอากาศในรอบ 20 ปี ของ สถานีชุมพร (ภาพที่ 5) มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่
ชัดเจน และเมื่อทาการเปรียบเทียบแนวโน้มค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ 10 ปีแรกกับ 10 ปีหลังค่อนข้างคงที่แต่เมื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงรอบ 5 ปีหลังพบว่าเดือนเมษายนอุณหภูมิลดลงประมาณ 2 °C เดือนกันยายนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ
1 °C และเดือนมกราคมค่ อนข้า งคงที่ สาหรั บข้ อมู ลปริม าณน้าฝนในรอบ 20 ปี ของสถานีชุมพร พบว่า มี
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าฝนไม่ชัดเจน
จากการศึกษาข้อมูลอุณหภูมิอากาศ และ ปริมาณน้าฝนในรอบ 20 ปี รอบอ่าวไทยข้างต้นทาให้ทราบถึงความ
แปรปรวนของสภาพอากาศที่ส่งผลถึงกันกับอุณหภูมิของอากาศกับปริมาณน้าฝน โดยเห็นได้ชัดว่าอุณหภูมิอากาศเดือน
เมษายนในช่วง 5 ปีหลัง ค.ศ. 2014 – 2018 มีแนวโน้มลดต่าลง เนื่องจาก มีปริมาณน้าฝนเพิ่มสูงขึ้น ทาให้เกิดฝนตกมาก
ขึ้นในต้นฤดู น้าหลาก ซึ่ งช่วงฤดู ดังกล่ าว สามารถนาเอาธาตุ อาหารจากแผ่ นดินลงมากสู่ ทะเลมากขึ้น ประกอบกั บ
อุณหภูมิในเดือนเมษาค่อนข้างสูง ทาให้เกิดการเพิ่มจานวนอย่างรวดเร็วของกลุ่มแพลงก์ตอนพืช (ผลผลิตขั้นต้น) ได้
(จารุมาศ และคณะ, 2561) เนื่องจากปัจจัยที่สาคัญในการเติบโตของแพลงก์ตอนพืชนั้น ได้แก่ แร่ธาตุอาหาร แสง
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ความขุ่นของน้า เป็นต้น (Conley, 2000; Coley et al., 2009; Paerl, 2009) จึงทาให้พบการเพิ่มจานวนของแพลงก์ตอนพืช
ในบริเวณใกล้แนวชายฝั่งได้บ่อยครั้งขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่ องทรัพยากรสัตว์นาต่
้ อไปได้
นอกจากนี้ ผลการศึกษา ยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมอิ ากาศที่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะภูมิอากาศโลก (Lindsey and Dahlman, 2018) ซึ่งแนวโน้มอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยทั่วโลกเป็นไปในทิศทางที่เพิ่ม
สูงขึ้น ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1901 โดยค่าอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวโลก มีค่าเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.7 °C – 0.9 °C ในรอบ 100 ปี
แต่อัตราความร้อนทั่วโลกกาลังเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า ตั้งแต่ ค.ศ. 1975 โดยมีค่า 1.5 °C -1.8 °C จากสถิติ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบว่า ในช่วง 4 ปี ตั้งแต่ปี
2014 – 2018 มีค่าอุณหภูมิอากาศสูงสุด สาหรับด้านปริมาณน้าฝน พบว่าความถี่และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
น้าฝนได้รับผลกระทบที่ สาคัญ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และมีค วามเชื่อมโยงกับการเพิ่มและ
การรวมตัวของกลุ่มพายุ (Pendergrass and Hartmann, 2014) โดยจากเดิมปริมาณน้าฝนมีค่าเฉลี่ยรายวันอยู่ที่
ประมาณ 1% แต่เมื่อได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ทาให้ปริมาณน้าฝนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 3.3%

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลอุณหภูมิอากาศ และปริมาณน้าฝน ย้อนหลัง 20 ปี (ค.ศ.1998 - 2018) บริเวณชายฝั่ง
อ่าวไทยทั้ง 13 สถานี โดยทาการจัดกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยรูปตัว ก อ่าวไทย
ฝั่งตะวันตก แบ่งเป็นภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง สาหรับการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในรอบ
20 ปี พบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างคงที่ในทุกสถานี และเมื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 5 ปีหลัง
(ค.ศ. 2014 - 2018) มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยที่เดือนมกราคมมีแนวโน้มอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
ประมาณ 2°C เดือนเมษายนมีแนวโน้มลดลงประมาณ 2°C และเดือนกันยายนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 1°C
เมื่อเปรียบเทียบใน 4 พื้นที่ ได้แก่ สถานีตรวจอากาศจันทบุรี สถานีตรวจอากาศชลบุรี สถานีตรวจอากาศ
หัว หิ น และสถานีต รวจอากาศชุม พร สถานีที่มีแ นวโน้ม การเปลี่ ย นแปลงมากที่ สุ ด คื อ สถานีต รวจอากาศหั ว หิ น
โดยค่าประมาณการเพิ่มขึ้นและลดลงของอุณหภูมิอากาศทั้ง 4 สถานีที่เดือนมกราคมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 3°C
เดือนเมษายนลดลงประมาณ 2°C และเดือนกันยายนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 1°C เมื่อทาการเปรียบเทียบ
การแปรปรวนของอุณหภูมิกับปริมาณน้าฝนสรุปได้ว่าเดือนมกราคมและเดือนกันยายนมีแนวโน้มอุณหภูมิสูงขึ้น และ
มีปริมาณน้าฝนลดลง สวนทางกับเดือนเมษายนที่มีแนวโน้มอุณหภูมิลดต่าลงแต่มีปริมาณน้าฝนสูงขึน้ ซึ่งภาพรวมเห็น
ได้ว่าปริมาณน้าฝนมีการขยับช่วงและฝนตกเร็วมากขึ้นในเดือนเมษายนซึ่งมีผลต่อปริมาณน้าท่าในเดือนเมษายน
ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง และ การเพิ่มจานวนของผู้ผลิตขัน้ ต้นในอ่าวไทย
ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า ในสถานีส่วนใหญ่ไม่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิอากาศและ
ปริมาณน้าฝนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 ปีหลัง พบว่าบริเวณภาคใต้ตอนบน มีแนวโน้มของการเพิ่ม-ลดของ
อุณหภูมอิ ากาศที่คอ่ นข้างชัดเจน (เพิ่ม 2°C ในเดือนมกราคมและ ลด 2°C ในเดือนเมษายน ตามลาดับ) ซึ่งพบว่าเดือน
เมษายน มักมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้าฝนและการลดต่าลงของอุณหภูมิอากาศ ในทางกลับกันในเดือนกันยายนพบ
การลดลงของปริ ม าณน้าฝนและการเพิ่ม ขึ้ น ของอุ ณ หภู มิอ ากาศ การที่ ช่ว งเดือ นเมษายนมั ก มีปริ ม าณน้าฝนที่
เพิ่มสูงขึ้นนั้น แสดงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สามารถกระตุ้นการเพิ่มจานวนของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่ใกล้ฝั่ง
และสามารถทาให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้าในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันต่อไป
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อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในรอบ 50 ปี:
แนวโน้มและความเสี่ยงด้านอุณหภูมิอากาศต่อทรัพยากรประมง
The Ubolratana Reservoir and Meteorological Changes during 50 Years:
Trend and Risk of Air Temperature on Fishery Resources
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บทคัดย่อ
การศึก ษาวิเคราะห์ ส ถานการณ์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงในปั จ จั ย ด้ า นอุ ณ หภู มิข องอากาศที่ มีบทบาทต่ อ
ทรัพยากรประมงในระบบนิเวศทางน้าของพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ มุ่งเน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
อุณหภูมอิ ากาศย้อนหลังตามรายเดือน ในรอบ 50 ปี ตั้งแต่เริ่มดาเนินการเก็บกักน้าเพื่อการใช้ประโยชน์ เปรียบเทียบ
กับฐานข้อมูลความรู้ด้านปริมาณผลจับของทรัพยากรสัตว์น้าเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่าค่าความแตกต่างของ
อุณหภูมิอากาศสูงสุ ดกับค่ าอุณหภูมิอากาศต่ าสุดตามรายเดือน (∆Τ; ºC) แต่ล ะช่วงปี ในรอบ 50 ปี มีการ
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2511-2515) พบว่า ในช่วง 5 ปีหลัง (พ.ศ. 2556-2560)
ค่า ∆Τ5-y ในช่วงฤดูฝนได้เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1 .0 – 1.5 ºC ส่วนในช่วงฤดูหนาว มีค่าต่าลงประมาณ 1 .0 – 1.5 ºC
ทั้งนี้ พบว่าค่าความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศสูงสุดกับต่าสุดของปีก่อนหน้า (∆Τ Y-1; ºC) ในช่วงฤดูหนาวมีบทบาท
ต่อปริมาณผลจับรวมของทรัพยากรปลาสร้อยขาวปลาสร้อยนกเขารายปี (CS; ตัน) ดังสมการ CS = 8.701 e 0.296
∆Τ Y-1 (r=0.64) จากปัญหาดังกล่าว การชะลอปริมาณการระบายน้าในช่วงต้นฤดูฝน โดยเฉพาะในปีที่มีค่า ∆Τ
ในช่วงต้นฤดูฝนสูงหรือปีที่มปี ริมาณน้าท่าน้อย จะเป็นทางหนึ่งในการแก้ปัญหาและสามารถส่งเสริมการศักย์การผลิต
ทรัพยากรสัตว์นาในพื
้
น้ ที่อ่างเก็บน้าต่อไปได้
คาสาคัญ: สภาวะภูมอิ ากาศ อุณหภูมิ ทรัพยากรประมง การจัดการน้า อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
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Abstract
The analysis on status and changes of temperature affected on fishery resources in Ubolratana
reservoir had aimed to illustrate the changes of 50-years monthly temperature changes from the start period of
the reservoir with comparison to the catch of economical fishery resources. The results indicated that the
monthly highest and lowest temperature differences (∆Τ; ºC) during 50 years were gradually changed and
impacted on the decreases of dominant herbivorous fish species in the reservoir areas. When compared to the
initial 5-yr of water storage (1968-1972), levels of ∆Τ 5-y in the last 5-yr during rainy season were increased
ca 1 .0 – 1.5 ºC, while the levels during winter season were decreased ca 1 .0 – 1.5 ºC. Moreover, the
differences of temperatures in winter of the 1-yr former (∆Τ Y-1; ºC) were found to impact on the catch
amounts of major fishes (CS; tonnes) of the year as; CS = 8.701 e 0.296 ∆Τ Y-1 (r=0.64). Such problems
should be managed by effective water storage management during early rainy seasons, particular the year with
high ∆Τ during early rainy period or in the low inflow times. Suitable managements will help us to solve the
problem and further contribute to conserve fishery resources of the reservoir ecosystem.
Keywords: Weather situation, temperature, fishery resource, water management, the Ubolratana Reservoir

บทนา
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ สร้างปิดกั้นลาน้าพอง ที่ตาบลอุบลรัตน์ อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี
เนื้อที่น้าที่ระดับเก็บกักสูงสุดประมาณ 256,250 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามของประเทศ รองมาจากอ่างเก็บน้า
เขื่อนศรีนครินทร์ และอ่างเก็บน้าเขื่อนวชิราลงกรณ นับเป็นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่แห่งแรกที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยสร้างขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวเขื่อนก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มกักเก็บเพื่อใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ.
2509 อ่างเก็บน้ามีความลึกเฉลี่ย 5.6 เมตร ลักษณะเขื่อนเป็นแบบหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 35.1 เมตร สัน
เขื่อนมีความสูงอยู่ที่ระดับ 188.1 เมตร รทก. อาณาเขตพื้นที่อ่างเก็บน้าครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 6 อาเภอ
ประกอบด้วย อาเภออุบลรัตน์ อาเภอหนองเรือ อาเภอภูเวียง อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น และอาเภอโนนสัง
อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยมีพ้ืนที่รับน้าหลักจากเทือกเขาภูกระดึง และนับเป็นอ่างเก็บน้าที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในลุม่ น้าชี-มูล (จารุมาศและคณะ 2560)
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ นับเป็นอ่างเก็บน้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย มีการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย รวมทั้งเป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้าที่สาคัญยิ่งในเขตภูมิภาค ช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมาอ่างเก็บน้าแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้าที่มีความสาคัญยิ่ง โดยเป็นทั้ง 1) แหล่งความมั่นคงทางอาหารให้แก่
ราษฎรที่อาศัยบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้าและบริเวณใกล้เคียง 2) เป็นแหล่งสนับสนุนอาหารประจาวันให้แก่กลุ่ม
ครัวเรือนประมงยังชีพโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย 3) เป็นแหล่งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มชาวประมงรอบอ่างเก็บน้า
4) เป็นวิถีชีวิต แหล่งดาเนินวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน และ 5) เป็นแหล่งสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้และ
ธุรกิ จต่อเนื่องต่า ง ๆ อีกหลายกลุ่มกิ จกรรม อาทิ เช่นธุ รกิจ ต่อ เนื่องเกี่ย วกั บการจั ดทาเครื่อ งมือประมงประเภท
โรงงานผลิตเนื้ออวนและเนื้อข่าย ธุรกิจด้านภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจด้านโรงงานน้าแข็งและการขนส่ง ธุรกิจ
ด้านการแปรรูปสัตว์น้า และธุรกิจด้านการจาหน่ายสินค้าสัตว์น้าทั้งตลาดในเมือง ตลาดเทศบาล ตลาดท้องถิ่น และ
ตลาดในหมูบ่ ้านจากการเร่ขาย (เขมชาติ 2557)
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ภาพที่ 1 ตาแหน่งของเขื่อนอุบลรัตน์ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นและหนองบัวลาภู และลักษณะโครงสร้างของ
พื้นที่รับน้าที่ไหลลงเขื่อน (อาทิ จากแม่นาพะเนี
้
ยง; ภาพบนขวา, และแม่นาพอง;
้
ภาพล่างซ้าย)
ในพืน้ ที่อาณาเขตของลุ่มน้าชี-มูล ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
แต่เดิมอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เคยมีความอุดมสมบูรณ์และมีปริมาณความชุกชุมของสัตว์น้าเป็นอย่างยิ่ง
และมีรายงานว่ามูลค่าจากการจับสัตว์นาซึ
้ ่งเป็นเป้าหมายรองของการสร้างเขื่อนมีปริมาณรายได้มากกว่ารายได้จาก
การผลิ ต กระแสไฟฟ้า ซึ่ ง เป็ น เป้ า หมายหลั ก ของเขื่อ น อย่า งไรก็ ต ามแม้ว่า สั ต ว์น้าหรือ ทรั พ ยากรประมงจะเป็ น
ทรัพยากรประเภทที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ก็ตาม แต่ถา้ หากไม่มกี ารบริหารจัดการที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมก็จะ
ทาให้ทรัพยากรเกิดการถดถอยลงและหมดสิน้ ไปได้ ดังเช่นในช่วงประมาณ 8-10 ปีที่ผ่านมา ที่มีรายงานว่าทรัพยากร
สัตว์น้าในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์เกิดการถดถอยอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณจับสัตว์น้าที่เคยจับได้มากถึง 2,500
ตันต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2519 ได้ลดลงเหลือเพียงประมาณ 600-1,300 ตันต่อปี
แม้ว่ากรมประมงซึ่งเป็น หน่ว ยงานภาครัฐ ที่มีหน้า ที่รับผิด ชอบก ากับดูแ ลทรัพยากรสัต ว์น้าจะได้ ดาเนิน
การบริหารจัดการ มีการบังคับใช้มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการหลากหลายรูปแบบ (ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้าจืดขอนแก่น, 2552) แต่ก็ยังไม่สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าในอ่างเก็บน้าแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้
ดังเช่นที่เคยเป็นมาในอดีต ยังคงเป็นเพียงการรักษาระดับหรือการชะลอการลดลงของปริมาณทรัพยากรสัตว์น้าใน
อ่างเก็บน้าเท่านัน้
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จากสถานการณ์การถดถอยของทรัพยากรสัตว์น้าในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความ
หลากหลายสาเหตุหรือหลายปัจจัย ได้ส่งผลต่อระดับกาลังผลิตสัตว์ในช่วงระยะเวลาเกือบ 50 ปี ของอายุอ่างเก็บน้า
ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของชุมชนและราษฎรที่มีอยู่จานวนหลายหมื่นครอบครัวที่ตั้งถิ่น
ฐานกระจายอยู่รอบอ่างเก็บน้าและพื้นที่ใกล้เคียง โดยในเบื้องต้นมีจานวนถึง 101 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 20 ตาบล 6 อาเภอ
2 จังหวัด ซึ่งชุมชนเหล่านี้ได้นาสัตว์นาในอ่
้ างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ไปใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน
ทั้งในรูปแบบการทาการประมงแบบยังชีพ การทาประมงอาชีพ และรวมถึงธุรกิจต่อเนื่องต่าง ๆ ที่ผ่านมากรมประมงซึ่ง
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มี หน้าที่ในการกากับ ดูแล และบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ได้ดาเนินการบริ หารการจั ด
การทรัพยากรสัตว์น้าในอ่างเก็บน้าแห่งนี้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การผลิตและการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมือง และ
พันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าในอ่างเก็บน้า การควบคุมการทาประมง การกาจัดประเภทเครื่องมือทา
การประมง การจากัดช่วงเวลาและการจากัดพื้นที่ในการทาการประมง ตลอดจนการสร้างจิตสานึกในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้าให้เกิดขึ้นแก่ราษฎร แต่มาตรการดังกล่ าวก็ยังไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่าที่ควร อีกทั้ ง
มีแนวโน้มว่าทรัพยากรสัตว์นาในอ่
้ างเก็บน้ายังคงมีการถดถอยหรือเพียงทรงตัวอยูใ่ นระดับหนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่ง
ด้วยปัญหาที่หลากหลายดังกล่าว จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทาการศึกษาวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุและ
ปั จ จั ย ที่ เป็ น ต้ น เหตุ ห รื อ เป็ น ปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง ของการถดถอยของทรั พ ยากรประมงในอ่ า งเก็ บ น้ า อั น จะน าไปสู่
การเสนอแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องตรงตามประเด็นปัญหา และสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงใน
อ่างเก็บน้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถฟื้นคืนทรัพยากรสัตว์น้าให้กลับมามีความสมบูรณ์และนาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้
สูงสุดอย่างยั่งยืน ทางคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแผนงานศึกษาวิจัยเชิงบูรณาการ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บ
น้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบล
รัตน์ ซึ่งดาเนินการหลักในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 มีเป้าหมายในการตอบโจทย์จากปัจจัยหลายๆ ด้านที่มาเชื่อมโยงกัน
เพื่อนาไปสู่การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรและแหล่งน้าในพื้นที่ (จารุมาศและคณะ 2560, นริสสาและคณะ 2561,
รภัชร์และคณะ 2561) ทั้งนี้ ได้วางแผนการออกสารวจที่ครอบคลุมทั้งด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้า ทรัพยากรสัตว์
น้า สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ระเบียบมาตรการ และการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมทางน้า ตลอดจน
สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาที่เกี่ยวข้อง แผนวิจัยดังกล่าว นับเป็นการศึกษานาร่องเพื่อสร้างความรู้อย่างเป็น
ระบบสาหรับการพัฒนาการประมงในพื้นที่อา่ งเก็บน้าขนาดใหญ่ ซึ่งความรู้และแนวคิดจาการวิจัยจะสามารถประยุกต์ต่อ
ยอดเพื่อใช้บริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้าให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้
สาหรับการศึกษาด้านภูมิอากาศครั้ง นี้ จัดเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของแผนวิจัย ทั้งนี้ เนื่องจากอุณหภูมิของ
อากาศนับเป็นปัจจัยทางกายภาพเบื้องต้น ที่มีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการทางเมตาโบลิซึมของสิ่งมีชีวิ ตทุกชนิดใน
แหล่งน้า และเกี่ยวข้องโดยตรงต่อพฤติกรรมความเป็นอยู่และการเจริญพันธุ์ของสัตว์น้า (Lowe-McConnell 1987;
จารุมาศ, 2558) ในการศึกษา จึงดาเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลง ในปัจจัย
ด้านอุณหภูมิของอากาศที่มีบทบาทต่อทรัพยากรสิ่งมีชีวติ ในระบบนิเวศทางน้า โดยมุ่งเน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลอุณหภูมิอากาศย้อนหลังตามรายเดือน ในรอบระยะประมาณ 50 ปี ตั้งแต่เริ่มดาเนินการเก็บกักน้าเพื่อ
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อ่างเก็บน้า นอกจากนี้ ยังศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ ทั้ง ในราย
เดือนและรายปี และเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลความรูด้ ้านปริมาณผลจับของทรัพยากรสัตว์น้าเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ที่
ได้จากพืน้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งผลจากการศึกษายังเชื่อมโยงไปสู่บริบทของการเสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการด้านการเก็บกักน้า เพื่อยังประโยชน์ในด้านการส่งเสริมศักย์ผลิตทรัพยากรประมงและการขยายพันธุ์สัตว์น้า
ทั้งนี้ เพื่อให้แหล่งน้าในพืน้ ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมในวงกว้างได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป
Proceeding พะเยาวิจยั 8
1432

วิธีการศึกษา
ทาการศึกษาลักษณะทางภูมปิ ระเทศและสัณฐานวิทยาของพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งอยู่ใน
เขตจังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดของขอนแก่น รวม 6 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภออุบลรัตน์ อาเภอหนองเรือ
อาเภอภูเวียง อาเภอหนองนาคา ในจังหวัดขอนแก่น และอาเภอโนนสัง อาเภอศรีบุญเรือง ในจังหวัดหนองบัวลาภู
รวมถึงในบริเวณพื้นที่รับน้าหลัก ทางตอนบนของอ่างเก็บน้า ซึ่งรับน้ามาจากลาน้าพอง (ที่ไหลลงมาจากทางภูกระดึง)
ลาน้าพะเนียง (ที่ไหลลงมาจากหนองบัวลาภู) และลาน้าเชิญ (ที่ไหลลงมาจากภูกระดึง ซึ่งไหลรวมกับลาน้าพรมก่อน
ไหลเข้าสู่พ้ืนที่อ่างเก็บน้า) เพื่อกาหนดตาแหน่งของสถานีตรวจวัดอากาศ ที่เป็นตัวแทนที่เหมาะสมสาหรับการรวบ
ข้อมูลทุติยภูมิทางด้านภูมิอากาศ ในรอบ 50 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2560) ที่จะมีอิทธิพลต่อระบบนิเวศใน
พื้นที่อ่างเก็บน้าในภาพรวม
ศึกษารวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมทิ างด้านภูมิอากาศ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลปริมาณน้าฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และ
อุณหภูมขิ องอากาศรายวัน ทั้งนี้ ใช้การประสานงานขอบันทึกข้อมูล จากงานบริการข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทยา (2560)
เพื่อมาทาการศึกษาวิเคราะห์ระดับสูงสุด ระดับต่าสุด ค่าเฉลี่ย ในรายเดือน และประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
รายเดือนของแต่ละปี และในแต่ละช่วง 5 ปี จากปี พ.ศ. 2511 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) และศึกษารวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิทางด้านอุทกวิทยา (ปริมาณน้าไหลเข้า การปล่อยน้าออก และระดับกักเก็บน้า) ในช่วงเดือนต่าง ๆ จาก
แหล่งข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนอุบลรัตน์ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร, 2559)
ศึกษารวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิในด้านผลจับสัตว์นา้ จากพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ในรอบ 50 ปี (สถิติผล
จับสัตว์นา้ กรมประมง) ที่มกี ารรายงานข้อมูลผลจับสัตว์น้า ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2511 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) (กรม
ประมง, 2561) เพื่อมาทาการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของสัตว์น้าหลักและปริมาณผลจับสูงสุด ต่าสุด ค่าเฉลี่ย
ตามรายเดือน และในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในรายเดือนของแต่ละปี และในแต่ละช่วง
5 ปี จากปี พ.ศ. 2511 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560)
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา โดยใช้การบรรยายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างทางอุตุนิยมวิทยา และ
ผลจับสัตว์น้าในพื้นที่ศึกษา และใช้สถิติอนุมานเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยตามระยะเวลาต่าง ๆ และการ
เปรียบเทียบกับผลจับสัตว์นา้ กรณีข้อมูลกระจายแบบโค้งปกติ จะใช้สถิตทิ ดสอบแบบใช้พารามิเตอร์ และการทดสอบ
สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามวิธีของเพียร์สัน กรณีข้อมูลไม่ได้กระจายแบบโค้งปกติ จะใช้การทดสอบสถิติแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์ และวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามวิธีของสเปียร์แมน

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิ ากาศในรอบ 50 ปี
ผลการศึกษาสภาวะภูมิอากาศด้านการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิอากาศรายเดือน จากฐานข้อมูลสถานี
ตรวจวัดใกล้เคียงอ่างเก็บน้าที่สุดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในรอบ 50 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2511-2560) พบค่าเฉลี่ยสูงสุด
ของอุณหภูมิอากาศรายเดือนอยู่ในช่วงเดือนเมษายน (36.3 ºC) และค่าเฉลี่ยต่าสุดของอุณหภูมิอากาศอยู่ในช่วงเดือน
ธันวาคม-มกราคม (17.3 ºC) นอกจากนี้ พบว่าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอากาศในรอบ 50 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อย
เป็นค่อยไป (ตารางที่ 1) พบแนวโน้มที่สะท้อนทิศทางการเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเล็กน้อย โดยในช่วง 5 ปีหลังสุด
(พ.ศ. 2556-2560) มีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอากาศต่าสุดและสูงสุด ที่ 22.8 และ 33.0 ºC ตามลาดับ ซึ่งเพิ่มสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีแรก ประมาณ 1 ºC
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ตารางที่ 1 ระดับอุณหภูมิอากาศต่าสุดและสูงสุดตามรายเดือน เฉลี่ยในทุกระยะ 5 ปี ที่มีบทบาทต่อระบบนิเวศอ่าง
เก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ในรอบ 50 ปี (ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดขอนแก่น ในช่วงปี พ.ศ. 2511-2560)
ปี พ.ศ.
2511-15
2516-20
2521-25
2526-30
2531-35
2536-40
2541-45
2546-50
2551-55
2556-60

min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max

ม.ค.
16.5
29.9
16.0
30.1
16.7
31.2
15.8
30.0
18.2
30.9
17.1
31.0
18.7
32.0
17.8
30.9
17.7
29.8
18.0
30.0

ก.พ.
18.9
32.3
18.4
32.6
20.0
33.0
20.2
33.6
19.8
32.7
19.2
33.0
20.1
33.4
20.7
33.2
20.0
32.5
19.8
32.5

มี.ค.
22.2
35.0
22.3
34.6
23.6
36.8
21.9
35.4
23.1
35.0
22.5
35.2
23.1
35.6
23.1
35.0
21.9
33.9
23.6
35.8

เม.ย.
23.8
35.0
24.7
36.6
24.6
36.1
25.1
37.1
25.4
37.2
24.7
36.2
24.6
35.9
24.8
36.2
24.4
35.7
25.3
36.9

พ.ค.
25.0
35.1
24.5
34.2
25.0
34.8
24.7
34.4
24.9
34.9
25.0
35.1
24.6
33.6
24.9
34.3
25.0
34.5
25.4
35.9

เดือน
มิ.ย. ก.ค.
24.4 24.4
32.6 32.0
24.9 24.2
34.4 33.0
24.8 24.6
33.1 32.8
25.0 24.6
33.2 33.0
24.9 24.7
33.0 32.8
25.1 24.7
34.2 33.0
24.8 24.5
33.6 32.9
25.2 24.7
33.6 33.0
25.1 24.4
34.0 33.1
25.1 24.3
34.6 32.6

ส.ค.
24.0
31.6
24.1
31.4
24.4
32.1
24.5
32.2
24.4
32.2
24.5
32.5
24.2
32.3
24.4
32.3
24.1
32.3
24.2
32.7

ก.ย.
23.8
31.6
23.6
31.4
23.8
31.6
23.7
31.8
23.9
32.1
24.1
32.0
23.6
31.7
24.2
31.8
24.0
32.1
24.3
32.3

ต.ค.
22.3
31.3
22.7
31.5
22.3
31.6
22.7
31.2
22.3
30.8
22.5
31.9
22.9
32.0
23.0
32.0
23.2
31.8
23.2
31.6

พ.ย.
19.4
30.5
18.8
30.1
19.7
31.2
20.1
30.8
19.1
30.5
19.8
31.7
20.1
30.9
20.9
32.0
20.8
31.4
22.1
32.0

ธ.ค.
17.6
30.1
16.2
29.3
15.8
29.6
15.8
29.5
16.9
30.2
17.6
30.6
18.2
30.2
18.1
30.3
18.4
30.4
18.5
29.5

Mean +SD
21.9
32.3
21.7
32.4
22.1
32.8
22.0
32.7
22.3
32.7
22.2
33.0
22.5
32.8
22.6
32.9
22.4
32.6
22.8
33.0

อุณ หภูมิข องอากาศนั บเป็ น ปั จจั ย ทางกายภาพที่มีบทบาทส าคั ญ ต่อกระบวนการทางเมตาโบลิ ซึม ของ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในแหล่งน้า (Lowe-McConnell, 1987) ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านอุณหภูมิ พบการ
เปลี่ยนแปลงระดับของอุณหภูมิที่มีค่าสูงสุด ( ΤMax) หรือต่าสุด (ΤMin) ไปตามรายเดือนในรอบปี โดยค่าความแตกต่าง
ระหว่างระดับอุณหภูมิอากาศสูงสุดกับระดับอุณหภูมิอากาศต่าสุดในรอบเดือน ( ∆Τ; ΤMax-ΤMin) สะท้อนโอกาสของ
การมีปริมาณน้าฝนหรือความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงเดือนนัน้ ๆ
ผลการศึกษาค่าความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศรอบเดือนเฉลี่ย ในทุกระยะ 5 ปี หรือ ∆Τ5-y พบค่าต่าในช่วง
เดือนที่มีปริมาณฝนตกมาก (ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนในแต่ละปี) โดยมีค่า ∆Τ5-y ในช่วงประมาณ 7-9 ºC
ในทางตรงกันข้าม สาหรับในช่วงเดือนที่เป็นหน้าแล้งหรือหน้าหนาว ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่มีปริมาณฝนตกน้อยนั้น ค่าความ
ต่างของอุณหภูมิอากาศในรอบเดือนจะมีค่าสูง โดยมีค่า ∆Τ5-y ในช่วงประมาณ 12-14 ºC (ภาพที่ 2)
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3.0
1.9
3.4
2.2
3.3
2.1
3.4
2.2
3.0
2.1
3.0
1.8
2.5
1.7
2.7
1.7
2.6
1.7
2.6
2.3

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงค่าความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศรอบเดือนเฉลี่ยในทุกระยะ 5 ปี (∆Τ5-y)
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่า ∆Τ5-y ในรอบ 50 ปี จากค่าเฉลี่ยในระยะ 5 ปี
แรก ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา พบว่า ค่า ∆Τ5-y มีการเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในช่วง 5
ปีแรก (พ.ศ. 2511-2515) และในช่วง 5 ปีหลัง (พ.ศ. 2556-2560) จะเห็นได้วา่ หากเป็นในช่วงฤดูฝน ค่า ∆Τ5-y ในช่วง
5 ปีหลัง มีค่าเพิ่มสูงกว่าในช่วง 5 ปีแรก อยู่ประมาณ 1 .0 – 1.5 ºC และหากเป็นในช่วงฤดูหนาว ค่า ∆Τ ในช่วง 5 ปี
หลังมีค่าต่ากว่าในช่วง 5 ปีแรก อยู่ประมาณ 1 .0 – 1.5 ºC ผลการศึกษาดังกล่าว นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งนับเป็นระยะเวลารวม 52 ปี จากการเริ่มเก็บกักน้าในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ (มีการ
เริ่มเก็บกักน้าเพื่อการใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา)
ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศที่แตกต่า งกันไปตามฤดูกาลหรือ
ช่วงเวลาในรอบปี อย่างไรก็ต าม ด้วยเหตุที่อุณหภูมิของอากาศเป็นปัจจัยสาคัญที่มีบทบาทต่อทั้งกระบวนการทาง
กายภาพ (อาทิ การแบ่งชั้นของน้า การเกิดคลื่นลม และการผสมผสานของน้า) กระบวนการทางชีวเคมี (อาทิ การ
ย่อยสลายของอินทรีย์สาร การกระตุ้นเมตาโบลิซึมในการหายใจของสิ่งมีชีวิต และการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายและ
พรรณไม้นา)
้ และกระบวนการทางชีววิทยาประชากรสัตว์นา้ (อาทิ การเคลื่อนที่ไปผสมพันธุ์วางไข่ การพัฒนาการของ
สัต ว์น้าวัย อ่อ น การกิ น อาหาร และการเจริ ญ เติบโต) (Lowe-McConnell, 1987) การเปลี่ ย นแปลงทางสภาวะ
ภูมิอากาศในภาพรวม จึงสามารถส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้าอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ และการเปลี่ยนแปลง
ในศักย์การผลิตของทรัพยากรประมงที่มีอยูใ่ นพืน้ ที่อ่างเก็บน้านี้ได้
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรสัตว์นาในรอบ
้
50 ปี
ผลการศึกษาติดตามด้านผลจับสัตว์น้าจากพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ในรอบ 50 ปี ที่ได้รวบรวมข้อมูล
จากช่วงปี พ.ศ. 2511 – 2560 (กรมประมง, 2561) พบว่าผลจับสัตว์น้ารวมมีความแปรปรวนของข้อมูลตามเวลา โดย
มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นสูงที่สุด (เฉลี่ย 2,122 ตัน) ในช่วง 10 ปี แรกของการเก็บกักน้า (ตารางที่ 2) หลังจากนั้นผลจับ
สัตว์น้ารวมมีแนวโน้มที่ลดลงจนต่ากว่า 1,000 ตัน ในช่วง 30 ปี ถัดมา ปริมาณผลจับรวม ยังมีความแปรปรวนที่สูง
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อย่างไรก็ตาม ยังพบค่าที่ต่าในปีล่าสุด (พ.ศ. 2560; 992 ตัน) ซึ่งนับว่าเป็นระดับที่ลดลง จากระดับสูงสุ ดที่เคยมีมา
(2,522 ตัน ใน พ.ศ. 2519; เขมชาติ, 2557) ถึงประมาณ 3 เท่า
ตารางที่ 2 ปริมาณผลจับสัตว์นารวม
้
(ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทุกระยะ 5-7 ปี จากช่วงปี พ.ศ. 2511 –
2560) ที่ได้จากพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ เปรียบเทียบกับปริมาณผลจับสัตว์น้าในกลุ่มปลาสร้อยขาว-สร้อย
นกเขา และค่าร้อยละของสัดส่วนที่พบในผลจับสัตว์นารวมทั
้
้งหมด

ช่วงปีท่ีศึกษา
พ.ศ. 2511-15
พ.ศ. 2516-20
พ.ศ. 2521-25
พ.ศ. 2526-30
พ.ศ. 2531-35
พ.ศ. 2536-40
พ.ศ. 2541-45
พ.ศ. 2546-52
พ.ศ. 2553-59*
พ.ศ. 2560

ปริมาณผลจับสัตว์นา้
รวมทุกชนิด
(ตัน)
1,747 + 287
2,122 + 434
1,728 + 315
1,664 + 384
1,696 + 363
1,345 + 228
984 + 120
1,119 + 207
1,544 + 256
992

ปริมาณผลจับ

สัดส่วน (%) ของ
กลุ่มปลาสร้อย

ปลาสร้อยขาว-สร้อย
นกเขา (ตัน)

ในผลจับสัตว์น้ารวม

406
556
589
565
442
208
189
346
348
197

23
26
34
34
26
15
19
31
23
20

ที่มา: ปรับปรุงจากฐานข้อมูล สถิตสิ ัตว์น้าของไทย กรมประมง (2561)
*ฐานข้อมูลสถิตสิ ตั ว์น่าในช่วงปี พ.ศ. 2558-59 ไม่สมบูรณ์ตามรายเดือน
ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลจับสัตว์น้ารวมกับสัตว์น้าในกลุ่มของปลาสร้อย (ปลาสร้อยขาว-ปลาสร้อย
นกเขา) ซึ่งเป็นปลากินพืชกลุ่มหลักที่ให้ผลจับรวมรายปีสูงกว่าปลากลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่อ่างเก็บน้า พบว่าปริมาณปลา
สร้อย มีลักษณะการเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วง 10 – 15 ปีแรกของการเก็บกักน้าในพื้นที่อ่างเก็บน้า อย่างไรก็ตาม
หลั งจากระยะ 20 ปีแ รกผ่ านไป (หลั ง จากปี พ.ศ. 2530) ผลจั บรวมรายปี มีความแปรปรวนและแสดงแนวโน้ม
การลดลงของผลจับไปตามระยะเวลา (ตารางที่ 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มปลาสร้อยพบว่า ทั้งผลจับรวม
ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน-กรกฎาคม) และผลจับรวมตลอดปี แสดงแนวโน้มที่ลดลงตามรายปี จนถึงปี
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560)
ในการเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ าว พบว่าในช่ว งเวลาหลั งจากช่ว งประมาณ 10 ปี ของการเก็ บกั ก น้า ( Water
storage year: Yr; ปี) ผลจับรวมตลอดปีของทรัพยากรปลาสร้อย (Total catch in a year: CS; กิโลกรัม) ในพื้นที่
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ มีการลดลงด้วยความสัมพันธ์ Cs = -10182 Yr + 694465 (r=0.552) (ภาพที่ 3)
ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราการลดลงประมาณ 1.5 % ต่อปี ซึ่งหากมีอัตราลดคงที่อย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ในระยะประมาณ 68
ปีของการกักเก็บน้า (หรือในประมาณปี พ.ศ. 2577) สัตว์น้าในกลุ่มปลาสร้อยนี้ มีแนวโน้มที่ลดน้อยลงจนไม่สามารถ
ให้ผลจับทางการประมงได้อีก
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ภาพที่ 3 ลักษณะลดลงของทรัพยากรปลาสร้อยขาวและปลาสร้อยนกเขารายปี ในพืน้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
ตามระยะเวลาหลังจากที่เริ่มกักเก็บน้าในพื้นที่เขื่อน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2509 จนถึงปัจจุบัน
การลดลงของผลจับปลากินพืชชนิดหลักปี ในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง
ข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในเสถียรภาพการให้ผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้าจากอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งทั้งนี้
อาจเป็นผลสะท้ อนทั้งจากการเปลี่ยนแปลงในภู มิอากาศ ที่ส่งต่อมาถึงในระบบนิเวศ ผนวกกับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบหรือปริมาณการทาประมง อย่ างไรก็ตาม นับเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่น่าเป็นห่วง ซึ่งทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาและร่วมมือกันเพื่อหาทางบรรเทาเบาบางปัญหา และหาทางออกที่ดีในการอนุรักษ์และ
การส่งเสริมการเจริญพันธุ์ เพราะผลจับจากสัตว์น้าที่ได้ มีความสาคัญทั้งต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของสังคม
ท้องถิ่น และยังเป็นประโยชน์ตอ่ ความเป็นอยูข่ องสังคมในวงกว้างในภูมภิ าคที่เกี่ยวข้องด้วย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560)
ผลการวิเคราะห์บทบาทของปัจจัยทางด้านอุณหภูมิต่อผลจับของสัตว์น้าในพื้นที่อ่างเก็บ น้าเขื่อนอุบลรัตน์
พบว่า หากมีการลดต่าลงของค่าความแตกต่างระหว่างระดับอุณหภูมิอากาศสูงสุดกับระดับอุณหภูมิอากาศต่าสุด
ของปีก่อนหน้า (∆ΤY-1) โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว (เดือนธันวาคม) การเปลี่ยนแปลงใน ∆ΤY-1 ดังกล่าวจะส่งผล
กระทบให้ ผ ลจั บสั ต ว์น้า ในกลุ่ม ปลาสร้ อ ยขาวและสร้ อ ยนกเขาจากพื้น ที่ อ่า งเก็ บน้าเขื่อนอุ บลรัต น์ใ นปีปัจ จุ บัน
เกิดการลดต่าลงตามลาดับไปได้ (ภาพที่ 4)

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1437

ภาพที่ 4 บทบาทของค่าความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศสูงสุดกับอุณหภูมอิ ากาศต่าสุดของปีก่อนหน้า (∆ΤY-1; ºC)
ที่พบในช่วงฤดูหนาว กับปริมาณผลจับรวมของทรัพยากรปลาสร้อยขาวและปลาสร้อยนกเขารายปี
(CS; ตัน) ในพืน้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
อนึ่ง เมื่อพิจารณากลับมาที่ระบบนิเวศของพืน้ ที่อ่างเก็บน้าในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่มีระดับการเก็บกักน้า
ที่ยังค่อนข้างสูง และเป็นช่วงที่น้าใส เนื่องจากแทบไม่มีมวลน้าใหม่ไหลเข้ ามาซึ่งน้าจะเคลื่อนตัวน้อยมาก ความ
แตกต่างของอุณหภูมิอากาศในช่วงวัน สามารถเป็นปัจจัยกระตุ้นสาคัญที่ทาให้มวลน้าเกิดการเคลื่อนตัวหมุนเวียน
และ/หรือเกิดการถ่ายเทจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่ง จากการเปลี่ยนแปลงชั้นความหนาแน่นของน้าได้ง่ายขึ้น
การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย ทางสภาวะภู มิ อ ากาศยั ง เป็ น ปั จ จั ย ให้ เ กิ ด ลมพั ด ผ่ า นผิ ว น้ าในพื้ น ที่ ซึ่ ง ส่ ง ผลดี ต่ อ
การหมุนเวียนของน้า รวมทั้งการบรรเทาเบาบางปัญหาการสะสมของอินทรีย์สารและการขาดออกซิเจนในชั้นน้า
ชั้นล่างที่อาจเกิดขึ้น (Lowe-McConnell, 1987) ซึ่งในภาพรวมค่า ∆ΤY-1 ที่สูงในช่วงฤดูห นาว จึงนับเป็นปัจจัย ที่
ก่อประโยชน์ตอ่ ความเป็นอยูข่ องทรัพยากรสัตว์นาที
้ ่มไี ด้
ในการศึกษาข้อมูล ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าค่า ∆ΤY-1 ในช่วงฤดูฝน กับปริมาณผลจับปลา
สร้อยรวมในปีถัดไป ทั้งนี้ น่าจะเป็นผลสืบเนื่องจากการที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ได้มีการใช้มาตรการอนุรักษ์สัตว์
น้าในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูวางไข่ โดยมีการปิดฤดูทาการประมงในพื้นที่ตอนบน รวมทั้งเส้นทางที่ประชากรสัตว์น้ามี
การเคลื่อนทีข่ นึ้ ไปเพื่อผสมพันธุ์วางไข่ ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี ผลของการควบคุมการทา
ประมงดั งกล่ าว ทาให้ข้ อมูล ผลจับสั ตว์น้าในช่ว งฤดู ฝนที่ มีนั้น ไม่เป็น ไปตามธรรมชาติ และอาจไม่ส ะท้อ นให้ เห็ น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ (ซึ่งมีแนวโน้มของค่า ∆ΤY-1 ที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน; ภาพที่ 1) ตามที่
กล่าวมาข้างต้นได้
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ภูมอิ ากาศและการบริหารจัดการปริมาณน้าเก็บกักในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิ ากาศและระดับเก็บกักน้าในพื้นที่อ่างเก็บน้า
ผลการศึกษาพบว่า ในกรณีทั่วไปที่เป็นมา การบริหารจัดการระดับเก็บกักน้าในพื้นที่อ่างเก็บน้า มีความ
สอดคล้องต่อปริมาณน้าท่า/ปริมาณน้าฝน ซึ่งได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงในสภาวะภูมิอากาศเป็น
หลัก ซึ่งตัวอย่างการวิเคราะห์ผลการศึกษาในช่วง 3 ปีล่าสุด (พ.ศ. 2558-2560) พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559
ซึ่งมีค่า ∆Τ สูง ในช่วงฤดูฝน (ภาพที่ 5) เป็นผลให้การเก็บกักน้าในช่วงฤดูกาลนั้นได้ลดต่าลง (ภาพที่ 6) ซึ่งเป็น
ผลจากการที่ปัจจัยด้านปริมาณน้าท่า/ปริมาณน้าฝนมีการลดต่าลงไปมาก

ภาพที่ 5 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของค่าความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศสูงสุดกับค่าอุณหภูมิอากาศต่าสุด
ตามรายเดือน (∆Τ; ºC) ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2560
ความเสี่ยงต่อทรัพยากรประมงและทางออกในการบริหารจัดการน้าในพื้นที่อ่างเก็บน้า
ในสภาพธรรมชาติของแหล่งน้า หากเป็นในช่วงฤดูฝน (ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน-กรกฎาคม ของ
ทุกปี) ประชากรสัตว์น้าส่วนใหญ่ที่มีการเคลื่อนที่ขึ้นไปทางพื้นที่รับน้าเพื่อผสมพันธุ์วางไข่ จาเป็นต้องอาศัยพื้นที่ชาย
ตลิ่งที่น้าท่วมสูงเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและเลีย้ งดูตัวอ่อน การบริหารจัดการน้าที่ไม่ได้คานึงถึงการรักษาระดับน้า หรือ
ยังทาให้เกิดการลดลงของระดับเก็บกักน้าอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝน ย่อมทาให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อการเจริญ
พันธุ์ของทรัพยากรสัตว์น้าที่เกิดใหม่ และเป็นปัญหาทาให้เกิดการลดลงของปริมาณสัตว์น้ารวมในพื้นที่อ่างเก็บน้า
เขื่อนอุบลรัตน์ในระยะยาวได้
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ภาพที่ 6 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในปริมาณน้าเก็บกัก (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ตามรายเดือน ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2560
ในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้าให้เกิดประสิทธิผลในศักย์การผลิตสัตว์น้าอย่างยั่งยืน นั้น ทางศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้าจืดขอนแก่น (2552) ยังได้เน้นย้าถึงความจาเป็นในการดาเนินการพัฒนาความรู้ ทั้งทางด้านแหล่ง
อาศัยที่สาคัญของปลาและสัตว์น้า เพื่อหาแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของปลาที่สาคัญทางเศรษฐกิจ และเส้นทาง
การอพยพย้ายถิ่นแหล่งน้าที่สาคัญ ในการศึกษานีพ้ บว่า เรายังควรติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของชนิดและ
ปริมาณของสัตว์น้าหลักที่สาคัญในแหล่งน้า ที่มีโอกาสรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศทางน้า ซึ่งเกิด
จากเป็นปัจจัยร่วมหลายด้าน รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้อกี ด้วย

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึก ษาวิเคราะห์ ส ถานการณ์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงในปั จ จั ย ด้ า นอุ ณ หภู มิข องอากาศที่ มีบทบาทต่ อ
ทรัพยากรสิ่งมีชวี ติ ในระบบนิเวศทางน้าของพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลอุณหภูมิอากาศย้อนหลังตามรายเดือน ในรอบระยะประมาณ 50 ปี ตั้ งแต่เริ่มดาเนินการเก็บกักน้าเพื่อการใช้
ประโยชน์ในพืน้ ที่อ่างเก็บน้า เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลความรู้ด้านปริมาณผลจับของทรัพยากรสัตว์น้าเศรษฐกิจชนิด
ต่างๆ ที่ได้จากพืน้ ที่อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่าค่าความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศสูงสุดกับค่าอุณหภูมิอากาศ
ต่าสุ ด ตามรายเดือ น ( ∆Τ; ºC) ในช่ว งปี ในรอบ 50 ปี เริ่ ม มีก ารเปลี่ ย นแปลงไป และมีบทบาทต่อ การลดลงของ
ทรัพยากรปลากินพืชกลุม่ หลัก (ปลาสร้อยขาว-สร้อยนกเขา)
ด้วยปัญหาทางสภาวะภูมอิ ากาศดังกล่าว การบริหารจัดการเพื่อชะลอปริมาณการเก็บกักน้าในช่วงต้นฤดูฝน
โดยเฉพาะในปีที่มีค่า ∆Τ ในช่วงต้นฤดูฝนสูง (และ/หรือปีที่มีปริมาณน้าท่า/ปริมาณน้าฝนน้อย) นับเป็นประเด็นที่ภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญและหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณการเก็บกัก สามารถ
สร้างผลกระทบในโอกาสการเจริญพันธุ์ของประชากรสัตว์น้าในพื้นที่อ่างเก็บน้าได้ ซึ่งหากมีการจัดการได้อย่าง
พอเหมาะพอควร จะเป็นการช่วยส่งเสริมการกระจายพันธุ์และเพิ่มศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้าในพื้นที่อ่างเก็บน้า
เขื่อนอุบลรัตน์ ให้ได้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้างอย่างยั่งยืนสืบต่อไป
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โครงสร้างประชาคมสัตว์พื้นท้องน้าและปัจจัยแวดล้อมบางประการหลังเหตุการณ์น้า
ท่วมครั้งใหญ่: กรณีศกึ ษาลาน้าก่า จังหวัดสกลนครและนครพนม
Benthic fauna community structure and some related environmental factors
after big flood event: A case study of Nam Kam River, Sakon Nakhon and
Nakhon Phanom Province
พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ1* ภูวดล โดยดี1 สิทธิชัย ฮะทะโชติ1 และภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา2
Pichasit Sangmek1*, Puvadol doydee1, Sittichai Hatachote1 and Pattrawut Thaipichitburapa2
บทคัดย่อ
การศึกษาโครงสร้างประชาคมสัตว์พนื้ ท้องน้าและปัจจัยแวดล้อมบางประการหลังเหตุการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่
ในพื้นที่ลาน้าก่า จังหวัดสกลนครและนครพนม โดยมีสถานีศึกษารวมทั้งสิ้น 9 สถานี ดาเนินการศึกษาในเดือน
เมษายน 2560 (ก่อนน้าท่วม) และเดือนตุลาคม 2560 (หลังน้าท่วม) โดยเก็บตัวอย่างสัตว์พ้ืนท้องน้าด้วย Petersen
grab ร่วมกับการศึกษาคุณภาพดินตะกอนและปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้า ผลการศึกษาพบสัตว์พ้ืนท้องน้า
ทั้งหมด 37 วงศ์ โดยในเดือนเมษายน 2560 มีความหนาแน่นของสัตว์พ้ืนท้องน้าอยู่ในช่วง 194 – 2,414 ตัวต่อตาราง
เมตร (ค่ามัธยฐาน 526 ตัวต่อตารางเมตร) ส่วนเดือนตุลาคม 2560 นั้นมีความหนาแน่นของสัตว์พนื้ ท้องน้าอยู่ในช่วง
6 – 466 ตัวต่อตารางเมตร (ค่ามัธยฐาน 75 ตัวต่อตารางเมตร) ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนมีค่าอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 0.42 – 6.73 (ค่ามัธยฐานร้อยละ 4.30) และร้อยละ 0.26 – 5.19 (ค่ามัธยฐานร้อยละ 1.34) ในเดือนเมษายน
และเดือนตุลาคม 2560 ตามลาดับ ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้าอยู่ในช่วง 0.96 - 57.04 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ค่ามัธยฐาน 5.11 มิลลิกรัมต่อลิตร) และอยู่ในช่วง 5.47 - 17.69 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามัธยฐาน 14.43 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 2560 ตามลาดับ ผลการศึกษาพบว่าความหนาแน่นของสัตว์พ้ืนท้องน้าและ
ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนในช่วงก่อนและหลังน้าท่วมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
คาสาคัญ: สัตว์พนื้ ท้องน้า ดินตะกอน ของแข็งแขวนลอยรวมในน้า เหตุการณ์น้าท่วม ลาน้าก่า
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Abstract
Study on benthic fauna community structure and some related environmental factors after big flood
event in Nam Kam River, Sakon Nakhon and Nakhon Phanom Province was conducted on 9 sampling sites in
April 2017 (pre-flooding) and October 2017 (post-flooding). Benthic fauna was collected by Petersen grab
sampler for quality and quantity analysis along with sediment quality and total suspended solids content
analysis. The result showed that overall 37 families of benthic fauna were found. Density of benthic fauna
ranged from 194 – 2,414 individual/m2 (Median 526 individual/m2) in April 2017 and 6 – 466 individual/m2
(Median 75 individual/m2) in October 2017. Sediment total organic matter content (TOM) ranged from 0.42 –
6.73% (Median 4.30%) and 0.26 – 5.19% (Median 1.34%) in April and October 2017, respectively. Total
suspended solids content (TSS) ranged from 0.96 – 57.04 mg/L (Median 5.11 mg/L) and 5.47 – 17.69 mg/L
(Median 14.43 mg/L) in April and October 2017, respectively. Benthic fauna density and TOM content had
significantly difference between pre-flooding and post-flooding period (p<0.05).
Keywords: Benthic fauna, Sediment, Total suspended solids, Flood event, Nam Kam River

บทนา
สัตว์พ้ืนท้องน้าโดยทั่วไปแล้วหมายถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยคืบคลานและหากินตามพื้นผิวหน้าดิน
หรือฝังตัวในดินภายในแหล่งน้าตั้งแต่แนวชายฝั่งจนถึงที่ลึกที่สุด (Pennak, 1964) โดยมีความสาคัญในระบบนิเวศ
แหล่งน้าในด้านการเป็นผู้บริโภคตามห่วงโซ่อาหาร เป็นอาหารของสัตว์น้าอื่น และยังเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์
บริเวณพื้นท้องน้าอีกด้วย (Ramirez and Pringle, 1998). นอกจากนีส้ ัตว์พนื้ ท้องน้าแต่ละชนิดสามารถบ่งบอกถึงความ
อุดมสมบูรณ์รวมทั้งคุณภาพน้าในแหล่งน้าได้ เนื่องจากมีระดับความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพของแหล่ง
น้าที่แตกต่างกันออกไป (Obolewski et al., 2014)
ลักษณะทางอุทกวิทยาของแหล่งน้ามีผลต่อความหลากหลายและความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตในน้าอย่างมาก การ
เพิ่มระดับน้าหรือการไหลบ่าและเอ่อท่วมของน้าโดยเฉพาะในแหล่งน้าไหลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชาคมสัตว์
พื้นท้องน้า (Nelson and Lieberman, 2002) นอกจากการพัดพาตัวของสัตว์พ้ืนท้องน้าออกไปจากถิ่นอาศัยเดิมแล้ว การ
ไหลหลากของน้าย่อมส่งผลต่อการชะล้างเคลื่อนย้ายดินตะกอนท้องน้าและสารแขวนลอยในมวลน้าเช่นเดียวกัน (Eaton
and Lapointe, 2001) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของดินตะกอนพื้นท้องน้าจึงมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อสัตว์พ้ืน
ท้องน้าเพราะถือเป็นแหล่งอาศัยและหาอาหารโดยตรง (จารุมาศ, 2548) นอกจากนี้ หากมีปริมาณสารแขวนลอยในน้า
มากจะส่งผลต่อการดารงชีวติ และกระบวนการต่างๆ ในร่างกายของสัตว์พ้ืนท้องน้าเหล่านั้น เช่น การอพยพย้ายถิ่นอาศัย
การล่าเหยื่อ การสืบพันธุ์ และการปรับตัวเพื่อเอาชีวติ รอด เป็นต้น (Bilotta and Brazier, 2008)
การวิจัยครั้งนีด้ าเนินการเพื่อศึกษาโครงสร้างประชาคมของสัตว์พ้ืนท้องน้า และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่คุณภาพดินตะกอนและปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้า ในพื้นที่ลาน้าก่า จังหวัดสกลนครและนครพนม
ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาของลาน้าเนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2560 ผลการศึกษา
เชิงเปรียบเทียบระหว่างฤดูกาลนี้สามารถแสดงถึงอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในช่วงก่อนและหลังน้าท่วมที่
ส่งผลต่อประชาคมของสัตว์พ้ืนท้องน้า เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้าที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นที่ต่อไปในอนาคต
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วิธีการศึกษา
พื้นที่และระยะเวลาในการศึกษา
พื้นที่ศึกษาสัตว์พ้ืนท้องน้าและปัจจัยแวดล้อมทางน้า อยู่ในลาน้าก่า จังหวัดสกลนครและนครพนม แบ่ง
ออกเป็น 9 สถานีศึกษา ลาน้าก่ามีต้นกาเนิดจากหนองหาร อาเภอเมืองและอาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไหล
ผ่านพืน้ ที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนชุมชน โดยมีประตูระบายน้าตัง้ อยู่เป็นระยะจานวน 4 แห่ง ลาน้าก่าไหลลงสู่แม่น้า
โขงที่อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รวมระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 สถานีศึกษาสัตว์พ้ืนท้องน้าและดินตะกอนในลาน้าก่า จังหวัดสกลนครและนครพนม
(ภาพจาก Google Earth)
เก็บตัวอย่างสัตว์พ้ืนท้องน้า ดินตะกอนและของแข็งแขวนลอยรวมในน้า ในเดือนเมษายน 2560 ซึ่งเป็น
ตัวแทนของฤดูแล้ง (ก่อนน้าท่วม) และเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูน้าหลาก (หลังน้าท่วม) รวมทั้งสิ้น
2 ครั้ง โดยเก็บตัวอย่างสัตว์พ้ืนท้องน้า 2 จุดต่อสถานี เหตุการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่ในจังหวัดสกลนครและนครพนม
เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง เดือนสิงหาคม 2560 จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินกา ซึ่งทาให้เกิดฝนตกหนัก
ทั่วทั้งประเทศไทย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 มีปริมาณน้าฝนสูงสุดถึง 134.6 และ 99.4 มิลลิเมตร ในจังหวัด
สกลนครและนครพนม ตามลาดับ (กรมทรัพยากรน้า, 2560) ทาให้เกิดน้าท่วมเป็นบริเวณกว้างในจังหวัดสกลนคร
มวลน้าปริมาณมากในหนองหาร และลาน้าสาขาได้ไหลลงสูล่ าน้าก่า มีปริมาตรน้าเหนือประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง
มากถึง 102.53 ล้านลูกบาศก์เมตร (โครงการส่งน้าและบารุ งรักษาพัฒนาลุ่มน้าก่า, 2560) ลาน้าก่าจึงได้รับ
ผลกระทบจากปริมาตรน้าที่ไหลหลากจนเกิดน้าล้นตลิ่งและมีการพังทลายของขอบฝั่งตลอดลาน้า
การศึกษาสัตว์พื้นท้องน้า
เก็บตัวอย่างสัตว์พ้ืนท้องน้าโดยใช้ Petersen Grab ขนาดพื้นที่หน้าตัด 30 x 30 เซนติเมตร นาดินมาร่อนด้วย
ตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 35 ขนาดช่องตะแกรง 500 ไมโครเมตร เพื่อนาเอาตะกอนละเอียดออกในเบื้องต้น
ให้คงเหลือแต่อนุภาคขนาดใหญ่ เก็บตัวอย่างและรักษาสภาพด้วยน้ายาฟอร์มาลีนเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้น
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นาดินตะกอนและสัตว์พ้ืนท้องน้าที่รัก ษาสภาพแล้วมาเลือกตัวอย่าง (Sorting) สัตว์พ้ืนท้องน้าภายใต้กล้องจุลทรรศน์
กาลังขยายต่าในห้องปฏิบัติการ แยกตัวอย่างสัตว์พ้ืนท้องน้าใส่หลอดเก็บตัวอย่าง (Microcentrifuge tube) แล้วรักษา
สภาพด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ นาตัวอย่างสัตว์ไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กาลังขยายต่า
แยกชนิดของสัตว์ออกเป็นไฟลัม (Phylum) แล้วแยกย่อยในระดับชั้น (Class) อันดับ (Order) และวงศ์ (Family) ตามวิธี
จาแนกทางอนุกรมวิธาน โดยใช้เอกสารของ Sangpradub and Boonsoong (2006) และ จุฑามาศและคณะ (2550)
การศึกษาคุณภาพดินตะกอน
เก็บตัวอย่างดินตะกอนพืน้ ท้องน้าโดยใช้แท่งเก็บดิน (Hand corer) เพื่อนาชัน้ ดินที่ความลึก 0-1 เซนติเมตรมา
วิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและคุณสมบัตทิ างเคมีในดินตะกอน ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ 3 พารามิเตอร์
ได้แก่ 1) ปริมาณน้าในดิน: ใช้วธิ ีการอบแห้งซึ่งเป็นการกาจัดน้าออกจากดินเพื่อให้เหลือน้าหนักแห้งของดินเพียงอย่าง
เดียว (Oven-dried technique) 2) ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดิน: ใช้วิธีการเผาที่ความร้อนสูงประมาณ 550-600
องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง เพื่อให้สารอินทรีย์ถูกกาจัดออกไป (Ignition loss technique) ตามวิธีการของ Parsons et
al. (1984) และ 3) ปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน: ใช้วิธีการเปลี่ยนรูปซัลไฟด์ในดินตะกอนจากรูปต่างๆ เช่น HS-, S2-,
FeS และ FeS2 ให้อยู่ในรูปของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยใช้กรดซัลฟิวริก 18 N หลังจากนั้นทาการวัดปริมาณ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ทั้งหมดผ่าน AVS column (จารุมาศ, 2548)
การศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้า
นาตัวอย่างน้าที่เก็บไว้ในถุงเก็บตัวอย่างน้าขนาด 5 ลิตร มากรองผ่านกระดาษกรอง GF/C ของ Whatman
ที่ทราบน้าหนักแห้งแน่นอนแล้ว ก่อนนาไปทาให้แห้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และชั่งน้าหนักเพื่อหาปริมาณอนุภาค
แขวนลอยในน้าต่อไป
การวิเคราะห์ทางสถิติ
นาเสนอข้อมูลแบบสถิติพรรณนา การเปรียบเทียบกลุ่มความแตกต่างใช้วิธี t-test และ One-way ANOVA
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสัตว์พ้ืนท้องน้ากับปัจจัยแวดล้อม ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
สเปียร์แมน (Spearman’s rank correlation coefficient)

ผลการศึกษา
1. สัตว์พื้นท้องน้า
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของสัตว์พ้ืนท้องน้าในพื้นที่ศึกษา พบสัตว์พ้ืนท้องน้าทั้งหมด 3 ไฟลัม
(Phylum) 7 ชั้น (Class) 19 อันดับ (Order) 37 วงศ์ (Family) ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบสัตว์พ้ืนท้องน้าตามหลัก
อนุกรมวิธานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1445

ตารางที่ 1 สัตว์พ้ืนท้องน้าที่พบในพื้นที่ลาน้าก่า จังหวัดสกลนครและนครพนม
Phylum
Annelida

Class
Oligochaeta

Arthropoda

Insecta

Order
Haplotaxida
Lumbriculida
Ephemeroptera

Branchiopoda
Ostracoda
Malacostraca

Conchostraca
Podocopa
Isopoda
Decapoda

Gastropoda

Mesogastropoda

Bivalvia

Neogastropoda
Littorinimorpha
Arcoida
Mytiloida
Unionoida

Family
Naididae
Lumbriculidae
Ephemeridae
Heptageniidae
Potamanthidae
Caenidae
Baetidae
Coenagrionidae
Calopterygidae
Libellulidae
Gomphidae
Belostomatidae
Corixidae
Psychomyiidae
Ecnomidae
Hydroptilidae
Dipseudopsidae
Leptoceridae
Noteridae
Gyrinidae
Chironomidae
Ceratopogonidae
Culicidae
Cyclestheriidae
Cypridae
Sphaeromatidae
Palaemonidae
Parathelphusidae
Viviparidae
Bithyniidae
Thiaridae
Buccinidae
Stenothyridae
Arcidae
Mytilidae
Amblemidae

Veneroida

Corbiculidae

Odonata

Hemiptera
Trichoptera

Coleoptera
Diptera

Mollusca
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ชื่อสามัญภาษาไทย
ไส้เดือนน้าจืด
ไส้เดือนน้าจืด
ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวขุดรู
ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวตัวแบน
ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวเหงือกขนนก
ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวเหงือกกระโปรง
ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวเข็ม
ตัวอ่อนแมลงปอเข็ม
ตัวอ่อนแมลงปอเข็ม
ตัวอ่อนแมลงปอบ้าน
ตัวอ่อนแมลงปอเสือ
แมลงดาสวน
มวนกรรเชียง
หนอนปลอกน้า
หนอนปลอกน้า
หนอนปลอกน้า
หนอนปลอกน้า
หนอนปลอกน้า
ด้วงน้า
ด้วงสี่ตา
ตัวอ่อนริน้ น้าจืด
ตัวอ่อนริน้ น้าเค็ม
ลูกน้ายุง
ไรน้ากาบหอย
ออสตราคอด ไรหิน
ไอโซพอด หมัดปลา
กุ้งฝอย
ปู
หอยขม
หอยขมจิว๋ หอยไซ
หอยเจดีย์
หอยนักล่า
หอยปากกลม
หอยกะพงน้าจืด
หอยแมลงภู่น้าจืด
หอยกาบ
หอยกาบแหลม
หอยกาบอ้วน
หอยกาบลาย
หอยทราย หอยขวาน

เมื่อ พิจ ารณาองค์ ประกอบทางชนิด ของสั ตว์พ้ืน ท้ อ งน้า จะพบว่า สั ต ว์ใ นไฟลั ม Arthropoda มีค วาม
หลากหลายทางชนิดมากที่สุด โดยประกอบด้วยสัตว์พ้ืนท้องน้ามากถึง 10 อันดับ 26 วงศ์ กลุ่มที่มีความหลากหลาย
มากที่สุดคือ Class Insecta ได้แก่แมลงและตัวอ่อนของแมลงต่างๆ รองลงมาได้แก่สัตว์ในไฟลัม Mollusca คือกลุ่มของ
หอยฝาเดียว (Gastropoda) และหอยสองฝา (Bivalvia)
ในเดือนเมษายน 2560 พบสัตว์พ้ืนท้องน้าทั้งหมด 33 วงศ์ อยู่ใน Phylum Annelida 2 วงศ์, Phylum
Arthropoda 22 วงศ์ และ Phylum Mollusca 9 วงศ์ สัตว์พ้ืนท้องน้าที่พบเป็นกลุ่มเด่น ได้แก่ ตัวอ่อนริ้นใน Order
Diptera (Phylum Arthropoda) ซึ่งเป็นตัวอ่อนของริน้ น้าจืด และริน้ น้าเค็มหรือปึ่ง นอกจากนั้นยังพบหอยสองฝาในวงศ์
Corbiculidae ชื่อท้องถิ่นเรียกว่าหอยทราย หอยขวาน หอยเล็บม้า ซึ่งเป็นหอยสองฝาที่พบบ่อยโดยอาศัยฝังตัวตามพื้น
ท้องน้า และสามารถนามาเป็นอาหารได้ (จุฑามาศและคณะ, 2550)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 ความหนาแน่น (ก) และจานวนวงศ์ (ข) ของสัตว์พนื้ ท้องน้าที่พบในลาน้าก่า
จังหวัดสกลนครและนครพนม
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ในเดือนตุลาคม 2560 พบสัตว์พ้ืนท้องน้าทั้งหมด 25 วงศ์ อยู่ใน Phylum Annelida 2 วงศ์, Phylum Arthropoda
17 วงศ์ และ Phylum Mollusca 6 วงศ์ สัตว์พ้ืนท้องน้าที่พบเป็นกลุ่มเด่น ได้แก่ ไส้เดือนน้าจืดหรือหนอนโอลิโกขีต (Class
Oligochaeta) ซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์ที่สามารถทนต่อระดับมลพิษของน้าได้ในช่วงกว้าง (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)
จากภาพที่ 2 พบว่าในเดือนเมษายน 2560 มีความหนาแน่นของสัตว์พนื้ ท้องน้าอยู่ในช่วง 194 – 2,414 ตัวต่อ
ตารางเมตร ค่ามัธยฐาน 526 ตัวต่อตารางเมตร โดยสถานี KR5 มีจานวนชนิดและปริมาณของสัตว์พ้ืนท้องน้าที่มาก
ที่สุด โดยพบสัตว์พนื้ ท้องน้ามากถึง 20 วงศ์ ความหนาแน่น 2,414 ตัวต่อตารางเมตร โดยกลุ่มสัตว์ที่จานวนมากได้แก่
หอยฝาเดียวสกุล Stenothyra และหอยสองฝาสกุล Corbicula ส่วนเดือนตุลาคม 2560 มีความหนาแน่นของสัตว์พ้ืน
ท้องน้าอยู่ในช่วง 6 – 466 ตัวต่อตารางเมตร ค่ามัธยฐาน 75 ตัวต่อตารางเมตร โดยสถานี KR1 และสถานี KR7
มีจานวนชนิดและปริมาณของสัตว์พ้ืนท้องน้าที่มากที่ สุด โดยพบสัตว์พ้ืนท้องน้าเท่ากันที่ 12 วงศ์ มีค่าความหนาแน่น
466 และ 421 ตัวต่อตารางเมตร ตามลาดับ ในสถานี KR1 พบหนอนปลอกน้าในวงศ์ Leptoceridae เป็นกลุ่ม
ที่มีจานวนมากที่สุด ส่วนสถานี KR7 พบไส้เดือนน้าจืดและหอยปากกลมสกุล Stenothyra มีจานวนมากที่สุด
จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณของสัตว์พ้ืนท้องน้าในเดือนเมษายน 2560 และเดือนตุลาคม 2560 มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดยสถานีที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดหลังเกิดน้าท่วมได้แก่สถานี KR5
ช่วงก่อนน้าท่วมมีความหลากหลายและจานวนของสัตว์พ้ืนท้องมาก แต่หลังจากผ่านช่วงน้าท่วมกลับพบสัตว์พ้ืน
ท้องน้าเพียงชนิดเดียวเท่านัน้
สัดส่วนเชิงปริมาณของสัตว์พ้ืนท้องน้าในแต่ละไฟลัม เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างฤดูกาล (ภาพที่ 3) พบว่า
ในเดือนเมษายน 2560 สัตว์พ้ืนท้องน้ากลุ่มหลักได้แก่ Phylum Arthropoda โดยมีสัดส่วนร้อยละ 49.62 ซึ่งสัตว์ชนิด
หลักของไฟลัมได้แก่ตัวอ่อนริ้นน้าจืดและตัวอ่อนริ้นน้าเค็ม ขณะที่ Phylum Mollusca มีหอยทรายและหอยปากกลม
เป็นสัตว์ที่มีจานวนมาก ในเดือนตุลาคม 2560 สัตว์กลุม่ หลักยังคงเป็น Phylum Arthropoda และพบไส้เดือนน้าจืดมาก
ขึ้นโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อ ยละ 30.61 ในขณะที่สัตว์กลุ่มหอยลดลงไปจากเดิมมากกว่าครึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า
การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มทางน้ าอย่ า งฉั บพลั น ในช่ ว งน้ าท่ ว มจะส่ ง ผลกระทบต่ อ กลุ่ ม สั ต ว์ ที่ป รั บ ตั ว ต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้ไม่ดี ขณะที่สัตว์ที่มีความทนทานหรือสามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมช่วงกว้าง อย่างเช่นไส้เดือนน้าจืด
ก็จะเป็นกลุ่มที่ดารงอยู่ในรูปแบบของแหล่งน้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้

(ก)

(ข)

ภาพที่ 3 สัดส่วนเชิงปริมาณของสัตว์พ้ืนท้องน้าในลาน้าก่า เดือนเมษายน 2560 (ก) และเดือนตุลาคม 2560 (ข)
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2. คุณภาพดินตะกอน
ผลการศึกษาคุณภาพดินตะกอนซึ่งมีพารามิเตอร์ในการตรวจวัด ได้แก่ ปริมาณน้าในดินตะกอน (Sediment
water content) ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (Sediment total organic matter content) และปริมาณซัลไฟด์
รวมในดินตะกอน (Acid volatile sulfide content) รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณภาพของดินตะกอนที่ระดับความลึก 0-1 เซนติเมตร พืน้ ที่ศึกษาลาน้าก่า เดือนเมษายน 2560
และเดือนตุลาคม 2560
พารามิเตอร์
ปริมาณน้า
ปริมาณสารอินทรีย์รวม
ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน
สถานี
ในดินตะกอน (ร้อยละ)
ในดินตะกอน (ร้อยละ)
(มิลลิกรัมต่อกรัมของน้าหนักดินแห้ง)
เม.ย. 60
ต.ค. 60
เม.ย. 60
ต.ค. 60
เม.ย. 60
ต.ค. 60
KR1
32.42
18.86
4.50
0.26
nd
nd
KR2
22.39
25.01
0.42
0.88
nd
nd
KR3
59.96
35.80
4.08
1.71
nd
nd
KR4
37.69
29.58
4.58
2.26
nd
0.004
KR5
24.00
28.18
0.65
1.81
nd
0.013
KR6
50.87
23.89
4.93
1.00
0.075
nd
KR7
32.63
22.06
3.56
0.55
0.009
nd
KR8
45.12
41.62
6.73
5.19
0.014
0.114
KR9
26.58
35.50
4.30
1.34
nd
0.007
* nd คือมีปริมาณของสารในระดับที่ไม่สามารถตรวจวัดได้
2.1 ปริมาณน้าในดินตะกอน
ปริมาณน้าในดินตะกอนในพื้นที่ศึกษาลาน้าก่า เดือนเมษายน 2560 มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 22.39 –
59.96 ค่ามัธยฐานเท่ากับร้อยละ 32.63 และเดือนตุลาคม 2560 มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 18.86 – 41.62 ค่ามัธยฐาน
เท่ากับร้อยละ 28.18 แสดงให้เห็นว่าพื้นท้องน้าของลาน้าก่าโดยส่ วนมากแล้วมีลักษณะเป็นทรายละเอียด มีช่องว่าง
ระหว่างเม็ดดินมากและจับตัวกันอย่างหลวมๆ หรือไม่จับตัวกันเป็นก้อน จึงทาให้น้าคงอยู่ภายในมวลดินไม่ได้และไหล
ลงสูพ่ ้ืนล่างที่ต่ากว่า อย่างไรก็ตามพบว่าในบางพื้นที่ที่มีน้านิ่งจะพบตะกอนที่เป็นดินเหนียวผสมและจับตัวกันได้ ดีมาก
ขึน้ รวมทั้งมีซากของพืชที่สะสมอยูบ่ นผิวของพื้นท้องน้า เช่น สถานี KR3 ซึ่งอยู่บริเวณประตูระบายน้าที่มีน้าน้อยมาก
ในฤดูแล้ง หรือบริเวณที่เป็นป่าบุ่งป่าทามหรือพื้นที่น้าท่วมขังขนาดใหญ่ ได้แก่ สถานี KR6 และ KR8 เป็นต้น
ซึ่งลักษณะของพื้นท้องน้าที่มีดินเหนียวหรือดินเลนอยู่นั้นเหมาะสาหรับสัตว์หลายกลุ่มที่มีการฝังตัวอาศัยและหากิน
ซากสารอินทรีย์ตามพื้น เช่น หอยหลายชนิดหรือไส้เดือนน้าจืด เป็นต้น
2.2 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน
ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนในพื้นที่ศึกษาลาน้าก่า เดือนเมษายน 2560 มีค่าอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 0.42 – 6.73 ค่ามัธยฐานเท่ากับร้อยละ 4.30 และในเดือนตุลาคม 2560 มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.26 – 5.19
ค่ามัธยฐานเท่ากับร้อยละ 1.34 ซึ่งโดยภาพรวมแล้วถือว่ามีปริมาณสารอินทรีย์ที่ต่ามาก สอดคล้องกับลักษณะของ
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พื้นท้องน้าที่เป็นทรายและปริมาณน้าในดินที่มีคา่ ต่าเช่นเดียวกัน จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณสารอินทรีย์
รวมในดินตะกอนในเดือนเมษายน 2560 และเดือนตุลาคม 2560 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
2.3 ปริมาณซัลไฟด์ในดินตะกอน
สารประกอบซัลไฟด์มีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้าอย่า งมากโดยเฉพาะสัตว์พ้ืนท้องน้าที่อยู่
อาศัยในดินตะกอนโดยตรง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของซัลไฟด์สูงกว่าในมวลน้า ปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน
ตะกอนของลาน้าก่า เดือนเมษายน 2560 มีค่าในช่วง ไม่สามารถตรวจวัดได้ (nd) - 0.075 มิลลิกรัมต่อกรัมของ
น้าหนักดินแห้ง ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ในระดับต่ามากถึงต่า (จารุมาศและเชษฐพงษ์ , 2552) สาหรับในเดือนตุลาคม 2560
มีค่าในช่วง ไม่สามารถตรวจวัดได้ (nd) - 0.114 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้าหนักดินแห้ง ซึ่งถือว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
ระดับต่ามากถึงต่าและปลอดภัยต่อสัตว์พ้ืนท้องน้า ยกเว้นบริเวณที่มีค่าซัลไฟด์มากที่สุดในสถานี KR8 ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแหล่งน้าท่วมขัง โดยปกติแล้วจะไม่พบซัลไฟด์ในพืน้ ที่ที่มีออกซิเจนเพียงพอต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์และมีพ้ืน
ท้องน้าค่อนข้างสะอาด เช่นพืน้ ทรายหรือกรวด ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะพื้นท้องน้าของลาน้าก่าในส่วนที่เป็นเส้นทาง
น้าไหลตลอดสาย
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้า
ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้า ในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด อยู่ในช่วง 0.96 - 57.04 มิลลิกรัมต่อลิตร
ค่ามัธยฐาน 5.11 มิลลิกรัมต่อลิตรในเดือนเมษายน 2560 และอยู่ในช่วง 5.47 - 17.69 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามัธยฐาน
14.43 มิลลิกรัมต่อลิตรในเดือนตุลาคม 2560 ตามลาดับ สะท้อนให้เห็นว่าลาน้าก่าในเดือนเมษายน 2560 มีความใส
ของน้ามาก สาหรับสถานีที่พบว่ามีปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ามากกว่าสถานีอ่ืนอย่างชัดเจน ได้แก่ สถานี
KR2 และสถานี KR3 ซึ่งในบริเวณนี้ได้รับอิทธิพลจากการขุดลอกลาน้า ทาให้มีน้าที่ขุ่นและตะกอนมาก ของแข็ง
แขวนลอยเหล่านีห้ ากเป็นอินทรียวัตถุที่ต้องมีการย่อยสลายเกิดขึ้น สามารถเป็นสาเหตุที่ทาให้ออกซิเจนลดลง จากผล
การศึกษาสัตว์พ้ืนท้องน้าแล้วพบว่า สถานี KR2 นี้จะพบความหลากหลายของสัตว์พ้ืนท้องน้าน้อยกว่าพื้นที่อ่ืนทั้งหมด
ขณะที่เดือนตุลาคม 2560 พบว่าโดยภาพรวมแล้ว มีปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้าสูงกว่าในเดือนเมษายน
เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนรวมทั้งการเกิดน้าไหลหลากที่มีการกัดเซาะของชายฝั่งและการฟุ้งกระจายของดินตะกอนจาก
ฝนหรือการไหลของน้ามากกว่าในช่วงฤดูแล้งที่มวลน้าค่อนข้างนิ่ง
ดินตะกอนและของแข็งแขวนลอยที่อยู่ในน้ามีอิทธิพลต่อสัตว์พ้ืนท้องน้าดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็
ตามผลการศึกษาพบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสถิตริ ะหว่างจานวนของสัตว์พนื้ ท้องน้า คุณภาพดินตะกอน และปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยรวมในน้าอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากการดารงอยู่ของประชากรสัตว์พ้ืนท้องน้านั้นได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยด้านต่าง ๆ อีกหลายด้านซึ่งไม่ได้นามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งนี้ปัจจัยแวดล้อมภายใน
แหล่งน้าทั้งหมดล้วนได้รับอิทธิพลจากการไหลท่วมของน้า ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ดังผลการวิเคราะห์ทางสถิตขิ องค่าเฉลี่ยของจานวนสัตว์พ้ืนท้องน้า คุณภาพดินตะกอนและปริมาณของแข็งแขวนลอย
รวมเปรียบเทียบระหว่างก่อนน้าท่วมและหลังน้าท่วม ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ

วิจารณ์ผลการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชาคมของสัตว์พ้ืนท้องน้า รวมทั้งปัจจั ย
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์พ้ืนท้องน้าซึ่งได้แก่ ดินตะกอนและของแข็งแขวนลอยในน้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีลักษณะทาง
คุณภาพและปริมาณที่แตกต่างกันตามฤดูกาล ซึ่งโดยภาพรวมของลาน้าแล้วถือว่าดินตะกอนพื้นท้องน้ามีปริมาณ
สารอินทรีย์ที่ต่ามาก สอดคล้องกับลักษณะของพื้นท้องน้าที่เป็นทรายและปริมาณน้าในดินที่มีค่าต่าเช่นเดียวกัน
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เนื่องจากสภาพดินทรายนั้นไม่เหมาะสาหรับการดารงอยู่ของพืชน้าส่วนใหญ่ ทาให้แหล่งของสารอินทรีย์หลักคือ
ซากพืชต่าง ๆ จะไม่ค่อยพบในพืน้ ท้องน้าที่เป็นทราย ซึ่งการมีสารอินทรีย์ต่าจะส่งผลกระทบต่อสัตว์พ้ืนท้องน้าที่อาศัย
การกรองกินสารอินทรีย์เหนือพืน้ ดินใต้น้า หรือพวกที่กินซากพืชซากสัตว์ในน้าด้วย ในอีกแง่หนึ่งก็สะท้อนให้เห็นมวล
น้าที่ ไ หลและพั ด พาเอาตะกอนขนาดเล็ ก ออกไปจากพื้ น ที่ เ หลื อ เพี ย งตะกอนขนาดใหญ่ คื อ กรวดทราย ที่ ไ ม่ ไ ด้
ถูกเคลื่อนย้ายออกไป โดยเฉพาะเดือนตุลาคม 2560 หลังจากเหตุการณ์น้าท่วมได้พัดพาเอาตะกอนทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ออกจากลาน้าก่าสู่แม่นาโขง
้
สภาพของพืน้ ท้องน้าจึงเป็นทรายที่ความอุดมสมบูรณ์ต่า
อิทธิพลของมวลน้าและการไหลหลากของน้าจากเหตุการณ์น้าท่วมในช่วงฤดูน้าหลากทาให้ประชากรสัตว์
พื้นท้องน้าลดลง โดยสถานีที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดหลังเกิดน้าท่วมได้แก่สถานี KR5 ช่วงก่อนน้าท่วมมีความ
หลากหลายและจานวนของสัตว์พ้ืนท้องมาก แต่หลังจากผ่านช่วงน้าท่วมกลับพบสัตว์พ้ืนท้องน้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น
เนื่องจากจุดสารวจในสถานีอยู่ใกล้กับประตูระบายน้ามากที่สุด มวลน้าในช่วงน้าไหลหลากจะมีความแรงมากกว่า
จุดอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Scrimgeour and Winterbourn (1989) และ Lytle (2000) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของดินตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ากว่าสภาพปกติ และมีความขุ่นของตะกอนแขวนลอยในมวลน้ามากขึ้น (Ching
et al., 2015) แม้การวิเคราะห์จะไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญระหว่างปัจจัยดังกล่าว แต่ผลการศึกษา
ในภาพรวมยังสามารถพบอิทธิพลจากอุทกภัยต่อทรัพยากรที่ค่อนข้างเด่นชัด การเพิ่มและลดลงของระดับน้าในลาน้า
ตามช่วงฤดูกาลเกิดขึ้นเป็นปกติในทุกปี แต่หากสถานการณ์การเพิ่มของระดับน้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีการไหล
หลากมากเกินระดับปกติจะส่งผลต่อแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตอาจปรับตัวไม่ทันจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างประชาคมได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Tornes et al. (2015) ซึ่งพบว่าโครงสร้างประชาคมไดอะตอม
พื้นท้องน้าในแม่น้าเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดน้าท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ ลักษณะทางกายภาพของลาน้าในแต่ละพื้นที่
ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปย่อมส่งผลต่อชนิดและปริมาณของสัตว์พ้ืนท้องน้าที่พบ เช่น สถานี KR7 พบไส้เดือนน้าจืด
และหอยปากกลมสกุล Stenothyra มีจานวนมากที่สุด โดยลักษณะพื้นที่ของสถานี KR7 แตกต่างจากพื้นที่อ่ืน ๆ
เนื่องจากเป็นจุดที่มีลาน้าบังมาบรรจบ ทาให้มีความกว้างของลาน้ามากและมีการสะสมของตะกอนละเอียดพวก
โคลนเลนในบริเวณขอบฝั่ง จึงค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์สูง
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสัตว์พ้ืนท้องน้าชนิดเด่นในลาน้าก่าซึ่งได้แก่ตัวอ่อนริ้นน้าจืดและไส้เดือน
น้าจืด เป็นกลุ่มสัตว์ที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้า สามารถปรับตัวได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมตั้งแต่
แหล่งน้าทั่วไปจนถึงแหล่งน้าเน่าเสียมาก สามารถฟื้นตัวและแพร่พันธุ์ ได้อย่างรวดเร็ว แต่สาหรับสัตว์กลุ่มอื่นที่มี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของแหล่ง น้าจะต้องใช้เวลาในการฟื้ นคืน ของประชากร
(กรมควบคุมมลพิษ, 2548) ทั้งนีส้ ัตว์หลายชนิดที่พบสามารถบ่งชีถ้ ึงสภาพของแหล่งอาศัยได้ เช่น หนอนปลอกน้าเข็ม
หรือหนอนปลอกน้าปากแตร มักสร้างปลอกจากเม็ดกรวดทรายและอาศัยอยู่ในบริเวณน้าไหล ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะทางกายภาพของสถานี KR1 ท้ายประตูระบายน้าสุรัสวดี ที่มีน้าไหลแรง พื้นท้องน้าเป็นหินและกรวดทราย
ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการด้านอุทกวิทยาของแหล่งน้ามีความสาคัญอย่างยิ่งไม่เพียงต่อการชลประทาน
หรือโครงสร้างทางกายภาพของแหล่งน้าเท่านั้น หากเกิดแนวทางการจัดการแหล่งน้าที่คานึงถึงทรัพยากรสิ่งมีชีวิต
ในแหล่งน้าด้วยแล้ว ย่อมเกิดประโยชน์ในด้านการรักษาระบบนิเวศทางน้าอีกประการหนึ่ง
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรสัตว์พ้ืนท้องน้าในลาน้าก่ายังคงมีอยู่ในแต่ละพื้นที่แม้จะผ่าน
ช่วงน้าท่วมหลากมาเป็นระยะเวลาไม่นาน และเป็นทรัพยากรทางน้าที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งสัตว์น้าหลายชนิดสามารถนามาบริโภคและสร้างรายได้ เช่น ตัวอ่อนแมลง กุ้งฝอย หอยสองฝา เป็นต้น
นอกจากการใช้ประโยชน์จากสัตว์พ้ืนท้องน้าในด้านการดารงชีวิตแล้ว สัตว์พ้ืนท้องน้าเหล่านี้ยังสามารถบ่งบอกถึง
คุณภาพของแหล่งน้าในฐานะตัวชี้วัดทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถดาเนินการตรวจวัดได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก จึงถือเป็นวิธีการที่เหมาะสมประการหนึ่งในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางน้า อนึ่ง จากการศึกษาครั้งนี้แม้ว่าจะไม่พบปั ญหาด้านปริมาณซัลไฟด์ซึ่งเป็นสารมลพิษของพื้นท้องน้า แต่ก็ไม่
สามารถยืนยันได้ว่าสารมลพิษจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต จึงควรมีการศึกษาติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลาน้าก่า
อย่างต่อเนื่องตามแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ทรัพยากรที่มีอยู่สามารถนามาใช้ประโยชน์หล่อเลี้ ยง
ประชาชนในพื้นที่ตลอดลาน้าได้ตอ่ ไป
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คุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูแกนนาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Transformational Leadership Characteristics of Pilot Teachers for Professional
Learning Community
ทนงศักดิ์ จันทบุรี1 เกตมณี มากมี1 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์1 และณัฐิยา ตันตรานนท์1*
Thanongsak Chanthaburi1, Ketmanee Markmee1, Suthep Pongsriwat1 and Nuttiya Tantranont1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของครูแกนนาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูแกนนาของ
โรงเรียนเอกชนจานวนทั้งหมด 17 คนที่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ และมีประสบการณ์ด้านการสอนตั้งแต่
10 ปีขนึ้ ไป ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูแกนนาสู่ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพมี
5 มิติ ดังนี้ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การบ่งชี้และ
ให้ความชัดเจนทางวิสัยทัศน์และ 5) การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งจากการเปรียบเทียบการศึกษาเชิงลึกจาก
ปรากฏจริ ง ในภาคสนามกั บ การสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงมีความสอดคล้องกันโดยในแต่ละมิตผิ ู้นาจะต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีแนวทางในการนาไปสู่
การปฏิบัตเิ พื่อนาองค์กรไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คาสาคัญ: คุณลักษณะภาวะผูน้ า ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูแกนนา

Abstract
This research is an in-depth field study of the real phenomena. The purpose of this research is to
examine the transformational leadership characteristics of pilot teachers for professional learning community
(PLC). In doing so, 17 pilot teachers from a private high school, who were honoured with an award and had
more than 10 years of teaching experiences, were selected to participate in this research. The results showed
that there were 5 aspects of the transformational leadership characteristics of pilot teachers for professional
learning community, including 1) idealized influence 2) inspiration motivation 3) intellectual stimulation
4) individualized consideration 5) identifying and articulating a vision. Moreover, results of a comparison between
in-depth study and literature reviews revealed the consistency of 5 aspects of transformational leadership
characteristics. Accordingly, each aspect requires desirable leadership traits and guidelines for implementation in
order to lead the organization into a professional learning community.
Keywords: Leadership characteristics, Transformational leader, Professional learning community, Pilot teacher
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บทนา
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกส่งผลมาถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย จึงจาเป็นที่
จะต้องมีการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนซึ่งสิ่งสาคัญที่จะต้องให้ความสาคัญ คือการจัดการศึกษาของ
รัฐบาลที่มีความมุง่ มั่นในการนา“โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงและพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนได้นั้น การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือ
สาคั ญในการยกระดั บคุ ณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเพื่อเตรี ยมกาลั งคนให้พร้อมในการเป็นกลไกส าคั ญใน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมไทยสู่ เวที เศรษฐกิ จในระดั บภู มิ ภ าคและระดั บนานาชาติ ดั ง นั้น ครู ต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมสาหรับพัฒนาประเทศในยุคประเทศไทย 4.0
โดยครูจะต้องสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จาเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2560)
อย่า งไรก็ ต ามส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา (2551) ได้ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น ต่อ ปั ญ หาในด้ า นการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนในด้านบุคลากรทางการศึกษาพบว่า ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนยังไม่ได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึง และในขณะเดียวกันภาครัฐมีการสอบและเรียกบรรจุครูระหว่างภาคการศึกษาซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนเพราะโรงเรียนไม่สามารถหาครูใหม่ที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
ความต้องการมาทดแทนได้ทันเวลาทาให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ตะวัน สื่อกระแสร์
(2556) การขาดแคลนครูที่มีคุณภาพสูง ครูสาขาวิชาหลักหรือครูวชิ าเฉพาะและการพัฒนาครูในสถานศึกษาก็ยังขาด
การดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน
ดังนั้นการเสริมสร้างและพัฒนาครูให้เป็นผู้นาทางการศึกษาจึงเป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้การจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทั้งทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัด
การศึกษา ครูจึงต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่ทันสมัย ทันโลกทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่
จะส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฐิติพงษ์ คล้ายใยทอง (2557) ได้ให้ความเห็นว่ากลยุทธ์
ขององค์การและคุณลักษณะที่เป็นตัวแบบหรือแบบอย่างในการปฏิบัติแก่ครูให้ความสนับสนุนช่วยเหลือแก่ครูใน
ด้านความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ผ่านกระบวนเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ การเรียนรู้ประสบการณ์
การปฏิบัตงิ านในพื้นที่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้ ว ยเหตุ ปั จ จั ย ดั ง ที่ ก ล่ า วมาท าให้ ผู้ วิ จั ย ได้ ต ระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงของครูเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครูแกนนาให้เป็นตัวแบบที่จะพัฒนาครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนโดยให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ที่เป็นอยูแ่ ละทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
การศึกษาให้สามารถดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของครู แ กนน าโรงเรี ย นเอกชน สู่ ชุ ม ชนการเรี ย นรู้
ทางวิชาชีพ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ คุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูแกนนา
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยผู้วิจัยนาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยของ (Podsakoff et al, 1990 ; Bass and Avolio, 1990; Leithwood and Janzi, 2000 ; Ward, 2002
; Ward, 2002; Sashkin and Sashkin, 2003 ; Yulk , 2013 ; สุพานี สฤษฎ์วานิช,2552 ; รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556 ;
วรรณปกรณ์ สุดตะนา , 2556 ; พิทูล อภัยโส, 2557 ; อัมพร อานุภาพแสนยากร, 2558 ; ช่วย นาคบรรพ์, 2558 ;
พรทิพย์ ไตรภัทร, 2558) ที่อธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้ครอบคลุม 5 มิติที่สาคัญ ดังนี้
1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การบ่งชี้และให้ความ
ชัดเจนทางวิสัยทัศน์และ 5) การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในครัง้ นี้

วิธีดาเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิง ลึกกับผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ จานวน 17 ราย โดยเลือกแบบเจาะจง จากครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนเชียงใหม่
เขต 1 ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กับทฤษฏีและงานวิจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการสรุปผลคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยการสัมภาษณ์ครูแกนนาโรงเรียนเอกชน
และเปรี ยบเที ยบข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ กั บทฤษฏี และงานวิจั ยที่ เกี่ ย วข้ อง ซึ่ งผลจากการศึ กษาพบว่า คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วย 5 มิติ ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การ
กระตุน้ ทางใช้ปัญญา 4) การบ่งชี้และให้ความชัดเจนด้านวิสัยทัศน์ และ 5) การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนี้
1. การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง ผู้นาทีป่ ระพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน มีศีลธรรมและ
จรรยาบรรณ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นผู้มองการณ์ไกล สามารถพัฒนาความคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้ ทุ่มเทและลงมือปฏิบัตกิ ิจกรรมต่าง ๆ ความมุง่ มั่นในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้นาจะต้องแสดงพฤติกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ตามมองเห็น เพื่อให้ผู้ตาม
พยายามประพฤติปฏิบัตเิ หมือนกับผู้นาโดยอาศัยวิสัยทัศน์และจุดประสงค์ร่วมกัน
2. การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง ผู้นาที่จูงใจผู้ตามให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ เป็น
แบบอย่างในการอุทิศตนและตั้งใจในการทางาน มีความตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ชี้ให้เห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าใน
การทางาน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพโอกาสให้ผู้ตามได้ทางานอย่างมี
คุณค่าและมีความหมายทั้งต่อส่วนรวมและส่วนตนเมื่องานมีความก้าวหน้า เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางานอย่างเป็น
เหตุเป็นผลมีความยุติธรรม
3. การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง ผู้นาที่เปิดโอกาสให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็นโดยเสรีไม่จากัดขอบเขต
ความคิด ส่งเสริมให้เกิดความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ มีความคิดที่เป็นระบบ มีตรรกะและเหตุผล สามารถชี้แนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาให้ผู้ตามใช้ความคิดพิจารณาวิธีการทางานใหม่ ๆ ด้วยตนเอง มีหลักการในการแก้ปัญหา
สร้างองค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาทั้งทางปัญญาและอารมณ์
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4. การบ่งชี้และให้ความชัดเจนด้านวิสัยทัศน์ หมายถึง ผู้นาที่มีวิสั ยทัศน์มองการณ์ไกลและสร้างสรรค์
มองเป้ าหมายโดยมีก ารวางแผนทบทวนวิสั ยทั ศน์ที่มีอ ยู่เดิ มปรั บให้ สอดคล้ อ งกั บสภาพสถานการณ์ และทิ ศทาง
ความสาเร็จที่ต้องการ สามารถถ่ายทอดแสดงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของตนเองให้แก่ผู้ตาม ทาให้ผู้ตามเชื่อมั่นใน
การปฏิบัตงิ าน สามารถวางแผนการทางานที่ปฏิบัตไิ ด้จริง ชักจูงและสนับสนุนให้ผู้ตามลงมือปฏิบัตติ ามวิสัยทัศน์ที่วางไว้
5. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผู้นาที่มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรียนรู้และเข้าใจในความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ทั้งด้านความรู้ การเรียนรู้ การรับรู้ ความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม พัฒนาศักยภาพผู้ตามแต่ละบุคคลอย่างสม่าเสมอ มอบหมายงานให้ผู้ตามได้ตรงตามความรู้ความสามารถ
ของแต่ละคน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดตี อ่ ผู้อื่นและเสริมสร้างทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เคารพการตัดสินใจและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ตาม ใช้คาพูดวาจาแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัวและให้เกียรติผู้อื่น
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมิตกิ ารมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีคุณลักษณะผู้นาที่พงึ ประสงค์
1.มีลักษณะเป็นที่ยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธาไว้วางใจ
2.มีลักษณะเป็นที่ดึงดูดใจผู้ตามให้เ ข้า มาร่วมกลุ่มในการ
ทางาน
3.มีความคิดและทิศทางที่ชัดเจน
4.มีความสามารถในการสร้า งความเข้าใจในนโยบายและ
เป้าหมายขององค์กร
5.มีความสามารถในการสื่อสารโดยการใช้คาพูดชักจูงและ
ทาให้คนคล้อยตามได้
6.มีจติ สานึกในส่วนรวม
7.มีความสามารถในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมและการ
ตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม
8.มีความสามารถในการจัดการปัญหาที่เกิดขึน้ ในองค์กร
9.มีการสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือสนับสนุน

การศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม
มีคุณลักษณะผู้นาที่พงึ ประสงค์
1.มีความรู้ความสามารถได้รับการยอมรับและยกย่อง
2.มีการปฏิบัติอย่างจริงใจและเป็นกัลยาณมิตรต่อกันอย่าง
คงเส้นคงวา
3.มีความยึดมั่นในอุดมการณ์บนหลักความเป็นจริง
4.มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจ
ในการปฏิบัติงานยึดวิสัยทัศน์รว่ มกัน
5.มีความสามารถชักจูงผู้ตามให้เต็มใจทางานอย่า งทุ่มเท
เสียสละ และมีความสุขในงาน
6.มีความทุ่มเทและลงมือปฏิบัติกจิ กรรมต่าง ๆ ก่อนแนะนา
ผู้ตาม
7.มีการกระตุน้ ผู้ตามให้รว่ มกันพัฒนาตนและทีมให้มีความรู้
ทักษะและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
8.มีความสามารถในการมองการณ์ไกลและพัฒนาความคิด
วิ เ คราะห์ จ นมองเห็ น ทางเลื อ กที่ ห ลากหลายต่ อ การ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
9.มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
10.มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานหน้าที่อย่างเต็มความสามารถไม่
ย่อท้อจนสาเร็จตามเป้าหมายด้วยดี
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมิตกิ ารมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (ต่อ)
การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน
1.เป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับผู้ตามด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.เป็นแบบอย่างให้ผู้ตามชื่นชม เคารพนับถือ ไว้วางใจ และ
เชื่อมั่นอย่างแรงกล้า
3.เป็นแบบอย่างที่เข้มแข็งให้ผู้ตามมองเห็น
4.เป็นแบบอย่างทาให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงาน
กัน
5.เป็ น แบบอย่ า งในการแสดงความมั่ น ใจ ช่ ว ยสร้ า ง
ความรู้ สึ ก เป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น เพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายที่
ต้องการ

การศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม
การเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน
1.เป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านศีลธรรม
มีจรรยาบรรณ
2.เป็นแบบอย่างในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ผู้ ตามเชื่อถือและ
ยอมรับไว้ใจ
3.เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ด้ า นการสอนและการพั ฒ นาตนเอง
สาเร็จตามเป้าหมายสูค่ วามเป็นเลิศ
4.เป็ น แบบอย่ า งด้ า นการเสี ย สละประโยชน์ ส่ ว นตนเพื่ อ
ประโยชน์สว่ นรวม
5.เป็นแบบอย่างการมีวินัยและส่งเสริมพัฒนาความมีวินัยให้
ผู้ตาม
ที่มา: (Podsakoff et al, 1990 ; Bass and Avolio, 1990 อ้างใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550 ; Yulk , 2013 ; Ward, 2002 อ้างใน
วาทิต มีสนุ่น, 2556 ; สุพานี สฤษฎ์วานิช,2552 ; รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556 ; วรรณปกรณ์ สุดตะนา , 2556 ; อัมพร
อานุภาพแสนยากร, 2558 ; ช่วย นาคบรรพ์, 2558 ; พรทิพย์ ไตรภัทร, 2558)

จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมิติการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
พบว่า ผลการวิเคราะห์จากทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงในภาคสนาม
มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีคุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ และ 2) การเป็น
แบบอย่างที่ดใี นการทางาน ซึ่งครูแกนนาในสถานศึกษาจะแสดงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในมิติการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ เพื่อให้ผู้ตามมีแบบอย่างที่ดแี ละมีเป้าหมายในการปฏิบัตงิ านและมีลักษณะเป็นผู้ที่มีความรู้ สามารถชักจูง
ผู้ตามและสร้างความสัมพันธ์โดยใช้วสิ ัยทัศน์ร่วมกันโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการเสียสละและมีความมุ่งมั่น
ปฏิบัติง านด้า นการสอนให้ผู้ตามเชื่อ ถือยอมรับและครู แกนนาจะลงมือปฏิบัติงานตามวิสัยทั ศน์ร่ว มกันกั บผู้ตา ม
โดยสามารถจูงใจผู้ตามให้ปฏิบัตงิ านตามวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมิตกิ ารสร้างแรงบันดาลใจ
การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีคุณลักษณะผู้นาที่พงึ ประสงค์
1.มีความกระตือรือร้น และมีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี
2.มองข้า มผลประโยชน์ข องตนเพื่อวิสัย ทัศน์แ ละภารกิจของ
องค์การ
3.แสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่
ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้
4.อุทิศตนและแสดงความผูกพันต่อองค์กร
5.มีความสามารถในการนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง มอง
การณ์ไกลและรับรูก้ ารเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้

การศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม
มีคุณลักษณะผู้นาที่พงึ ประสงค์
1.มี ค วามขยั น กระตื อ รื อ ร้ น ในการท างานที่ ท้ า ทายและ
พัฒนางานอยู่เสมอ
2.ซื่อสัตย์ สุจริต และตรงไปตรงมา
3.มีเหตุผลและความยุตธิ รรม
4.อุทิศตนเพื่อส่วนรวม
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมิตกิ ารสร้างแรงบันดาลใจ (ต่อ)
การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตาม
1.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามมองเห็นวิสัยทัศน์และผูกพันต่อ
องค์กร
2.ใช้สัญลักษณ์และปลุกเร้าให้ผู้ตามสามารถทางานร่วมกัน
เพื่อเป้าหมายขององค์กรแทนการทาเพื่อประโยชน์เฉพาะตน
3.สื่อสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวังของผู้นาที่มีต่อ ผู้
ตามในการปฏิบัติงาน
4.จูงใจผู้ตามให้ทางานบรรลุเกินเป้าหมายที่กาหนดไว้
5.จูงใจและสร้า งแรงบันดาลใจแก่ผู้ ตามให้เ ห็นคุณค่า และ
ความท้าทายของงาน
6.สร้างความสามัคคีและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน

การศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตาม
1.เสริมแรงทางบวกแก่ผู้ตามด้วยคาพูด วาจาที่ชื่นชม ยกย่อง
ให้กาลังใจอย่างจริงใจ
2.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามปฏิบัติงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน
ให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กาหนด
3.สื่อสารความคิดและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้ผู้ตามได้รับรู้
4.ชีแ้ นะและจูงใจผู้ตามด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าประทับใจ และมีพลัง
โน้มน้าวจิตใจให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสิ่งที่กาลังทา
5.กระตุน้ ให้ผู้ตามเกิดความกระตือรือร้นในการทางาน
6.ชี้ให้เห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าในการทางานและผลสาเร็จ
จากงานที่ได้ทา
7.ส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้แ ละทั ก ษะใหม่ ๆ ต่ อ ผู้ต ามเพื่ อพั ฒ นา
วิธีการทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
8.ส่ ง เสริ ม และเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ต ามได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ในวิชาชีพ
9. สร้ า งโอกาสให้ ผู้ ต ามได้ ท างานอย่ า งมี คุ ณ ค่ า และมี
ความหมายทั้งต่อส่วนรวมและส่วนตนเมื่องานม่ความก้าวหน้า
หรือมีความสาเร็จเกิดขึน้ จากการทุ่มเทของผู้ตาม
10. สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกล้าพูดกล้าคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
ที่มา: (Podsakoff et al, 1990 ; Bass and Avolio, 1990 อ้างใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ , 2550; Ward, 2002 อ้างใน วาทิต
มีสนุ่น, 2556 ; สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552; รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556; วรรณปกรณ์ สุดตะนา, 2556; พิทูล อภัยโส, 2557 ;
อัมพร อานุภาพแสนยากร, 2558; ช่วย นาคบรรพ์, 2558; พรทิพย์ ไตรภัทร, 2558)

จากตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงมิติการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า
ผลการวิเคราะห์จากทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงในภาคสนามมีองค์ประกอบ
ที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีคุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ และ 2) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แก่ผู้ตาม ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้มีความมุ่งหมายที่จะสื่อสารให้เห็นว่าเป็นการปฏิบัติหรือการใช้ภาวะผู้นาในทางปฏิบัติ
ในภาพรวม อย่างไรก็ตามบุคลากรครูที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายของการวิจัยได้แสดงทรรศนะตามบริบทสถานศึกษา ได้แก่
แนวคิดแรงบันดาลใจนาไปพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียน การสอนและการปฏิบัติตามกระบวนการส่งเสริม
ทัศนคติมงุ่ มั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งครูแกนนาในสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นาในมิติการสร้าง
แรงบันดาลใจเพื่อจะจูงใจผู้ตามให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้สาเร็จโดยครูแกนนาจะมีลักษณะขยัน ซื่อสัตย์
มีเหตุผล มีความยุติธรรมและพัฒนางานอยูเ่ สมอซึ่งจะปฏิบัตติ นเป็นผู้ส่อื สารความคิด วิสัยทัศน์ให้ผู้ตามได้รับรู้และโน้มน้าว
จิตใจให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสิ่งที่กาลังทา ครูแกนนาจะแสดงออกด้วยการสื่อสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวัง
ที่ครูแกนนามีตอ่ ผู้ตามด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมน้าใจแห่งการทางานเป็นทีมและให้ยึดมั่นร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์
ขององค์การให้บรรลุตามเป้าหมาย
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมิตกิ ารกระตุ้นทางปัญญา
การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีคุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์
1.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานขององค์กร
2. สามารถคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

การศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม
มีคุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์
1. มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์
2. กล้าคิดกล้าตัดสินใจในการริเริ่มและการแก้ปัญหา โดยยึด
ประโยชน์ของนักเรียนและส่วนรวมเป็นสาคัญ
3.มีความคิดและหลักการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
4. ใฝ่หาความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับปรุงการทางาน
อย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริมและพัฒนาผู้ตามทางปัญญาและอารมณ์
การส่งเสริมและพัฒนาผู้ตามทางปัญญาและอารมณ์
1.กระตุน้ ให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล
1.ให้โอกาสแต่ละคนในการสร้างองค์ความรูใ้ หม่
2.กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา 2.สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มพัฒนางาน
ในความเชื่อและค่านิยมตลอดจนความสามารถของผู้ตาม
สอนและสิ่งใหม่ ๆ
3.กระตุน้ ผู้ตามให้เกิดการตระหนักและรับรู้ในปัญหา
3.สร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆร่วมกัน
4.กระตุน้ ให้ผู้ตามเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการ 4.กระตุน้ ให้ผู้ตามมีการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างมี
ฝึกคิดทวนกระแสความเชื่อและค่านิยมเดิมของตน
เหตุผล
5.สร้างความรู้สึกท้าทายให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตาม และให้การ
5.กระตุน้ ผู้ตามให้เห็นวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาอย่าง
สนับสนุนหากผู้ตามต้องการทดลองวิธีการใหม่ ๆ ของตน
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
6.ให้โอกาสแต่ละบุคคลแสดงความคิด และเป็นพี่เลี้ยงให้ใน 6.สนับสนุนให้ผู้ตามใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
โอกาสที่เหมาะสม
ด้วยวิธีการแบบใหม่
7.ให้กาลังใจผู้ตามในการพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธี
7.รับฟังและสามารถชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธกี าร
ใหม่ ๆ
ใหม่ ๆ หลากหลายวิธี
8.สนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ และมุมมองใหม่ ๆ ในการ
8.เปิดโอกาสให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็นโดยเสรีไม่จากัดขอบเขต
พิจารณาปัญหาและการหาคาตอบของปัญหา
ความคิด ส่งเสริมให้เกิดความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
9.ส่งเสริมให้ผู้ตามแสวงหาทางออกและวิธีการแก้ปัญหาต่าง 9.ให้เกียรติและยอมรับในความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน
ๆ ด้วยตนเอง
10.ชื่นชมและยอมรับการปฏิบัติงานแบบ “คิดใหม่ ทาใหม่” เพื่อ
10.ส่งเสริมให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย
เอาชนะการปฏิบัติแบบเดิมที่เคยชิน
และเป็นโอกาสที่ดที ี่จะแก้ปัญหาร่วมกัน
11.กระตุ้น ให้คาปรึกษา และคาแนะนาแก่ผู้ตามอย่างสม่าเสมอ
12.สร้างความมั่นใจ เจตคติที่ดี และความคิดทางบวกในการ
ปฏิบัติงาน
ที่มา: (Podsakoff et al, 1990 ; Bass and Avolio, 1990 อ้างใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ , 2550 ; Leithwood and Janzi, 2000 อ้าง
ใน ภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์, 2557 ; สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552 ; รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556 ; วรรณปกรณ์ สุดตะนา, 2556
; พิทูล อภัยโส, 2557 ; อัมพร อานุภาพแสนยากร, 2558 ; ช่วย นาคบรรพ์, 2558 ; พรทิพย์ ไตรภัทร, 2558)

จากตารางที่ 3 การเปรี ยบเที ยบคุณลั กษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการกระตุ้ นทางปัญญา พบว่า
ผลการวิเคราะห์จากทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงในภาคสนาม มีองค์ประกอบ
ที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีคุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ และ 2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้ตามทาง
ปัญญาและอารมณ์ ซึ่งมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกันคือ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในการพัฒนางานของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ ขณะที่ทรรศนะเพิ่มเติมของบุคลากรครูที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายของการวิจัย คือ การกล้าคิดกล้า
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ตัดสินใจในการริเริ่มและการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับปรุงการทางานโดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสาคัญ ซึ่งครูแกนนาในสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นาในมิติการกระตุ้นทางปัญญาเนื่องจากครูแกนนาจะเปิด
โอกาสให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็นส่งเสริมให้เกิดความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์และสามารถชี้แนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาใหม่ ๆ ด้วยตนเองโดยลักษณะครูแกนนาจะมีความคิดริเริ่มใฝ่หาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับปรุงการ
ทางานอย่างต่อเนื่องและจะแสดงตนเป็นผู้นาที่รับฟังและสามารถชี้แนะแนวทางให้ผู้ตามใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่องด้วยวิธีการแบบใหม่และส่งเสริมสนับสนุนกระตุน้ ผู้ตามให้เห็นวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย
จะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมิตกิ ารบ่งชีแ้ ละให้ความชัดเจนทางวิสัยทัศน์
การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีคุณลักษณะผู้นาที่พงึ ประสงค์
1.มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลและสร้างสรรค์
2.มองเห็นความคาดหวังในอนาคตที่สามารถเป็นไปได้จริง
ได้ภายในระยะเวลาหนึ่ง
3.มีทักษะในการสื่อสารวิสัยทัศน์ของตนให้ผู้ตามยอมรับ
4.มีพฤติกรรมและแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่เห็นถึงความ
ผูกพันต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร

การศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม
มีคุณลักษณะผู้นาที่พงึ ประสงค์
1.มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล และมองเห็นความคาดหวังใน
อนาคตอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปได้
2. มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์และ
การปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
3.เข้าใจสถานการณ์และมีทิศทางในการทางานอย่างชัดเจน
4.มีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ เพื่อนามาช่วยในการปรับปรุงด้านการ
ทางานให้ดีขึ้น
5.มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและสามารถทาได้จริงบนพื้นฐานของ
ความเป็นจริง
6.มี ค วามมั่ น ใจและเป็ น ผู้ น าในการลงมื อ ปฏิ บั ติ ต าม
วิสัยทัศน์ที่วางไว้
7.มีความสามารถในการวางแผนทบทวนวิ สัย ทัศ น์ที่มีอ ยู่
เดิม ปรับ ให้ สอดคล้ องกับ สภาพสถานการณ์แ ละทิศ ทาง
ความสาเร็จที่ต้องการ
การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเป้าหมายแก่ผู้ตาม
การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเป้าหมายแก่ผู้ตาม
1.สร้ า งความชั ด เจนของวิ สัย ทั ศน์ ให้ ผู้ ตามเข้ า ใจและเกิ ด 1.แสดงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของตนเองให้แก่ผู้ตาม ทาให้
ความผูกพันต่อองค์กร
ผู้ตามเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
2.สนับ สนุน ให้ผู้ ตามยึด มั่นในเป้ า หมายและวิสัย ทัศน์ ข อง 2.เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แ สดงวิ สัย ทัศ น์แ ละความคิดเห็ น
องค์กร
สามารถวางแผนการทางานและปฏิบัติได้จริง
3.ส่งเสริมการนาวิสัยทัศน์ไปสูก่ ารปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3.ก าหนดเป้ า หมายและแนวนโยบายในการวางแผน
ประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน
4.สื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กรแก่ผู้
ตามให้สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
5.สนับสนุนดูแลผู้ตามให้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้รว่ มกัน
ที่มา: (Podsakoff et al, 1990 ; Yulk ,2013 ; Leithwood and Janzi, 2000 อ้างใน ภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ , 2557 ; Ward,
2002 อ้างใน วาทิต มีสนุ่น, 2556 ; Sashkin and Sashkin, 2003 ; พิทูล อภัยโส, 2557)
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จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมิติการบ่งชี้และให้ความชัดเจนทาง
วิสั ยทั ศน์ พบว่า ผลการวิเคราะห์จากทฤษฏีและงานวิจั ยที่ เกี่ยวข้ องและการศึกษาเชิงลึ กจากปรากฏการณ์ จริงใน
ภาคสนาม มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีคุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ และ 2) การถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายแก่ผู้ตาม ซึ่งครูแกนนาในสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นาในมิติการบ่งชี้และให้ความชัดเจนทาง
วิสัยทัศน์เนื่องจากผู้นาที่มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลและสร้างสรรค์ ถ่ายทอดชักจูงและสนับสนุนให้ผู้ตามลงมือปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้และครูแกนนาจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่ อวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ที่ชัดเจนและสามารถ
ทาได้จริงซึ่งครูแกนนาจะเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แสดงวิสัยทัศน์และความคิดเห็นในการวางแผนประสานความร่วมมือ
ซึ่งกันและกันสนับสนุนดูแลผู้ตามให้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ให้สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสื่อสารให้
ผู้ตามทุกคนได้รับทราบเข้าใจตรงกันโดยกาหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อพัฒนาปฏิรูปการเรียน
การสอนในสถานศึกษาร่วมกัน
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมิตกิ ารคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีคุณลักษณะผู้นาที่พงึ ประสงค์
1.เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.มี ค วามสามารถในการให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และ
ช่วยเหลือผู้ตามตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

การศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม
มีคุณลักษณะผู้นาที่พงึ ประสงค์
1.มีความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล
2.รูจ้ ักดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ตามอย่างสม่าเสมอ
3.เป็ นผู้ นา สามารถสอนงาน (Coaching) และเป็ นพี่ เ ลี้ ย ง
(Mentoring) ให้แก่ผู้ตามโดยคานึงถึงความสามารถของแต่
ละบุคคล
4.สามารถสื่อสารเชิงบวกและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ตาม
5.สามารถทางานร่วมกับผู้ตามที่มีความแตกต่างระหว่า ง
บุคคลให้บรรลุตามเป้าหมายได้
6.เป็นผู้รับฟังที่ดีแก่ผู้ตามที่มคี วามหลากหลายแตกต่างทาง
ความคิด
7.เป็ น ที่ ป รึ ก ษาดู แ ลเอาใจใส่ ผู้ ต ามเป็ น รายบุ ค คลโดย
คานึง ถึงความแตกต่า งระหว่า งบุ คคลเพื่อ ให้ผู้ ตามรู้สึก มี
คุณค่ามีความสาคัญต่อตนเองและผู้ตาม
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลตามศั ก ยภาพและความ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลตามศั ก ยภาพและความ
แตกต่าง
แตกต่าง
1.พัฒนาศักยภาพของผู้ตามและให้โอกาสในการเรียนรู้ส่ิง 1.ให้คาปรึกษา สามารถสอนงานแก่ผู้ตามที่มีความแตกต่าง
ใหม่ ๆ
กันได้อย่างเหมาะสม
2.รับฟังความคิดเห็นและให้ความสาคัญกับผู้ตามทุกคน
2.ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ต ามแต่ ล ะบุ ค คลอย่ า ง
3.ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ตามเป็นรายบุคคล
เหมาะสม สม่าเสมอ และต่อเนื่อง
3.สนับสนุนการทางานร่วมกัน โดยคานึงถึงความสามารถที่
เสริมกันระหว่างบุคคล
4.เอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและส่งเสริมความสามารถ
ตามความถนัดเฉพาะตน
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมิตกิ ารคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (ต่อ)
การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม
5.สนับสนุนทรัพยากรในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของงานตามวิสัยทัศน์ส่วนรวมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
6.เปิดโอกาสให้ผู้ตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
ในการทางาน
7.สร้างสัมพันธ์และเครือข่ายที่ดีกับผู้ตามด้วยกัน
8.เสริมแรงและให้กาลังใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ตามอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา
9.มอบหมายงานให้ผู้ตามได้ตรงตามความรู้ความสามารถ
ของผู้ตามแต่ละคน
10.วางตัว เป็นกลาง ให้ การเคารพและเต็ม ใจรับฟั งความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันในการทางานของผู้ตาม
11.ใช้คาพูดวาจาแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัวและ
ให้เกียรติผู้อื่น
ที่มา: (Podsakoff et al, 1990 ; Bass and Avolio, 1990 อ้างใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550 ; Leithwood and Janzi, 2000 :
อ้างใน ภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ , 2557; สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552; รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556 ; วรรณปกรณ์ สุดตะนา,
2556; พิทูล อภัยโส, 2557; อัมพร อานุภาพแสนยากร, 2558; ช่วย นาคบรรพ์, 2558 ; พรทิพย์ ไตรภัทร, 2558)

จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมิติการคานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล พบว่า ผลการวิเคราะห์ จากทฤษฏีแ ละงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องและการศึกษาเชิงลึ กจากปรากฏการณ์ จริงใน
ภาคสนาม มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีคุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ และ2) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามศักยภาพและความแตกต่าง ซึ่งครูแกนนาในสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นาในมิติการคานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคลเพื่อเรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ตามลักษณะครู
แกนนาจะรู้จักดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ตามอย่างสม่าเสมอเอาใจใส่สนับสนุนการทางานร่วมกันให้การเคารพและเต็มใจรับ
ฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการทางานของผู้ตามจะแสดงบทบาทเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้คาแนะนาช่วยเหลือ
ผู้ตามให้พัฒนาระดับความต้องการของตนสู่ระดับที่สูงขึ้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และความมั่นใจให้แก่ผู้ตาม
เพื่อให้ทางานได้ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาคุณลักษณะพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูแกนนา สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จากการศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงในภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ครูและเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้กับทฤษฏีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปเป็นคุณลักษณะพฤติกรรมได้ดังนี้ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ประกอบด้วย การมี
คุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ การเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน ซึ่งมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกัน กับทฤษฏีและ
งานวิจัยคือ การเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ สื่อสารชักจูงให้คนคล้อยตามในนโยบายและเป้าหมาย
ขององค์กร สร้างเครือข่ายส่งเสริมการทางานเป็นทีมในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้
ผู้ตามชื่นชม ภาคภูมิใจความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน และทรรศนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ คือ เป็นแบบอย่าง
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การมีวินัย การเสียสละประโยชน์ส่วนตน การมุ่งมั่นปฏิบัติงาน การส่งเสริมความสัมพันธ์ ความสามัคคีร่วมแรง
ร่วมใจและเสริมสร้า งพัฒ นาให้ผู้ ตามมีวินัย 2) การสร้ างแรงบันดาลใจ ประกอบด้ วย การมีคุ ณลั กษณะผู้ นาที่
พึงประสงค์ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตาม ซึ่งมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกัน กับทฤษฏีและงานวิจัยคือ
มีความกระตือรือร้น แสดงความเชื่อมั่น ความตั้งใจ สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกเร้าทางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายของ
องค์กรให้ผู้ตาม และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง คือ ซื่อสัตย์ สุจริต ส่งเสริมการเรียนรู้
และทักษะใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพร่วมกัน 3) การกระตุ้นทางปัญญา
ประกอบด้ ว ย การมี คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น าที่ พึ ง ประสงค์ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ ต ามทางปั ญ ญาและอารมณ์
ซึ่งมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกันกับทฤษฏีและงานวิจัยคือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
กระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักและรับรู้ในปัญหาสนับสนุนให้กาลังใจผู้ตามในการพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ
ด้วยตนเอง และกลุ่มตัวอย่างในพืน้ ที่แสดงทรรศนะที่แตกต่าง คือ ใฝ่หาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สร้างองค์ความรู้
ใหม่ รับฟังและสามารถชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ หลากหลายวิธี ให้เกียรติและยอมรับในความ
คิด เห็ น ของสมาชิก ทุ ก คน 4) การบ่ ง ชี้แ ละให้ ค วามชัด เจนทางวิสั ย ทั ศ น์ ประกอบด้ ว ย การมีคุ ณ ลั ก ษณะผู้ น าที่
พึงประสงค์ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเป้าหมายแก่ผู้ตาม ซึ่งมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกันกับทฤษฏีและงานวิจัย คือ
มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลและสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร สนับสนุน ส่งเสริมการนาวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง และกลุ่มตัวอย่างในพืน้ ทีไ่ ด้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แสดงวิสัยทัศน์
และความคิดเห็น สามารถวางแผนการทางานและปฏิบัติได้จริง การปรับให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์และ
ทิ ศ ทางความส าเร็ จ ที่ ต้อ งการมี วิสั ย ทั ศ น์ ใ หม่ ๆ 5) การค านึ ง ถึ ง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล ประกอบด้ ว ย การมี
คุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามศักยภาพและความแตกต่ าง ซึ่งมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องกันกับทฤษฏีและงานวิจัยคือ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลให้คาปรึกษา แนะนาและช่วยเหลือ พัฒนา
ศักยภาพให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นและให้ความสาคัญกับผู้ตามทุกคนเป็นรายบุคคล และ
ทรรศนะที่แตกต่างของกลุ่มตัวอย่างในพื้ นที่ คือ รู้จักดูแลเอาใจ สื่อสารเชิงบวกและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีสนับสนุน
การทางานร่วมกัน โดยคานึงถึงความสามารถที่เสริมกันระหว่างบุคคลเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสัมพันธ์
และเครือข่ายที่ดใี ห้เกียรติผู้อื่น
ซึ่งคุณลักษณะพฤติกรรมเหล่านี้มีความมุ่งหมายที่จะสื่อสารให้เห็นว่าเป็นการปฏิบัติหรือการใช้ภาวะผู้นา
ในทางปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกันของบุคลากรครูที่อยู่ในพื้นที่โดยครูแกนนาจะลงมือปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และ
สื่อสารโน้มน้าวจูงใจผู้ตามให้ยึดมั่นร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์การด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมน้าใจแห่ง
การทางานเป็นทีมและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไขแม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย
ครูแกนนาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ ตาม
ทุกคนและจะแสดงบทบาทเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้คาแนะนาในการช่วยเหลือผู้ตามสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ
ความมั่นใจให้แก่ผู้ตามเพื่อพัฒนาปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานศึกษาร่วมกัน
อภิปรายผลการวิจัย
คุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูแกนนา สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ ภาพของการปฏิบัติ
ที่มีรูปธรรมอย่างชัดเจนในการประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรโดยเริ่มจากการใช้ความเข้าใจทักษะใน
พื้นฐานของการเป็นผู้นาของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้สถานศึกษาประสบความสาเร็จในการดาเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความเหมาะสมต่อการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพโดยปฏิบัตผิ ่านองค์ประกอบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 5 มิตแิ ละมีคุณลักษณะเฉพาะของครูแกน
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นาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า
ครูแกนนาเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้สามารถขับเคลื่อนโยบาย
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายให้สาเร็จและดูแลเพื่อนครูให้คาแนะนาการทางานและเป็นที่ปรึกษา
ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสายสนับสนุน
สถาบั น อุ ดมศึก ษาของรั ฐ ของสุ วั ฒ น์ จุ ล สุ ว รรณ์ (2554) พบว่า การมีอิทธิ พ ลอย่า งมีอุ ดมการณ์ เป็ น ลั ก ษณะ
พฤติกรรมที่ผู้นาจะสร้างความไว้วางใจ เชื่อถือ ศรัทธา และการสร้างความเคารพนับ ถือในตัวของผู้นาการประพฤติ
ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง มีความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้สุภาวดี
วงษ์สกุล (2554) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบว่าปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 1 ใน 4 ด้านของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสาคัญตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ซึ่งเป็นลักษณะพฤติกรรมที่ผู้นาเป็น
ผู้ที่มีความรอบรู้ มีความสามารถทางด้านวิชาการ และเชี่ยวชาญในหน้าที่รับ ผิดชอบของตน มีความเชื่อมั่น กล้าใน
การตัดสินใจ ปฏิบัตติ อ่ ครูทุกคนด้วยความยุตธิ รรม มีความมุง่ มั่นและอุดมการณ์ในการทางานให้สาเร็จ สามารถจูงใจ
ให้ผู้ร่วมงานอุทิศตนในการทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 2) การสร้างแรงบันดาลใจ ผลการศึกษาพบว่า ครูแกนนา
เป็นผู้ ที่มีบทบาทส าคั ญ ในการกระตุ้นผู้ต ามให้สามารถปฏิบัติกิ จกรรมไปสู่เป้า หมายของกลุ่มและเป้ าหมายของ
สถานศึกษาได้สาเร็จ รวมทั้งการส่งเสริมผู้ตามให้ประสบความสาเร็จในการทางานของตนด้วย สอดคล้องกับ อัมพร
อานุภาพแสนยากร (2558) การพัฒนาตัวบ่งชีภ้ าวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
ชัยภูมิ ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ว่าผู้นาจะแสดงให้ผู้ตามเห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบั ติหน้า
มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายจึงเป็นบทบาทหน้าที่สาคัญของผู้นาที่จะเป็นแรงผลักดันให้ครูเกิดความร่วมแรงร่วมใจใน
การพัฒนาคุณภาพงานของตนเองเพื่อนาไปสู่คุณภาพของผู้เรียน 3) การกระตุ้นทางปัญญา ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่า ครู แ กนน าเป็ น ผู้ เปลี่ย นแปลงทั ศ นคติ ค วามเชื่อ แรงจู ง ใจในการแก้ ปัญ หาต่า งๆอย่า งเป็ น ระบบเพื่อ จะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของครู กระตุ้นและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และให้ความเอาใจใส่ต่อการทางาน
ของครูรวมทั้งพฤติกรรมที่ทาให้ผู้ตามเกิดการยอมรับศรัทธาเป็นผู้ที่มีความสามารถในการชักนาโน้มน้าวจิตใจให้
ผู้ตามมีความคิดเห็นคล้อยตามเพื่อให้ผู้ตามมีค วามเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะทางานให้บรรลุผล สอดคล้องกับ
นภาวรรณ ดิษฐประยูร (2559) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้กล่าวถึงภาวะผู้นาด้านการกระตุ้นทาง
ปั ญ ญามี อิท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู โ ดยผู้ น าจะแสดงให้ เห็ น ในการจั ด การหรื อ การทางา นที่ เป็ น
กระบวนการ กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาส่งเสริมให้ผู้ตามได้แสดงความคิดเห็น
มองปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผู้นา
จะมีคุณลักษณะสาคัญในด้านการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความสามารถ และมีเทคนิคในการบริหาร
มีคุณลักษณะที่ดีและใช้ภาวะผู้นาที่พึงประสงค์สามารถกระตุ้นแรงจูงใจและกระตุ้นการใช้ปัญญาของครูในโรงเรียน
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ในพั ฒ นางานสอน และใกล้ เ คี ย งกั บ ผลการศึ ก ษาวิ จั ย รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสี ม าโดย วรรณปกรณ์ สุ ด ตะนา (2556) พบว่า ผู้ น าจะมีค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มีค วามคิ ด แก้ ปัญ หา
เชิงยุทธศาสตร์ เสริมสร้างกระตุ้นทางปัญญาแก่ครู ให้หลักการแนะนาและให้คาปรึ กษาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แก่ครูด้วยกัน 4) การบ่งชี้และให้ความชัดเจนทางวิสัยทัศน์ พบว่าการมีวิสัยทัศน์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความ
รับผิดชอบในตัวผู้นาและผู้นาต้องกาหนดวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจนและสื่อสารถ่ายทอดให้ให้บุคลากรได้รับรู้และ
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สามารถนาไปสู่การปฏิบัติร่วมกันได้อย่างถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับ พิทูล อภัยโส (2557) โปรแกรมการพัฒนา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ่งเพื่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การกาหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนั้นผู้นาต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมใน
การกาหนดวิสัยทัศ น์ สื่อสาร ติดตาม นาผลการติดตามความก้าวหน้ามาปรับปรุงแก้ไข และนาผลการประเมิน
ผลสาเร็จมาเป็นแนวทางในการพัฒนาวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 5) การคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ผู้นาที่จาเป็นต้องทราบถึงความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คล รวมทั้ ง ปฏิ บัติต่อ ผู้ ต ามอย่า งเสมอภาค สอดคล้ อ งกั บกาญจนา ชุม ศรี (2553) องค์ ป ระกอบภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร พบว่า การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลต่อกลุ่มปัจจัยประสิทธิผลของโรงเรียนด้าน
การนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งประกอบด้วย การนาทีมที่เข้มแข็ง การประเมินศักยภาพตนเอง
การสื่อสารและเปลี่ยนความคิด โดยผู้นาจะส่งเสริมการพัฒนาครูในโรงเรียนให้มศี ักยภาพให้สูงขึ้น เปิดโอกาสให้ครูได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่ และมอบหมายงานเพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง
สอดคล้องกับพงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง (2553) รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
อธิการบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าการคานึงถึงปัจเจกบุคคลส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลด้านผลงานตามภารกิ จมากที่สุดโดยการสร้างทีมงานและเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้
สามารถประสบความสาเร็จในการดาเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล
อย่างไรก็ตามแม้จะมีความสอดคล้องกันในองค์ประกอบและมีการแบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบเนื่องจากต่างก็
มีความเฉพาะเจาะจง และมีความสาคัญที่แตกต่างกันในคุณลักษณะพฤติกรรมเฉพาะบริบทพื้นที่ดังนั้นการปฏิ บัติตน
ภายใต้ภาวะผู้นาในองค์กรระดับโรงเรียนจะต้องเกิดจากความเป็นตัวตนในวิชาชีพของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
โดยอาศัยความรู้ความเข้าพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะพฤติกรรมของครูเพื่อที่จะประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียน ครู และนักเรียนซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อประสานงานต่าง ๆ ให้ครูทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรม 5 มิติและมีคุณลักษณะผู้นาที่มีการพัฒนา
ตนเองตามแบบอย่างผู้นาที่ดี ทางด้านศีลธรรม จรรยาบรรณ การสอนงาน เป็นผู้มองการณ์ไกลและสามารถพั ฒนา
ความคิดวิเคราะห์จนมองเห็นทางเลือกที่หลากหลายต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ มีความมุง่ มั่นปฏิบัติงานหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เป็นผู้สง่ เสริมให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มพัฒนางานสอนอย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นศักยภาพของ ผู้ตามให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็นโดยเสรีไม่จากัดขอบเขตความคิด ส่งเสริมให้เกิด
ความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่มีทัศนะเชิงบวกในการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้ตามที่มีความแตกต่างระหว่างบุ คคลให้บรรลุตามเป้าหมายได้รวมทั้งให้ความใส่ใจในความสาเร็จและ
ความก้าวหน้าของผู้ตามที่มั่นคงต่อวิสัยทัศน์และเกิดการร่วมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ของครูเพื่อปฏิบัติงานให้สาเร็จตาม
เป้าหมายสถานศึกษา สอดคล้องกับ วรลักษณ์ ชูกาเนิด (2557) รูปแบบการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
บริบทในโรงเรียนประเทศไทย กล่าวถึงองค์ประกอบหนึ่งของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือลักษณะของผู้มีภาวะผู้นา
โดยผู้นาจะเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและเพื่อนครู ภาวะผู้นาก็จะเกิดผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และ
การพัฒนาวิชาชีพของชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้นซึ่งมีหัวใจสาคัญคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขของทีม
เป็นบรรยากาศที่เปิดพืน้ ที่การเรียนรู้แบบนาตนเองของครเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อการนาผลการวิจัยไปใช้
งานวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาในบริบทของโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีบริบทเฉพาะของแต่ละแห่ง ดังนั้นการเลือกครู
แกนนาที่จะเป็นต้นแบบต้องคัดเลือกให้เหมาะสมกับสภาพบริบท
ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรศึกษาวิจัยและพั ฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณลักษณะภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงสาหรับผู้บริหารและครูที่มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง และกาหนดทิศทางของ
องค์กรรวมทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้วย
2.ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของบุคลากรเพื่อสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาต่อไป
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การศึกษาการเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์ชูชก) ของตาบลหนองกะท้าว อาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
A Study of Mahachart Sermon (Chuchok Chapter) of Tambol Nongkatao,
Ampoe Nakhornthai, Changwat Phitsanulok
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาการเทศน์ ม หาชาติ ( กั ณ ฑ์ ชู ช ก) ของต าบลหนองกะท้ า ว อ าเภอนครไทย จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบการเทศน์ ความเชื่อ และคุณค่า จากการเทศน์เวสสันดรชาดก
กัณฑ์ชูชก โดยการลงพื้นทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านตาบลหนองกะท้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
จานวน 20 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า ด้านประวัติความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์ชูชก) ของชาวบ้านตาบล
หนองกะท้ าว ไม่ปรากฏในหลั กฐานที่ แน่ชัด ทราบเพียงว่าพบประเพณี การเทศน์น้ีม านานมากแล้ ว ด้ านรูปแบบ
การเทศน์นั้นในอดีตจะเทศน์ทานองสรภัญญะ (การร้องแหล่) คือเทศน์โดยใช้น้าเสียงร้องแหล่เป็นทานองเพื่อให้เกิด
ความไพเราะ แต่ในปัจจุบันจะเทศน์แ บบธรรมวัตรเทศนา คือ เทศน์โดยใช้น้าเสียงปกติ ด้านความเชื่อ ในอดี ต
ชาวบ้ า นต าบลหนองกะท้ า วมีความเชื่อ เรื่อ งชูชกเป็ นอย่า งมาก โดยเชื่อ ว่ามี ชูชกมาเข้ า ร่า งผู้ ที่แต่ง กายเป็ น ชูชก
ในพิธีเทศนานั้นจริง ๆ แต่ในปัจจุบันพบว่าความเชื่อเรื่องชูชกนัน้ ลดน้อยลง เพราะชาวบ้านมุ่งเน้นไปที่ความสนุกสนาน
จากการแต่งกายเป็นชูชก และการเล่นหยอกล้อกับชูชกในขบวนแห่กัณฑ์ชูชกมากกว่า ส่วนด้านคุณค่าจากประเพณี
การเทศน์ม หาชาติกั ณ ฑ์ชูชกพบว่า มีดั ง นี้ 1) คุ ณ ค่ า ด้ า นความสามั ค คี 2) คุ ณ ค่ า ด้ า นความรั บผิ ด ชอบต่อ หน้า ที่
3) คุ ณค่ าด้ านการสืบทอดประเพณี 4) คุณค่ าด้ านการสร้ างทานบารมี 5) คุณ ค่าด้ านคาสอน 6) คุณ ค่า ด้า น
การสืบทอดพระพุทธศาสนา และ 7) คุณค่าเรื่องการเผยแผ่คาสอนทางพระพุทธศาสนา
คาสาคัญ: เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก ตาบลหนองกะท้าว อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
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Abstract
This article aim to study of Mahachart Sermon (Chuchok Chapter) of Tambol Nongkatao, Ampoe
Nakhornthai, Changwat Phitsanulok. This research aims to study a history, format of sermon, believe and value.
It collect a data for people of Nongkatao interview for up 60 years olds amount 20 person. This result found a
not clear a history of Mahachart Sermon (Chuchok Chapter) of people of Tambol Nongkatao. In a format for
sermon it is to use sermon tempo Soraphanya Dhesana is a sermon to use a tone and melody for make a
melodic. In present, admire form Dhammawatara Dhesana is normal tone of sermon. The people of Tambol
Nongkatao have believe about Chuchok (A character of Wessantara chataka). The people believe a realistic
character. In present, A believe of Chuchok has decrease because they approach for pleasure in Chuchok
Carnival. Mahachart Sermon (Chuchok Chapter) of Tambol Nongkatao is make a value 1) The value of
harmonious, 2) The value of responsibility, 3) The value for tradition inherit, 4) The value of alms Parami, 5. The
value of dogma, 6) The value for Buddhist inherit and 7) The value of propagate of Buddhism.
Keywords: Mahachart sermon, Chuchok chapter, Tambol Nongkatao, Ampoe Nakhornthai, Chanhwat Phitsanulok
บทนา
เรื่ อ งราวของเวสสั น ดรชาดก เป็ น ที่ ก ล่ า วถึ ง การบ าเพ็ ญ บารมี ข องพระโพธิ สั ต ว์ ก่ อ นที่ จ ะมาอุ บั ติ เป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการบาเพ็ญทานบารมีของพระโพธิ์สัตว์ และเป็นชาติที่การบาเพ็ญบารมี
11 ประการของพระโพธิ สั ต ว์ ไ ด้ เ ต็ ม บริ บู ร ณ์ ใ นชาติ น้ี จึ ง นิ ย มเรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า “มหาชาติ ” หลั ง จากที่
พระโพธิ สั ต ว์ ไ ด้ บ าเพ็ ญ บารมี อ ย่ า งบริ บู ร ณ์ แ ล้ ว ก็ ไ ด้ ไ ปสู่ ส วรรค์ ชั้ น ดุ สิ ต และได้ จุ ติ ม าเป็ น เจ้ า ชายสิ ทธั ต ถะ
ทรงออกผนวช และได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัม พระพุทธเจ้าในที่สุด เรื่องราวของเวสสันดรนอกจากจะเป็น แบบอย่าง
ให้เห็ นถึงการบาเพ็ ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้ าแล้ ว ยังได้สอดแทรกคาสอนหรือคติธรรมในด้ านต่าง ๆ
ซึ่งสามารถนาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตและเป็นเครื่องมือในการใช้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนได้เป็น
อย่างดีอีกด้วย ดังที่ สาเริง บุญเรืองรัตน์ (2549, หน้า 58) ได้กล่าวถึงพระเวสสันดรไว้ว่า พระเวสสันดรประทาน
ความคิดไว้ว่า “อันว่าทานภายใน ควรเราให้ตามผู้ใดจะมาขอ เราก็จะยกยอให้ตามใจมัน แม้ผู้ใดจะปรารถนาจะมาขอ
ซึ่งดวงใจ เราก็จะให้ดังใจมัน ถ้าผู้ใดจะมาอาเพศ ขอนัยเนตรเรา ก็จะเอาให้ดังใจจง” ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม (2550, หน้า 358) ได้กล่าวถึงเรื่องราวเวสสันดรชาดกไว้ว่า “เรื่องนี้แสดงการเสียสละส่วนน้อยเพื่อประโยชน์
ส่วนใหญ่ คือการตรั สรู้ เป็นพระพุทธเจ้ า อันจะเป็นทางให้ ได้บาเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้ดีย่ิง มิใช่เสียสละโดยไม่มี
จุดหมายหรือเหตุผล”
เวสสั น ดรชาดกจึ ง เป็ น วรรณกรรมที่ มี อิ ทธิ พ ลอย่ า งยิ่ ง ต่ อ สั ง คมไทยในด้ า นแบบอย่ า งของการบ าเพ็ ญ
ทานบารมี ดังที่ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2534, หน้า 133) ทรงกล่าวถึงมหาชาติไว้ว่า
“หนังสือมหาชาติจึงไม่เป็นเพียงหนังสือสาหรับอ่านเท่านั้น แต่กลายเป็นประเพณีที่เป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตของ
คนไทย ทาให้คนไทยซาบซึ้ งในเรื่องการบาเพ็ญทานบารมีมากกว่าอย่างอื่น ซึ่งจะแสดงออกในการที่เรามักจะนึกถึง
เรื่องทานก่อนอื่นอยูเ่ สมอเมื่อพูดถึงการทาบุญบาเพ็ญกุศล”
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ในเรื่องราวของเวสสันดรชาดกนั้นมีตัวละครที่สาคัญอยู่หลายตัวละคร เช่น พระเจ้ากรุงสญชัย พระเวสสันดร
พระนางมัทรี กัณหา ชาลี ชูชก ฯลฯ ตัวละครที่ยกมากล่าวเป็นตัวอย่างนี้ต่างก็มีบทบาทสาคัญที่ทาให้การบาเพ็ญทาน
บารมีของพระเวสสันดรนั้นเต็มบริบูรณ์ โดยเฉพาะตัวละครที่ช่ือว่าชูชกนั้น เป็นตั วละครที่ ถือว่ามีบทบาทยิ่งที่ทาให้
พระเวสสั น ดรได้ บริ จาคทานที่ เรี ยกว่ า ปุ ต ตบริ จ าค ซึ่ ง หากชู ชกไม่ ไปขอกั ณ หา และชาลี จากพระเวสสั นดรแล้ ว
พระเวสสันดรก็จะไม่สาเร็จปุตตทานได้
ประเพณีการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชกของตาบลหนองกะท้าว อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีการเทศน์
กัณฑ์ชูชกที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากการเทศน์ในพื้นที่อ่ืนอยู่ 2 วัด คือ วัดหนองสองเฒ่า และวัดหนองกะท้าว
การเทศน์ของทั้งสองวัดนีม้ เี อกลักษณ์อยูใ่ นหลาย ๆ ด้าน เช่น รูปแบบการเทศน์ ด้านความเชื่อก็มีพธิ ีกรรมประกอบที่
น่าสนใจ ซึ่งไม่เหมือนการเทศน์ในพื้นที่อื่น ๆ อาทิเช่น เชื่อว่าคนที่แต่งกายเป็นชูชกนั้นมีวิญญาณของชูชกเข้ามาสิงอยู่
จริง ๆ ชูชกก็มีทั้งขาว ซึ่งเป็นชูชกฝ่ายดี จะทาหน้าที่จูงมือกัณหา ชาลีเข้าวัดฟังธรรม ส่วนชูชกเหลืองเป็นชูชกร้าย
จะสวมหัวคล้ายผี ผมยาวรุงรัง ในมือจะถือปลัดขิกวิ่งไล่ทิ่มแทงชาวบ้านให้เกิดความหวาดกลัว หากเป็นเด็กเล็กก็จะ
กลัวจนถึงกับจับไข้ และจะมีพธิ ีกรรมการรักษาอาการไข้ของเด็ก ๆ เหล่านีอ้ กี ด้วย ด้วยความสาคัญดังกล่าวมาข้างต้น
นีจ้ ึงทาให้ผู้วจิ ัยมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก ของตาบลหนองกะท้าว อาเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อศึกษาการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก ของตาบลหนองกะท้าว อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึก ษาการเทศน์ม หาชาติ กั ณ ฑ์ชูช ก ของต าบลหนองกะท้ า ว อ าเภอนครไทย จั ง หวั ด พิษณุ โ ลก
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านประวัตคิ วามเป็นมา
2. ด้านรูปแบบการเทศน์
3. ด้านความเชื่อ
4. ด้านคุณค่า

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นเตรียมการ
ผู้วิจัยปรึกษากับสมาชิก ในกลุ่มเพื่อคิดหัวข้อในการทาวิจัย จากนั้นก็ได้ นาเสนอหัวข้อการวิจัยกับอาจารย์
ที่ปรึกษา
ขั้นศึกษาและรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวเวสสันดรชาดก
2. ศึกษาและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเทศน์เวสสันดรกัณฑ์ชูชกและงานวิจัยเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ
3. ลงพื้ น ที่ สั ม ภาษณ์ เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประเพณี ก ารเทศน์เ วสสั น ดรชาดก กั ณ ฑ์ ชูช ก ของต าบล
หนองกะท้าว อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยสัมภาษณ์ จากผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุ 50 - 90 ปี จานวนทั้งสิ้น
20 ท่าน โดยแบ่งเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นชายจานวน 15 คน และเป็นเพศหญิง 5 คน ซึ่งสาเหตุที่เลือกสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลเป็นชายมากกว่าผู้หญิงนั้น เพราะผู้ที่ให้สัมภาษณ์ที่เป็นชาย เป็นผู้ที่ทราบข้อมูลความเป็นมา และเคยผ่าน
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การแต่งกายเป็นชูชกร่วมในพิธีเทศน์มหาชาติน้ีมาแล้วไม่ต่ากว่าคนละ 3 ครั้ง ส่ วนผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นเพศหญิงนั้น
ไม่ค่อยรู้ในเรื่องของพิธีกรรม และยังมีบทบาทน้อยในงานเทศน์มหาชาติ ส่วนใหญ่จะมีบทบาทแค่ในพิธีแห่และเตรียม
เครื่องกัณฑ์เท่านัน้
กลุ่ ม ผู้ วิ จั ย ได้ เดิ น ทางไปเก็ บข้ อ มู ล จ านวนทั้ ง สิ้ น 8 ครั้ ง ดั ง นี้ ครั้ ง ที่ ห นึ่ ง วั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
ครั้ งที่ 2 วั นที่ 17 กุ มภาพั นธ์ 2561 ครั้ งที่ 3 วั นที่ 18 กุ มภาพั นธ์ 2561 ครั้ งที่ 4 วั นที่ 29 มี นาคม 2561
ครั้ งที่ 5 วั นที่ 30 มี นาคม 2561 ครั้ งที่ 6 วั นที่ 18 เมษายน 2561 ครั้ งที่ 7 วั นที่ 19 เมษายน 2561 และ
ครั้งที่ 8 วันที่ 20 เมษายน 2561
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ถอดข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการบั น ทึ ก เสี ย งการให้ สั ม ภาษณ์ ข องชาวบ้ า นที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล และจากการจดบั น ทึ ก
ของกลุ่มผู้วิจัย
2. นาข้อมูลที่ได้จากการถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงมาสังเคราะห์ ไปตามขอบเขตที่ใช้ในการวิจัยในด้าน
ประวัตคิ วามเป็นมา รูปแบบการเทศน์ ความเชื่อ และคุณค่า
ขั้นสรุปผลการวิจัย
หลังจากการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ตามกรอบการวิจัยมาสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ
ขั้นนาเสนอผลการวิจัย
ผู้วิจั ยจะนาเสนอผลการวิจั ยแบบพรรณนาวิเคราะห์ อั นเป็นรู ปแบบลักษณะของการวิจัย แบบคุณ ภาพ
ตามล าดั บของเนื้ อ หา คื อ บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บทที่ 3 วิ ธีด าเนิน การวิ จั ย
บทที่ 4 ผลการวิจัย และบทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์ชูชก) ของตาบลหนองกะท้าว อาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก” สรุปได้ว่า การเทศน์มหาชาติของตาบลหนองกะท้าวมีความเป็นมาที่ไม่แน่นอน สันนิษฐานว่าน่าจะ
จัดขึ้นครั้งแรกที่วัดหนองสองเฒ่า ตาบลหนองกะท้ าว อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผู้ให้ข้อมูลกล่าวตรงกันว่า
ตนเองพบเห็นประเพณีนมี้ าตัง้ แต่เกิด จึงไม่สามารถระบุปีได้อย่างชัดเจน ซึ่งหนึ่งในผู้ที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นหญิงวัย 90 ปี
ระบุว่าตนก็เห็นพิธีเทศน์มหาชาติน้ีมาตั้งแต่เด็กเช่นกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพิธีเทศน์มหาชาติของตาบลหนองกะท้าวนี้
มีการจัดมาไม่ต่าว่า 80 ปี ต่อมาได้นาประเพณีการเทศน์มหาชาติกัณฑ์ชูชกมาเทศน์ที่วัดหนองกะท้าว ตาบลหนองกะท้าว
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเพณีการเทศน์หาชาติกัณฑ์ชูชกจึงปรากฏมีเทศน์ที่วัดหนองกะท้าวมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยเชื่อว่าหากปีใดละเว้นการจัดงานจะทาให้หมูบ่ ้านประสบภัยร้าย
ในด้านรูปแบบของการเทศน์มหาชาตินนั้ ในอดีตการเทศน์ของตาบลหนองกะท้าว จะนิยมเทศน์แบบร้องแหล่
เป็ นท่ ว งทานองที่ไ พเราะ โดยเจ้า ของกั ณฑ์จ ะมีก ารร้ องแหล่ เพื่อ เปิ ด ตัว ชูชกด้ วย และใช้ระยะเวลาในการเทศน์
1 วั น 1 คื น แต่ในปั จจุ บันจะนิยมเทศน์เป็น ร้อยแก้ วธรรมดา และใช้เวลาในการเทศน์แค่ 1 วันเท่า นั้น สาเหตุที่มี
การเปลี่ยนวิธีการเทศน์จากการเทศน์แบบร้องแหล่มาเป็นร้อยแก้วธรรมดาและลดเวลาให้เหลือแค่ 1 วันนั้น เนื่องจาก
ปัจจุบันมีผู้ฟังจานวนลดน้อยลง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุ ส่วนคนในวัยอื่น ๆ มักจะเข้าร่วมเฉพาะช่วงแห่กัณฑ์
เท่านัน้ เนื่องจากต้องไปประกอบการงาน เพราะปัจจุบันชาวหนองกะท้าวมีการทาการเกษตรตลอดทั้งปี จึงทาให้ปรับ
วิธีการเทศน์และระยะเวลาลง
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ในการจัดงานเทศน์มหาชาตินั้น ในอดีตจะใช้การจับฉลากทั้งหมด 13 กัณฑ์โดยแต่ละคุ้มจะมารวมตัวกัน
ถ้าคุ้มไหนได้กัณฑ์ชูชกจะถือว่าได้กัณฑ์ที่ใหญ่และมีความสาคัญที่สุด แต่ปัจจุบันการจับฉลากนั้นได้เลื อนหายไป
เพราะในการจัดขบวนงานเทศน์มหาชาติกัณฑ์ชูชกนั้นค่อนข้างจะใช้เงินจัดที่สงู ปัจจุบันจึงเป็นความสมัครใจแทน
ในอดีตการแต่งกายของชูชกจะต้องแต่งในอุโบสถ โดยบุคคลที่จะเข้าไปในอุโบสถได้นนั้ จะมีเพียงแค่พระภิกษุ
และบุคคลที่จะแต่งกายเป็นชูชกเท่านั้น โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีให้ และเมื่อแต่งกายออกมาแล้วจะไม่มี
ใครทราบว่าบุคคลใดที่แต่งตัวเป็นชูชก เพราะมีการแต่งกายที่มิดชิด ซึ่งในอดีตนั้นคนที่จะแต่งกายเป็นชูชกจะต้องเป็น
เพศชายที่มีอายุ 50 ปีขนึ้ ไป เหตุที่เลือกบุคคลที่มอี ายุ 50 ปี เพราะมีวัยใกล้เคียงกับชูชกในเรื่องราวของพระเวสสันดร
ชาดก แต่ในปัจจุบันคนที่จะแต่งกายเป็นชูชกจะมีอายุประมาณ 20 ปีขึ้นไป และการแต่งกายในอุโบสถได้เลือนหายไป
แต่จะมาแต่งกายที่บ้านของเจ้าภาพ จึงทาให้ใคร ๆ ก็ทราบว่า บุคคลที่แต่งกายเป็นชูชกนั้น คือเป็นใครบ้าง จึงทาให้
ความขลังนัน้ เลือนหายไปด้วย สาเหตุที่เป็นเช่นนีเ้ นื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทั้งชาวบ้านและคนที่แต่งกายเป็นชูชกจะ
เน้นไปที่การเล่นสนุกสนาน จึงลดและให้ความสาคัญเกี่ยวกับพิธีกรรมที่เคยปฏิบัตมิ า
ด้านความเชื่อนั้น ชาวบ้านเชื่อว่าจะต้องจัดประเพณีการเทศน์มหาชาติทุกปี หากปีใดไม่จัดก็จะทาให้ตาบล
เกิดประสบกับภัยด้านต่าง ๆ ในเรื่องของชูชกนั้นชาวบ้านมีความเชื่อในเรื่องของชูชกเป็นอย่างมาก เพราะชาวบ้าน
เชื่อว่า ผู้ทีแ่ ต่งกายเป็นชูชกนั้น มีองค์ชูชกมาเข้าร่างจริง ๆ แต่ในปัจจุบันความเชื่อเรื่องชูชกก็ลดน้อยลง เพราะชาวบ้าน
มุง่ เน้นไปที่ความสนุกสนานในการแห่ขบวนกัณฑ์ชูชก และไม่ไปประกอบพิธีกรรมและแต่งกายในวัดเหมือนเช่นในอดีต
และในปัจจุบันผู้ที่แต่งกายเป็นชูชกยังมีด่มื สุราให้มึนเมา เพื่อให้ตนเองได้มคี วามกล้าแสดงออกในบทบาทของชูชก และ
ส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นด้วย
ในอดีตปลัดขิกที่ผูกเอวชูชกนั้น ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและบูชา ในด้านของการค้าขายให้ร่ารวย
เงินทอง ใช้พกติดตัวเมื่อออกทามาหากินในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันอันตรายภัยจากภูต ผี หรือสิ่งที่ตามองไม่เห็น
และยังเป็นยารักษาโรคให้กับเด็ก ๆ ที่เกิดอาการจับ ไข้จากการดูตาชูชก ในปัจจุบันความเชื่อในเรื่องของปลัดขิก
มีบทบาทเพิ่มมากขึน้ จากในอดีตโดยถูกนามาใช้ในเรื่องของเมตตามหานิยม และการค้าขายที่ได้กาไร โดยเมื่อเสร็จพิธี
การเทศน์มหาชาติแล้ว ชาวบ้านจะขอนาไปบูชา
สาหรับเด็ก ๆ ที่เกิดการจับไข้เพราะไปเห็นชูชกที่มีรูปร่างน่ากลัวนั้น ชาวบ้านเชื่อว่าจะต้องนาปลัดขิกของ
ชูชกนั้นไปต้มแล้วนาน้ามาให้เด็กดื่ม เด็กจึงจะหายจากการเป็นไข้และหายตกใจกลัว
ด้ า นคุ ณ ค่ า จากประเพณี ก ารเทศน์ ม หาชาติ กั ณ ฑ์ ชู ช ก ของต าบลหนองกะท้ า ว อ าเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้คุณค่าด้านต่าง ๆ ดังนี้
คุ ณ ค่ า ด้ า นความสามั ค คี พบว่า การจั ด งานเทศน์ม หาชาติใ นแต่ล ะปี นั้น ต้อ งใช้ก าลั ง กาย ก าลั ง ใจจาก
คนในชุม ชน ชาวบ้ า นจะร่ ว มมือ กั น จั ด งานประจ าปี ข องท้ อ งถิ่ น นี้ร่ว มกั น จึ ง ก่ อ ให้ เกิ ด ความรั ก ความสามั ค คี กั น
ของคนในชุมชน
คุณค่าด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คนในชุมชนเมื่อได้รับหน้าที่ให้ทางานด้านต่าง ๆ แล้วก็จะรับผิดชอบ
งานที่ตนรับมา เช่น คุ้มไหนรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ก็ทาหน้าที่จัดเครื่องกัณฑ์ และแห่ขบวนกัณฑ์ของตนไปที่วัด เป็นต้น
คุณค่าด้านการสืบทอดประเพณี ชาวบ้านตาบลหนองกะท้าวได้สืบทอดประเพณีการเทศน์มหาชาติน้ีมา
โดยตลอดทุกปี นับว่าได้เป็นผู้สบื ทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่
คุณค่าด้านการสร้างทานบารมี ประเพณีการเทศน์มหาชาตินับว่าเป็นประเพณีที่สาคัญยิ่งในอันจะให้คนได้
เสียสละทรัพย์เพื่อประกอบทานบารมี โดยมีพระเวสสันดรเป็นแบบอย่าง
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อนึ่ง ในด้านคุณค่าการสร้างทานบารมีนี้ นอกจากชาวบ้านจะยกย่องพระเวสสันดรในฐานะผู้ที่เป็นแบบอย่าง
ในการสร้างทานบารมีแล้ว ชาวบ้านยังให้ความสาคัญและยกย่องชูชกด้วย ในฐานะที่ชูชกเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ
ที่ ท าให้ ก ารบ าเพ็ ญ ทานบารมี ข องพระเวสสั น ดรบรรลุ เ ป้ า หมาย เนื่ อ งจากหากไม่ มี ชู ช กมาขอกั ณ หา ชาลี
พระเวสสันดรก็จะไม่บรรลุทานบารมีในด้านการบริจาคบุตรได้
คุณค่าด้านคาสอน การฟังเทศน์มหาชาติจะได้รับคติสอนใจอยู่ในทุกตอน ซึ่งขอยกตัวอย่างคาสอนที่สาคัญ
มาแสดง 4 ประการ ดั ง นี้ 1) ค าสอนด้ า นความมี เ มตตากรุ ณ าในตอนที่ พ ระเวสสั น ดรได้ ใ ห้ ช้ า งปั จ จั ย นาค
ให้แก่ชาวเมืองกลิงครัฐ เนื่องจากเมืองนี้เกิดความแห้งแล้งจึงได้ให้ช้างสาคัญไป เพื่อให้เมืองนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์
เหมื อ นเดิ ม 2) ค าสอนด้ า นการเคารพในข้ อ ปฏิ บั ติ แ ละจารี ต ประเพณี กล่ า วคื อ เมื่ อ พระเวสสั น ดรได้ บ ริ จ าค
ช้า งปั จ จั ยนาคให้ แก่ ชาวเมือ งกลิ ง ครั ฐ ไป จึง ทาให้ ประชาชนชาวเมืองสี พีไ ม่พอใจ และมีเสี ย งเรี ย กร้ องให้ ขั บ ไล่
พระเวสสันดรไปอยู่ที่เขาวงกต ซึ่งพระเวสสันดรก็ปฏิบัติตาม 3) คาสอนด้านการร่วมทุกข์ร่วมสุขของคู่ชีวิต กล่าวคือ
เมื่อ พระเวสสั น ดรถู ก ขั บไล่ พระนางมั ทรี ก็ ต ามเสด็ จ พระเวสสั น ดรไปที่ เขาวงกตเพื่ อ ปฏิ บัติพ ระเวสสั น ดรด้ ว ย
4) คุณค่าด้านการรู้จักการประมาณในการบริโภค กล่าวคือเมื่อชูชกได้รางวัลและอาหารจากการที่พระเจ้ากรุงสญชัย
ใช้เป็นค่าไถ่ตัวกัณหา ชาลี ชูชกก็บริโภคอาหารเกินปริมาณ จนทาให้ท้องแตกตายในที่สุด
คุณค่าด้านการสืบทอดพระพุทธศาสนา การจัดประเพณีการเทศน์มหาชาติของชุมชนนี้ถือว่าได้เป็นผู้ที่มี
บทบาทสาคัญในการทานุบารุง และสืบทอดอายุ ของพระพุทธศาสนาให้ยาวนานต่อไป ส่วนคุณค่าเรื่องการเผยแผ่
คาสอนทางพระพุทธศาสนานั้น การจัดให้มีการเทศนานับว่าเป็นการจัดให้มีการประกาศหรือเผยแผ่คาสอนของ
พระพุทธศาสนา
อภิปรายผล
การศึ ก ษาประเพณี ก ารเทศน์ เ วสสั น ดรชาดก กั ณ ฑ์ ชู ช ก ของต าบลหนองกะท้ า ว อ าเภอนครไทย
จังหวัด พิษณุโ ลกในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบการเทศนา พิธีกรรมความเชื่ อ และคุณค่ า
ด้านต่าง ๆ ที่แฝงอยูใ่ นประเพณีการเทศน์นี้ ดังจะนาผลการศึกษามาอภิปรายในแต่ละประเด็น ดังนี้
ในด้ า นประวั ติค วามเป็ น มานั้น ไม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ อย่า งชัด เจนว่า จั ด เทศน์มหาชาติกั ณ ฑ์ชูชกนี้ม าตั้ง แต่
ปี พ.ศ.ใด ทราบแต่เพียงว่ามีมาไม่ต่าว่า 80 ปี เนื่องจากในสมัยก่อนไม่ได้มเี ครื่องมือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง
ความเชื่อเรื่องการแห่ชูชกนี้มีปรากฏในพื้นที่ต่าง ๆ ของไทยด้วย ดังที่ ปฐม หงส์สุวรรณ (2556 หน้า 270-271)
กล่าวถึงความเชื่อของสังคมไทยเกี่ยวชูชกไว้ว่า “งานแห่ตาชูชก” เป็นความคิดความเชื่อที่เก่าแก่มีมาแต่โบราณ ไม่ได้
เป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันดังที่คนส่วนใหญ่รับรู้ อีกทั้งการแห่ตาชูชกในงานบุญเทศน์มหาชาติเป็น
สิ่งที่ถอื ปฏิบัตินับเนื่องกันมากกว่าศตวรรษ ดังคาบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ผู้อาวุโสที่มีอายุมากกว่า 80 ปี หลายคน
ในชุมชนที่ได้กล่าวกับผู้เขียน ด้วยเหตุนภี้ าพของตาชูชกที่เรียกขานกันว่า “ตาชูชก” จึงเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านต่างรู้จัก
และปฏิบัตสิ บื ทอดเป็นประเพณีต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
ในด้ า นรู ป แบบการเทศน์ แ ละพิ ธี ก ารเทศน์ เ วสสั น ดรชาดกกั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ของวั ด หนองสองเฒ่ า และ
วั ด หนองกะท้ า วนั้ น มี รู ป แบบคล้ า ยกั บ การเทศน์ ใ นพื้ น ที่ อ่ื น ๆ ที่ มี ก ารจองกั ณ ฑ์ เ ทศน์ การจั ด เครื่ อ งกั ณ ฑ์
การเทศน์ที่นิ ย มเป็ น ทานองร้ อ งแหล่ แต่ก ารเทศน์ และพิธีเ กี่ ย วกั บกั ณ ฑ์ ชูชกของทั้ ง สองวั ด ดั ง กล่ า วมาข้ า งต้ น
จะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากที่อ่ืน ๆ ในด้านของการแห่และพิธีกรรมประกอบ กล่าวคือ การแต่งกาย
เป็นชูชกนั้นในพื้นที่อ่ืน ๆ จะมีการเปิดเผยให้ทราบอย่างชัดเจนว่าผู้ใดเป็นคนแต่งเป็นชูชก แต่ที่ตาบลหนองกะท้าว
ในอดีตนัน้ จะต้องไปแต่งกายและทาพิธีอันเชิญวิญญาณของชูชกมาประทับร่างที่อุโบสถ และไม่มีใครสามารถจะทาย
ได้ว่าผู้ใดแต่งกายเป็นชูชกเพราะปกปิดร่างกายทั้งหมด แม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่อาจจะทราบได้
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ด้ า นความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ชู ช กของต าบลหนองกะท้ า วนี้ มี ทั้ ง เหมื อ นและแตกต่ า งจากชู ช กในคั ม ภี ร์ ท าง
พุทธศาสนาอยู่บางประการ ความเชื่อเกี่ยวกับชูชกที่เหมือนกันคือ รูปลักษณะของชูชกที่มีลักษณะที่น่าเกลียดน่ากลัว
ซึ่งในคัมภีร์พุทธศาสนานั้นระบุไว้ว่า ชูชกมีลักษณะที่เป็นบุรุษโทษ 18 ประการ เช่น เขี้ยวงอกออกพ้นปากเหมือน
เขี้ยวหมู จมูกหักฟุบดูน่าชัง มีต่อมแมลงวัน เป็นต้น ชูชกที่หนองกะท้าวก็มีการแต่งกายที่ดูน่ากลัว ผู้ใหญ่จึงต้อง
พาเด็กออกไปให้ไกลจากชูชก เพราะเด็กจะตกใจกลัวและจับไข้ได้ ลักษณะที่เหมือนกันแบบที่สองคือ ความเป็น
นักขอของชูชก ตามคัมภีร์ของพุทธศาสนานั้นกล่าวว่าชูชกเป็นนักขอ และมีทรัพย์ที่ได้จากการขอนั้นเป็นจานวนมาก
โดยจะเดินทางไปขอตามบ้านหรือชุมชนต่าง ๆ ซึ่งชูชกของหนองกะท้าวเมื่อแต่งกายและทาพิธีเสร็จแล้ว ก็จ ะพากันวิ่ง
ไปตามบ้านหลังต่าง ๆ แต่จะต่างจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนาในเรื่องกิริยาการขอ กล่าวคือ ตามคัมภีร์กล่าวว่าชูชก
เมื่อไปถึงบ้านหรือชุมชนต่าง ๆ ก็จะเอ่ยปากขอ และได้ทรัพย์มา แต่ที่หนองกะท้าวชูชกจะไม่เอ่ยปากขอ หากอยากได้
อะไรก็สามารถหยิบไปได้เลย โดยที่เจ้าของบ้ านจะไม่หวง ซึ่งสิ่งที่เหมือนก็คือได้ทรัพย์จากคนอื่นมาสาเร็จ แต่สิ่งที่
ต่างกันคือ ชูชกหนองกะท้าวจะไม่เอ่ยปากขอ อยากได้อะไรก็หยิบไปได้เลย เหตุที่ไม่เอ่ยปากขอก็เพราะกลัวว่าเจ้าของ
บ้านจะจาเสียงได้ และรู้ว่าได้ใครแต่งกายเป็นชูชกนั่นเอง
ในด้านความเชื่อเกี่ยวกับชูชกของตาบลหนองกะท้าวนั้นมีมานานเช่นเดียวกับในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เมื่อมีการเทศน์
มหาเวสสันดรชาดกก็จะมีการแต่งกายเป็นชูชกประกอบพิธีเทศน์ แต่จะต่างจากที่อ่ืนคือลักษณะของการแต่งกาย
และพิธีกรรมประกอบ ซึ่งชูชกที่หนองกะท้าวต้องไปแต่งกายและประกอบพิธีในอุโบสถ และมี การแต่งกายเป็นชูชก
2 ประเภท คือ ชูชกขาว (ฝ่ายดี) โดยจะแต่งตัวเปิดเผยและทาหน้าที่จูงคนที่แต่งกายเป็นกัณหาชาลีไปฟังเทศน์ และ
ชูชกเหลือง (ชูชกผี) จะแต่งกายมิดชิดน่ากลัว
สาหรับเหตุผลที่ชาวบ้านของตาบลหนองกะท้าวได้ให้ความสาคัญกัณฑ์ชูชกมากเป็นพิเศษนั้น มีเหตุผลดังนี้
ประการแรกการเทศน์กัณฑ์อ่ืน ๆ จะมีรูปแบบการเทศน์เหมือนกับพื้นที่อ่ืน ๆ ประการที่สองเหตุผลด้านความเชื่อ
โดยเชื่อ ว่ า หากปี ใ ดจั ด งานเทศน์ม หาชาติแ ล้ ว ไม่ มีก ารแต่ ง กายหรือ แห่ ชู ชก จะทาให้ เ กิ ด อาเพศแก่ ค นในต าบล
ประการที่สาม มีพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ ต้ องประกอบพิธีในอุโบสถ และต้องมีพระมาประกอบพิธีอัญเชิญ
วิญญาณชูชกมาประทับร่าง ประการที่สี่ เพราะชูชกเป็นผู้ที่เด่นหรือมีความสามารถด้านการขอ มีความฉลาดไหวพริบดี
และมีวาทศิลป์ ซึ่งหากมีการแห่ชูชกก็จะทาให้ชาวบ้านมีทรัพย์และมีความสาเร็จเช่นเดียวกับชูชกด้วย ประการที่ห้า
เพราะชูชกเป็นคนที่มีบทบาทสาคัญที่ทาให้พระเวสสันดรได้บาเพ็ญปุตตทานเป็นผลสาเร็จ
สาหรับในปัจจุบันด้วยสภาพของสังคมวัฒนธรรมโลกและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป มี ผลทาให้คนในตาบลหนอง
กะท้าวได้ลดความเชื่อเกี่ยวกับชูชกลง ในด้านพิธีกรรมที่ไม่มกี ารไปประกอบพิธีในอุโบสถ และเน้นความสนุกสนานรื่น
เริง เพราะคนที่แต่งกายส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น และไม่มีความเชื่อว่ามีชูชกมาประทับร่างเหมือนในอดีต จึงแสดงกิริยา
ต่าง ๆ ไปตามอารมณ์ความรู้ สึกของตน แต่สิ่งที่ยังคงอยู่ในความเชื่อเกี่ยวกับชูชกเหมือนในอดีตคือ ความเชื่อด้าน
การเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่ทาให้พระเวสสันดรได้ทาปุตตทาน จนทาให้บารมีบริบูรณ์ในชาติน้ี และความเชื่อด้าน
การเป็นผู้ขอที่ประสบความสาเร็จของชูชก ชาวบ้านจึงยังให้ความสาคัญและบูช าชูชกอยู่ในด้านของโชคลาภและ
ความสาเร็จในการหาทรัพย์ ซึ่งก็คล้ายกับความเชื่อเกี่ยวกับชูชกในพื้นที่อื่น ๆ ของสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระอนุเทพ ขนฺติพโล (2556 หน้า 116-117) ที่ได้ศึกษาปรากฏการณ์การบูชาชูชกในสังคมไทย พบว่าเหตุที่คน
บางกลุ่มมีบูชาชูชกนั้นก็เพราะเหตุว่า ชูชกเป็นบุคคลที่มีส่วนเสริมบารมีของพระเวสสันดร ชูชกเป็นผู้ให้โชคลาภ
ขออะไรก็ประสบความสาเร็จ ชูชกเป็นผู้มวี าทศิลป์ ชูชกเป็นคนมัธยัสถ์ และมีเสน่ห์
ปัจจุบันแม้ว่ารูปแบบการเทศน์ ความเชื่อ พิธีกรรมบางเรื่องจะเปลี่ยนแปลงไป และมีความศักดิ์สิ ทธิ์หรือ
เข้มขลังน้อยลงบ้างตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ แต่ชาวบ้านตาบลหนองกะท้าวก็ยังคงรักษาและสืบทอดประเพณีน้ีให้คงอยู่
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ต่อไป เพราะประเพณีน้ีได้หล่อหลอมคนในชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคีกัน และเชื่อว่าประเพณีน้ีนามาซึ่งสิ่งที่
เป็นสิริมงคลทั้งต่อบุคคลและชุมชน
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มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์แบบจาลองมโนทัศน์ของรูปแบบการปรับตัวในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้
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Abstract
Surviving changing situations in crossword competitions and higher education learning is similar because
of required coping imperatives effected by cultivated personal competencies and uncontrollable external
situations. This phenomenological research aimed to synthesize a conceptual model of coping patterns used with
psychological counseling in training and competing process of crossword players. Participant observation and
in-depth interview were used for data collection. Participants were members of Chiang Mai University
crossword’s club selected by the criteria of experiences and information-rich group. The research method was a
longitudinal study including coaching, observing, and interviewing with staffs and students who were on the
same university crossword team with the main researcher for ten years (2008-2017AD). Research results
indicated four coping patterns: offensive, defensive, control, and discharge. Each pattern was selected by
crossword players who had different traits in different situations. Psychological counseling processes raised the
self-awareness of players for adjusting their patterns with memory input, daily practice, and situational
perception for success in crossword games and in real life on their own.
Keywords: Coping patterns, Psychological counseling, Crossword players

บทนา
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในพันธกิจด้านการศึกษาที่เน้นความสาคัญของการรู้การคิดเพื่อขับเคลื่อน
สังคม บุคลากรและนิสิตนักศึกษาจาเป็นต้องบ่มเพาะสมรรถนะด้านการรู้การคิดที่ซับซ้อน การมีแรงจูงใจระดับสูง
และการตระหนักรู้ในตนเอง อันเป็นองค์ประกอบสาคัญของพลังเชาวน์ปัญญามนุษย์ (Tirri & Nokelainen, 2011)
ที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศและสังคมโลก อันเป็นหนึ่งในภารกิจสาคัญ
ของการศึกษาระดับสูงทั้งการเรียนการสอนตามหลักสูตรและการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ในโลกการทางานจริง
การอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นปรากฏการณ์คู่ขนานระหว่างธรรมชาติของการแข่งขันครอส
เวิร์ดกับการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เนื่ องจากความจาเป็นในการปรับตัวทั้งด้านสมรรถนะส่วนบุคคลที่
บ่มเพาะได้ กับส่วนของสถานการณ์ภายนอกที่ไม่อาจควบคุม ซึ่งในเกมครอสเวิร์ด จะเป็นแบบจาลองการรู้การคิดที่
ซับซ้อนผ่านกฎกติกาการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างคาศัพท์ที่มีคุณภาพจากการจั่วหยิบตัวอักษรที่ยากจะคาดเดา ภายใต้
ความกดดั นของระยะเวลาและพื้น ที่ของหน้า กระดานอันเป็ นทรั พยากรที่มีจากั ด โดยต้อ งมีแ รงจู งใจระดับสูงใน
การฝึกซ้อม การจดจาสูตรการเล่นพร้อมคาศัพท์ภาษาอังกฤษจานวนมหาศาล และการตระหนักรู้ในศักยภาพของ
ตนเอง ด้วยคุณลักษณะของการใช้กระบวนการทางสติปัญญาในระดับสูงดังกล่ าว การแข่งขันครอสเวิร์ดจึงถูกบรรจุ
เป็นหนึ่งในกีฬาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัยและกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตลอดระยะหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน
ครอสเวิร์ด เกม เป็ น เกมกระดานต่อ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ ที่ ส ามารถเล่ น ได้ ตั้ง แต่ 2-4 คน แต่ส าหรั บ
ในการแข่งขัน จะใช้รูปแบบการเล่น 2 คนหรือสองทีม อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่
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1. กระดานตาราง 15 คูณ 15 ช่อง โดยแบ่งออกเป็นช่องคะแนนธรรมดาและช่องคะแนนพิเศษ
2. เบี้ยอักษรและถุงใส่เบี้ยอักษร ทั้งนี้ เบี้ยอักษรที่ใช้เล่นมีทั้งหมด 100 ตัว เป็นตัวอักษร A-Z รวม 98 ตัว
และตัวว่างสองตัว เบี้ยอักษรแต่ละตัวจะมีคะแนนไม่เท่ากัน และตัวว่างมีค่าคะแนนเท่ากับ 0 แต่สามารถใช้แทน
ตัวอักษรอะไรก็ได้
3. แป้นสาหรับวางเรียงตัวอักษร ฝ่ายละ 1 แป้น
4. นาฬิกาจับเวลาแบบสลับได้ 2 ฝั่ง
5. ใบจดคะแนน ฝั่งละ 1 ใบ
โดยมีวิธีการเล่น คือ ทัง้ สองฝ่ายจับเบี้ยอักษรจากถุงเบี้ยขึ้นมาฝั่งละ 7 ตัว ฝ่ายที่สุ่ มได้เริ่มก่อนจะได้จับเบี้ย
และเริ่มเกมก่อน ส่วนฝ่ายที่สุ่มได้เริ่มทีหลังจะจับเบี้ยต่อหลังจากฝ่ายเริ่มก่อนจับเบี้ยครบแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายที่เริ่มก่อน
จะต้องผสมตัวเบีย้ อักษรในแป้นให้เป็นคาที่มคี วามยาวตั้งแต่ 2 ตัวอักษรวางลงไปในกระดาน โดยต้องมีตัวอักษรตัวใด
ตัวหนึ่งทับช่องสีชมพูกลางกระดาน ซึ่งช่องนี้เป็นช่องคะแนนพิเศษที่มีผลให้คะแนนของคานั้นมีค่าคูณสอง เมื่อฝ่าย
เริ่มก่อนลงคาศัพท์และจบตาเล่น จะต้องทาการหยิบเบี้ยอักษรจากในถุงเบี้ยขึ้นมาใหม่จนเบี้ยในมือมีครบ 7 ตัวอักษร
(ยกเว้นกรณีเบี้ยในถุงเหลือไม่พอจับให้ครบ) เมื่อ ฝ่ายแรกจบตาเล่น ฝ่ายเริ่มทีหลังก็ทาการสร้างคาศัพท์วางลงไปใน
กระดาน โดยอาจเป็นคาใหม่ที่ต่อเนื่องจากตัวอักษรเดิมของฝ่ายตรงข้ามก็ได้ เป้าหมายของการเล่นครอสเวิร์ด คือ ทั้ง
สองฝ่ายต้องพยายามทาคะแนนให้ได้มากที่สุด จากการใช้ตัวเบีย้ อักษรสร้างคาด้วยการวางลงในกระดาน คะแนนที่ได้
จะมาจาก 1) ค่าคะแนนของตัวเบี้ย 2) ช่องคะแนนพิเศษที่วางตัวเบี้ยลงไปทับ 3) โบนัสคะแนนพิเศษที่ได้เพิ่มจากการ
ลงตัวอักษรได้ 7 ตัวอักษรได้ภายในการลงตาเดียว เมื่อจบเกมตามระยะเวลาที่กาหนด ฝ่ายใดมีคะแนนรวมมากกว่า
ฝ่ายนั้นคือผู้ชนะ (มร.ครอสเวิร์ด, 2547)
การให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นหนึ่งในทักษะสาคัญของโค้ชหรือผู้ฝึกสอนนักกีฬาครอสเวิร์ด เนื่องจากผู้ให้
คาปรึกษาคือผู้ที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีในการสังเกตและรับรู้พฤติกรรม รวมไปถึงความสามารถในการเข้าใจในตัว
บุคคลตรงหน้าอย่างลึกซึ้ง (Nelson-Jones, 2013) ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญในการเข้าถึงศักยภาพของนักกีฬา สามารถ
มองเห็นถึงจุดแข็งอันเป็นทรัพยากรที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ เข้าใจถึงจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข รวมไปถึงการวิเคราะห์
สาเหตุที่มาของจุดที่ควรปรับปรุงนั้น นอกจากนี้ ความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาการปรึกษา ยังช่วยให้โค้ชสามารถ
เข้าใจธรรมชาติและอุปนิสัยในการเล่นกีฬาโดยพื้นฐานได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถกาหนดแบบแผนการฝึกฝนและรูปแบบ
การเล่นที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักกีฬาแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมด้วย
อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรมพฤติกรรมในการปรับตัวของบุคคลนั้น ศาสตร์ทางจิตวิทยามีแนวคิดเรื่อง รูปแบบ
การปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซาเทียร์ โมเดล (Satir, Banmen, Gerber & Gomori, 1991) อันเป็น
วิธีการที่บุคคลเรียนรู้ที่จะรับมือกับความกดดัน เพื่อให้ตนเองอยู่รอดโดยเรียนรู้จากครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กและเป็น
การตอบสนองต่อปัญหาในรูปแบบซ้า ๆ เพื่อให้ ตัวเองปลอดภัย โดยให้ความสาคัญกับองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
ตนเอง (S = Self) ผู้อื่น (O = Others) และบริบท (C = Context) ในการเผชิญปัญหา บุคคลอาจให้ความสาคัญกับบาง
องค์ประกอบแต่ละเลยบางองค์ประกอบ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไม่สมดุลของพฤติกรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
การปรับตัว เป็น ประโยชน์อ ย่างยิ่งในการทาความรู้ จักและเข้าใจบุ คคลอย่า งเป็ นระบบ โดยเฉพาะในสนามการ
แข่งขันครอสเวิร์ดระดับมหาวิทยาลัย ที่จาเป็นต้องปรับตัวรับมือกับคู่แข่งที่มีทักษะทางปัญญาระดับสูง การวิเคราะห์
รูปแบบการปรับตัวของผู้แข่งขัน จะช่วยให้ผู้ฝึกสอนสามารถสร้างสถานการณ์จาลองและกาหนดกลยุทธ์การฝึกซ้อม
เพื่อให้นักกีฬาสามารถดึงเอาศักยภาพสูงสุดมาใช้อย่างเหมาะสมกับตนเองได้ในที่สุด
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ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการปรับตัวและการให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาในนักกีฬาครอสเวิร์ดระดับ
มหาวิทยาลัย ” โดยใช้การวิจัยเชิงคุ ณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยาในการถอดบทเรียนสิบปีจากการเก็บข้อมูล
ภาคสนามในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้ให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยากับนักกีฬาครอสเวิร์ดระดับมหาวิทยาลัยในฐานะโค้ช เพื่อ
วิเคราะห์จั ด กลุ่ ม การปรั บตั วในกีฬ าที่เน้นทั ก ษะทางปั ญ ญา แล้ ว นามาสั ง เคราะห์ เป็น ข้ อเสนอในการปรึ กษา ให้
บุคลากรและนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการอยูร่ อดได้ดว้ ยการปรับตัวที่เหมาะสมใน
สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ยากจะคาดเดาในบริบททางการศึกษายุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อสังเคราะห์แบบจาลองมโนทัศน์ของรูปแบบการปรับตัวในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้คาปรึกษา
เชิงจิตวิทยาผ่านการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาครอสเวิร์ดระดับมหาวิทยาลัย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดองค์ประกอบด้านตัวตน (Self) ผู้อ่ืน (Other) และบริบท (Context) ของรูปแบบ
การปรับตัวเพื่อให้มชี วี ติ รอด (Survival Coping Stance) ของซาเทียร์ โมเดล (Satir et al., 1991) ในการตั้งสมมติฐานว่า
รูปแบบการปรับตัวและการให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาสาหรับนักกีฬาครอสเวิร์ด เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน กล่าวคือ รูปแบบการปรับตัวของนักกีฬามีความเกี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษาของโค้ช ในการสร้างความตระหนัก
รู้ใ นตนเอง การรู้ ผู้ อ่ืนหรือ คู่ แข่ ง ขั น และการเข้ า ใจบริ บทแวดล้ อ มของสถานการณ์ ก ารแข่ ง ขั น ในขณะที่ ก าร ให้
คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาสาหรับนักกีฬาครอสเวิร์ด ก็มีความสัมพันธ์กับการเลือกกลยุทธ์การฝึกซ้อมและแข่งขันที่
เหมาะสมกับรูปแบบการปรับตัวของนักกีฬาเช่นกัน
รูปแบบการปรับตัว
- รู้ตนเอง (Self)
- รู้ผู้อื่น (Other)
- รู้บริบทแวดล้อม (Context)

การให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา
สาหรับนักกีฬาครอสเวิรด์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยาครั้งนี้ ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เ ชิงลึก ผ่านการ
ถอดบทเรียนจากพหุกรณีศึกษา โดยวิธีการเลือกอย่างเจาะจง เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คนที่สามารถให้
ข้ อ มู ล ได้ ม าก (Informant-Rich Cases)
ซึ่ ง มี เ กณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก คื อ เป็ น สมาชิ ก ชมรมครอสเวิ ร์ ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีสัมพันธภาพที่ดกี ับผู้วจิ ัย มีความเต็มใจให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อม การแข่งขัน และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลความรู้สกึ นึกคิดของตนในการเล่นครอสเวิร์ด
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตีความหมายของข้อมูลรายบุคคล จนกระทั่งสมมติฐานนิ่งและ
ข้อมูลอิ่มตัว แล้วจึงสรุปเป็นภาพจาลองทางความคิดจากพหุกรณีศึกษา การเก็บข้อมูลเริ่มตัง้ แต่ พ.ศ. 2551 – 2560
ในบุคลากรและนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาครอสเวิร์ดระดับมหาวิทยาลัยที่ร่วมฝึกซ้อมกับผู้วิจัยรวมระยะเวลาสิบปี ทั้งนี้
ผู้วิจัยใช้วธิ ีการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสรุปรายงานการแข่งขัน
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และการสัมภาษณ์เชิงลึกในฐานะโค้ช ร่วมกับการวิเคราะห์แบบข้ามกรณี (Cross-Case Analysis) เพื่อเพิ่มความ
น่าเชื่อถือ (Credibility) ของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการศึกษา
การให้คาปรึกษาทางจิตวิทยาจะมีความสาคัญในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เนื่องจากในเกมครอสเวิร์ด
นั้นใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเล่น ดังนั้นผู้ที่มีคลังคาศัพท์มากกว่าย่อมเป็นผู้ที่มีความได้เปรียบ การสั่งสม
คาศัพท์ที่ใช้ในการเล่นโดยการท่องจารวมไปถึงการทาแบบฝึกหัดต่าง ๆ จึงมีส่วนช่วยให้นักกีฬาเพิ่มพูนคลังคาศัพท์
ของตนให้เพียงพอต่อการใช้งาน แต่เนื่องจากคาศัพท์นั้นมีปริมาณมหาศาล เกินกว่าที่จะสามารถจดจาได้หมด การ
เลือกเพิ่มจานวนคาศัพท์ในหมวดหมูท่ ี่สอดคล้องกับรูปแบบการเล่นของนักกีฬาแต่ละคนจึงมีความสาคัญ ซึ่งผู้ฝึกสอน
ที่สามารถเข้าใจถึงธรรมชาติของนักกีฬาและรูปแบบการเล่นที่เหมาะสมกับตัวนักกีฬา ย่อมสามารถเลือกชุดคาศัพท์ที่
มีความเหมาะสมและจาเป็ นต่อการเล่นให้นักกีฬาได้ นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบรูปแบบของแบบฝึกหัดที่ใ ช้
ฝึกซ้อมและทดสอบการจาของนักกีฬาได้อย่างสอดคล้องอีกด้วย
นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อม ถัดมาคือในขั้นตอนการฝึกซ้อม ความสามารถในการวิเคราะห์ และ
เข้าใจของนักให้คาปรึกษา จะมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์เกมการฝึกซ้อม โดยอาศัยตั้งแต่ทักษะพื้นฐานในการให้
คาปรึกษาคือการฟังอย่างใส่ใจ เพื่อทาความเข้าใจถึงการตัดสินใจเล่นของนักกีฬาในตาเล่นที่สาคัญ ว่านักกีฬามีการ
รับรู้ว่ามีทางเลือกอย่างไรบ้าง มีการประเมินทางเลือกเพื่อตัดสินใจโดยอิงฐานข้อมูลอะไรบ้างก่อนที่จะเลือก ซึ่งในส่วน
นี้จะช่วยให้ผู้ฝึกสอนสามารถเข้าใจถึงสาเหตุที่มาของการตัดสินใจนั้นได้ และหากทางเลือกนั้นเป็นการตัดสินใจที่
ผิดพลาด ผู้ฝึกสอนจะสามารถชีแ้ จงถึงจุดที่นาไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดให้นักกีฬาได้อย่างเข้ าอกเข้าใจ และในทาง
กลับกัน นักกีฬาก็จะเปิดใจยอมรับและเรียนรู้ถึงความผิดพลาดนัน้ ได้ โดยไม่เกิดความขัดแย้งในสัมพันธภาพระหว่างผู้
ฝึกสอนและนักกีฬา
สาหรับการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนั้น ใช้ระบบกาหนดจานวนเกมที่จะ
แข่งขัน แล้วทาการแข่งขันสะสมคะแนน โดยดูจากจานวนของเกมที่ แพ้ -เสมอ-ชนะ และแต้มต่างสะสม เมื่อครบ
จานวนเกมที่กาหนด ทีมที่มีลาดับตามเงื่อนไขจึงจะสามารถเข้าไปสู่รอบถัดไปได้ ดังนั้นทีมที่มีผลการแข่งขันดีที่สุดคือ
ทีมที่มีจานวนเกมชนะมากที่สุดและแพ้น้อยที่สุด ทว่าในบางครั้ง การที่นักกีฬาบางคนพ่ายแพ้ในบางเกม ความพ่าย
แพ้นั้นได้มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจโดยตรงและสะท้อนผ่านฟอร์มการเล่นของนักกีฬา ดังนั้นความสามารถในการ
เป็นนักจิตวิทยาให้คาปรึกษาจะสามารถช่วยเหลือนักกีฬาที่ประสบปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี โดยช่วยให้นักกีฬาลดการ
กล่าวโทษตนเองในความพ่ายแพ้ ปรั บระดั บอารมณ์ความรู้สึก ทางลบที่มีใ ห้ลดลง ช่วยสนับสนุนให้ กาลัง ใจและ
ตระหนักถึงความจริงว่า การพ่ายแพ้เพียงในเกมหนึ่ง ไม่ได้มีความหมายว่านักกีฬาเป็นผู้ที่ล้มเหลว แต่ยังมีโอกาสที่รอ
อยู่ในเกมต่อไป ซึ่งผู้ที่สามารถข้ามผ่านความผิดพลาดได้ และให้โอกาสตนเองเริ่มต้นใหม่ ได้เร็ว ย่อมมีโอกาสในการ
ไขว่คว้าชัยชนะได้มากขึ้น
อนึ่ง กีฬาครอสเวิร์ดมีรูปแบบการปรับตัวที่เป็นพื้นฐานสาคัญในการเล่นและแข่งขัน คือ การรุก (Offensive) ผู้แข่งขัน
ต้องพยายามหาวิธีทาคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่อชัยชนะ ดังนั้นจึงต้องแสวงหาสถานการณ์หรือโอกาสที่จะสามารถทา
คะแนน ดังนั้นรูปแบบสถานการณ์ที่จะใช้รูปแบบการรุก จะเกิดขึ้นเมื่อมีตัวเบี้ยที่สามารถใช้สร้างคาบิงโก (คาศัพท์ที่
เอาโบนัสคะแนนพิเศษได้) หรือจังหวะที่คแู่ ข่งขันเปิดช่องว่างให้ฉกฉวยทาคะแนนได้ หรือในสถานการณ์ที่ถูกบีบคั้นเช่น
มีคะแนนตามอยู่และเกมดาเนินไปเรื่ อย ๆ ก็ยังตามไม่ทัน หรือใกล้จะจบเกม ก็อาจจะเลือกใช้การรุกอย่างเต็มที่เพื่อ
หวังทาคะแนนพลิกเกม ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปเงื่อนไขที่เหมาะสมกับการรุก คือ 1) มีตัวเบี้ยที่ดีสามารถใช้ทาคะแนน
ได้ 2) คู่แข่งเปิดช่องว่างหรือโอกาสให้ทาคะแนนได้งา่ ย 3) สถานการณ์จาเป็นที่ต้องเร่งรีบทาคะแนน
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ในทางตรงข้าม การปรับตัวรูปแบบสาคัญอีกประการหนึ่งที่ใช้ในกีฬาครอสเวิร์ด คือ การรับ (Defensive) ซึ่ง
มักจะใช้ในกรณี 1) ขาดตัวเบี้ยที่ดีที่จะใช้ในการทาคะแนน 2) มีพ้ืนที่หรือช่องว่างที่สามารถใช้ทาคะแนนทั้งสองฝ่าย
แต่ฝ่ายที่เป็นเจ้าของตาเล่น ไม่มีเบี้ยที่สามารถทาคะแนนได้ จึงใช้การเล่นแบบรับเพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามวาง
คาศัพท์ที่ได้คะแนนสูง 3) การเล่นแบบรอจังหวะโอกาส เพื่อหวังทาคะแนนจากความผิดพลาดของคู่แข่งขัน โดยใช้
การเล่นเกมรับเพื่อกดดันคู่แข่งด้วยระยะเวลาที่ลดน้อยลงเรื่อย ๆ 4) มีคะแนนนาอยู่มากพอและผู้เล่นคานวณแล้วว่า
ถ้าสามารถรักษาระยะห่าง หรือไม่เปิดให้คู่แข่งขันทาคะแนนสูง ๆ จะสามารถชนะในเกมนัน้ ได้
การปรับตัวอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การควบคุม (Control) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผสมผสานทั้งการรุกและการรับ โดย
จะใช้รูปแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยหลักจะเน้นการสร้างสมดุลตัวอักษรให้มีความ
คล่อง ให้เล่นได้ง่าย ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์ในเกม เช่น ถ้าคู่แข่งพยายามเปิดพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสทา
คะแนน ผู้ที่ปรับตัวแบบควบคุมก็จะใช้พ้ืนที่ในการทาคะแนนของตนก่อน โดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสที่จะถูก
เอาคะแนนคืน แต่ถ้าคู่แข่งมีคะแนนนาแล้วพยายามปิดเกมด้วยเล่นแบบป้องกันเพื่อยือ้ เวลา ผู้เล่นแบบนี้ก็จะพยายาม
สร้างหรือขยายพื้นที่ในการเล่นเพิ่มในรูปแบบที่ไม่สมุ่ เสี่ยงจนเกินไป หรืออาจเล่นแบบเน้นวางแผนล่วงหน้า ว่าเมื่อตานี้
เล่นไปแล้ว อีก 1-2 ตาถัดไป จะมีโอกาสได้เล่นอะไรที่มีความต่อเนื่องจากตาเล่นนี้ อันเป็นการชิงอานาจควบคุมทิศ
ทางการเล่นในกระดาน ซึ่งผู้วจิ ัยสามารถสรุปการปรับตัวแบบควบคุมได้ว่า ผู้แข่งขันมักจะเลือกใช้ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) เน้นการสร้างความสมดุลตัวอักษรให้สามารถเล่นได้คล่อง 2) การวิเ คราะห์เพื่อรับมือกับสถานการณ์และวิธีการ
เล่นของคู่แข่งขัน ซึ่งต้องดูหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งคะแนนปัจจุบัน รูปแบบการเล่นที่คู่แข่งขันใช้ ตัวเบี้ยที่ผู้เล่นมีใน
ขณะนั้น 3) การเล่นแบบเน้นการวางแผนล่วงหน้า ว่าเมื่อเล่นแบบใดแบบหนึ่งไปแล้ว จะส่งผลสะท้อนอะไรได้บ้าง
และการวางแผนเพื่อสร้างโอกาสให้ในตาเล่นต่อไปสามารถทาคะแนนได้สูง
รูปแบบการปรับตัวในแบบรุกและแบบรับ สามารถพบได้ในผู้เล่นที่กาลังพัฒนาฝีมือทั่วไป แต่เมื่อพัฒนาและ
มีประสบการณ์มาถึงจุดหนึ่ง จะกลายเป็นผู้ที่มีการปรับตัวในรูปแบบควบคุม โดยอาจมีความโน้มเอียงไปในแบบรุก
หรือรับมากน้อยต่างกันตามพื้นฐานความชอบ ความถนัด ความเคยชิน แต่ทั้งนี้ก็มีปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้องในการ
เลือกรูปแบบ เช่น เจอคู่แข่งที่ฝีมือสูงกว่ามาก หรือหมดแรงจูงใจในการเล่น ก็จะเกิดเป็นการปรับตัวรูปแบบสุดท้าย
คือการปล่อยผ่าน (Discharge) ซึ่งมักจะพบในสถานการณ์ที่ผู้เล่นไม่ได้คาดหวังในชัยชนะเป็นสาคัญ หรือพบว่า
สถานการณ์ไม่อยู่ในการควบคุมให้พลิกกลับมาเอาชนะได้ ผู้เล่นจึงตอบสนองในลักษณะ 1) ยอมรับสถานการณ์ แต่
พยายามเล่นในรูปแบบที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจากัดที่มี หรือ 2) ปล่อยผ่านโดยไม่ได้สนใจในผลการเล่น เพียงแค่เล่ นตาม
เวลาให้เกมจบไป
หลังจากวิเคราะห์รูปแบบการปรับตัวได้สี่แบบแล้ว ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์เป็นแนวทางการเรียนรู้ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ผ่านการท่องศัพท์ การฝึกซ้อม และการรับรู้สถานการณ์การแข่งขันของนักกีฬาครอสเวิร์ด
ระดับมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้
1. รูปแบบการปรับตัวแบบรุก (Offensive)
1.1 การท่องศัพท์: ให้นักกีฬาท่องชุดคาศัพท์พ้ืนฐาน เป็นคาสั้น ๆ 2-3 ตัวอักษร และคาศัพท์ที่มีสระ
จานวนมาก เช่นคาที่ยาว4-5 ตัวอักษรโดยมีสระมากกว่าร้อยละ 70 หลังจากนั้นจึงเน้นการท่องคาศัพท์ที่ใช้ทา
คะแนนเป็นหลัก คือ ชุดคาศัพท์ที่มีตัวอักษรที่มีคะแนนมากในความยาว 4 ตัวอักษร และเน้นชุดคาศัพท์ 7 ตั วอักษร
แบบที่จดจาได้ง่าย เช่น ชุดคา 6 ตัวอักษร บวกตัวอักษรอีก 1 ตัว (6+1) ไล่ท่องไปให้ได้อย่างน้อย 70 ชุด เมื่อท่องได้
แล้วให้ ท่องจาชุดคาศัพท์ 8 ตัวอักษร เป็นแบบ 6+2 ให้มากที่สุดเท่าที่จะจาได้
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1.2 การฝึกซ้อม: เน้นรูปแบบการเล่นทาคะแนน และสร้างพื้นที่ในกระดานให้เปิดกว้าง เพื่อใช้ทาคะแนน
หรือทาคะแนนพิเศษ (บิงโก) ซึ่งชุดคาศัพท์ที่มอบหมายให้ท่องจะมีความสอดคล้องกับวิธีการเล่นแบบนี้
1.3 การรับรู้สถานการณ์การแข่งขัน: หากมีตาแหน่งการเล่นในจุดไหนที่ทาคะแนนได้ดี แม้จะมีความ
เสี่ยงที่จะต้องโดนทาคะแนนสูงกลับมาบ้าง ก็จะสนับสนุนให้เสี่ยง โดยเฉพาะในเกมที่มีแต้มตาม หรือหากมีพ้ืนที่ที่
สามารถทาคะแนนได้ดี แต่ไม่สามารถทาคะแนนได้ในตอนนั้น ก็อาจใช้วิธีเปิดพื้นที่อ่ืนสาหรับทาคะแนนเพิ่ม เพื่อสร้าง
โอกาสให้ตัวเองในตาต่อไป
2. รูปแบบการปรับตัวแบบรับ (Defensive)
2.1 การท่องศัพท์: ให้นักกีฬาท่องชุดคาศัพท์พ้ืนฐาน (คาสั้นๆ 2-3 ตัวอักษร) และคาศัพท์ที่มีสระ
จานวนมาก (ยาว 4-5 ตัวอักษรโดยมีสระมากกว่าร้อยละ 70) หลังจากนั้นเน้นการท่องคาศัพท์ที่ใช้ทาคะแนน โดยจะ
เป็นชุดคาศัพท์ความยาว 4 ตัวอักษร และชุดคาศัพท์ที่มีตัวอักษรที่มีแต้มสูงเป็นหลัก (4-10 แต้ม) ส่วนชุดคาศัพท์แบบ
7-8 ตัวอักษร จะเน้นให้ท่องเพียงเล็กน้อย เนื่องจากไม่เน้นการทาคะแนนจากคาศัพท์ยาวหรือการทาบิงโก แต่จะเน้น
การทาคะแนนด้วยชุดคาสั้น ๆ ให้ได้คะแนนอย่างสม่าเสมอ
2.2 การฝึกซ้อม: เน้นรูปแบบการเล่นทาคะแนนและสร้างพื้นที่ในกระดานแบบจากัดพื้นที่ เพื่อป้องกันการ
ถูกคู่แข่งทาคะแนนหรือทาบิงโกไล่ตามหรือแซงไป ลักษณะการเล่นจะเล่นในพื้นที่ที่จากัด หรือให้พ้ืนที่ช่องกระดานว่าง
ห่างกันต่ากว่า 7 ตัวอักษร หรือเล่นโดยเพิ่มความยากไม่เปิดพื้นที่ให้คู่ แข่งสามารถเล่นช่องคะแนนพิเศษได้ ทั้งหมดนี้จะ
ช่วยป้องกันการถูกทาคะแนนไล่ตาม ซึ่งชุดคาศัพท์ที่มอบหมายให้ท่องจะมีความสอดคล้องกับวิธีการเล่นแบบนี้
2.3 การรับรู้สถานการณ์การแข่งขัน: ในการตัดสินใจเล่นแต่ละตา จะเล่นโดยมุ่งเน้นสมดุลระหว่าง
คะแนนและการป้องกันการโดนทาคะแนนจากฝ่ายตรงข้าม ถ้าหากทาคะแนนได้มากแต่มีความเสี่ยงจะโดนทาคะแนน
กลั บคืน มากก็ อ าจจะไม่เลือกเล่น ในตาแหน่ง นั้น โดยมุ่ง ไปเล่ นในพื้นที่ อ่ืนที่ แ ม้จะได้ค ะแนนน้อ ยกว่า แต่มีค วาม
ปลอดภัยมากกว่า
3. รูปแบบการปรับตัวแบบควบคุม (Control)
3.1 การท่องศัพท์: ให้นักกีฬาท่องชุดคาศัพท์พ้ืนฐาน (คาสั้น ๆ 2-3 ตัวอักษร) คาศัพท์ที่มีสระจานวน
มาก (ความยาว 4-5 ตัวอักษรโดยมีสระมากกว่าร้อยละ 70) ในกลุ่มที่มีรูปแบบการปรับตัวแบบนี้ ชุดคาศัพท์ที่ต้อง
ท่อง จะมีทั้งชุดคาศัพท์ที่ใช้ทาคะแนนแบบสั้น (3-4 ตัวอักษร) และแบบยาว (7-8 ตัวอักษร) โดยแบบยาวจะเริ่มจาก
ชุดคา 6 ตัวอักษร+1 เหมือนในคาศัพท์ของผู้ที่ใช้การปรับตัวแบบรุกเพื่อทาบิงโก
3.2 การฝึกซ้อม: ที่มีการปรับตัวในรูปแบบนี้ จะเน้นให้ฝึกการทาคะแนนโดยประเมินจากลักษณะของ
เบีย้ ว่ามีความเหมาะสมในการทาคะแนนด้วยรูปแบบใด หากเบี้ยในมือเหมาะสมกับการลงคาสั้น ๆ เพื่อทาคะแนน ก็
จะลงคาสั้น แต่ถ้าเบี้ยมีความคล่อง เหมาะสมในการสร้างคายาวสาหรั บทาบิงโกเพื่อหวังคะแนนโบนัส ก็จะเล่นโดย
เก็บเบีย้ ที่สามารถใช้สร้างคายาวได้งา่ ยเพื่อรอสร้างคาตั้งแต่ 7 ตัวอักษรขึน้ ไป
3.3 การรับรู้สถานการณ์การแข่งขัน: ในเกมการเล่นจะเน้นการวิเคราะห์แนวทางการเล่นของคูแ่ ข่ง เพื่อ
ทาการสกัดขัดขวางหรือเน้นการสร้างพื้นที่ สร้างโอกาสทาคะแนนที่เหมาะสมกับตัวเบี้ยที่ต นเองมีอยู่ การตัดสินใจใน
แต่ละตา จึงอิงอาศัยข้อมูลของสถานการณ์ในขณะนั้น รวมถึงสิ่งที่อ่านและวิเคราะห์ได้จากการเล่นของคู่แข่งเป็นหลัก
ซึ่งหากไม่ได้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือมีคะแนนตามอย่างมาก ก็จะใช้รูปแบบการเล่นที่เน้นการวิเคราะห์ร่วมกับการ
พยายามรักษาสมดุลตัวอักษรในมือ ให้มีตัวอักษรที่เล่นง่าย มีโอกาสทาคะแนนได้ง่าย เพื่อรอจังหวะในการทาคะแนน
หรือเพื่อเล่นป้องกันในตาแหน่งที่มีความเสี่ยงมากแต่ตนเองไม่สามารถทาคะแนนได้
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4. รูปแบบการปรับตัวแบบปล่อยผ่าน (Discharge)
4.1 การท่องศัพท์: ท่องคาศัพท์สั้นพื้นฐาน 2-3 ตัวอักษร คาศัพท์ 4-5 ตัวอักษรที่มีสระร้อยละ 70
หรือศัพท์อื่น ๆ ตามที่ผู้เล่นสนใจ เนื่องจากกลุ่มนีม้ ักไม่นยิ มการท่องศัพท์
4.2 การฝึกซ้อม: เน้นฝึกให้เล่นทาคะแนนระยะสั้นเป็นหลัก เพราะทาได้ง่ายและสนุกกว่าการวาง กล
ยุทธ์การเล่นระยะยาว โดยโค้ชหรือผู้ฝึกสอนควรเน้นเสริมกาลังใจ เน้นให้เล่นแล้วสนุก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อยาก
พัฒนาฝีมอื ต่อด้วยตนเอง
4.3 การรับรู้สถานการณ์การแข่งขัน: กลุ่มที่มีการปรับตัวแบบปล่อยผ่านจะค่อนข้างขาดแรงจูงใจใน
การเล่นและพัฒนา กล่าวคือ แค่พอเล่นสนุกได้ แต่ไม่ได้อยากฝึกหนักหรืออยากเก่ง จึงไม่ได้สนใจสถานการณ์การ
แข่งขันในภาพรวมมากไปกว่าการเล่นให้ผ่านพ้นไปในแต่ละรอบของตน
จากรูปแบบการปรับตัวทั้งสี่แบบ คือ การรุก การรับ การควบคุม และการปล่อยผ่าน เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึง
คุณสมบัติของนักให้คาปรึกษาที่สามารถใช้ส่งเสริมการทาหน้าที่ผู้ฝึกสอนได้ดี คือการเข้าใจในธรรมชาติของความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักกีฬา เนื่องจากการพัฒนาฝีมือการเล่นของนักกีฬาแต่ละคนนั้น มีอัตราการพัฒนาที่ช้า
หรือเร็วแตกต่างกัน รวมไปถึงทิศทางการพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติ
ของความแตกต่า งนี้ ร่ ว มกั บการสั ง เกตถึ ง พั ฒ นาการผ่ า นการฝึ ก ซ้ อ มอย่า งสม่ าเสมอ ผู้ ฝึ ก สอนจะประเมิน ถึ ง
ความสามารถในการแก้ปัญหา เทคนิค กลยุทธ์ ความแม่นยาของคาศัพท์ และความพร้อมของสภาวะทางจิตใจได้ ซึ่ง
หากมีความก้าวหน้า ผู้ฝึกสอนจะทาการเสริมแรงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้นักกีฬาได้พัฒนาต่อไปเพื่อเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในรูปแบบการเล่นของตน
ตัวอย่างเช่น นักกีฬาหญิงคนหนึ่ง มีรูปแบบการเล่นที่เหมาะสมกับพื้นฐานนิสัย อดทนของตนเอง คือ การเล่นใน
รูปแบบป้องกัน (Defensive) จึงได้รับมอบหมายให้เพิ่มคาศัพท์ที่สามารถใช้เล่นได้แบบจากัดพื้นที่ ประมาณ 3-4
ตัวอักษร นักกีฬาจึงทาการท่องคาศัพท์ และฝึกการเล่นในรูปแบบจากัดพื้นที่หรือทาลายพื้นที่ในการเล่นเมื่อเกมมี
พื้นที่เปิดกว้างมาก ซึ่งจะช่วยให้นักกีฬาสามารถทาคะแนนได้มาก โดยที่ฝ่ายตรงข้ามจะมีช่องทาคะแนนที่ยากลาบาก
กว่า เมื่อนักกีฬาคนนี้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับคาแนะนาเพิ่มเติมในการฝึกซ้อม ในเกมที่มีจังหวะการเล่น
เหมาะสมกับตนเองก็สามารถเอาชนะคู่ซ้อมที่มีฝีมอื สูงกว่าได้โดยใช้รูปแบบการปรับตัวในแบบที่ตนถนัด
นอกจากนี้ ในเกมการฝึกซ้อมที่มีความกดดัน สภาวะทางจิตใจของนักกีฬาที่ได้รับแรงกดดันจะส่งผลกระทบ
ต่อการเล่น การตัดสินใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก บทบาทของผู้ฝึกสอนที่มีทักษะการให้คาปรึกษาทางจิตวิทยา
ย่อมสามารถจับสังเกต และไวต่อปฏิกิริยาความรู้สึกที่นักกีฬามี แล้วทาการให้ข้อมูลสะท้อนกลับได้อย่างเหมาะสม
เช่น หากนักกีฬาไม่สามารถทนรับต่อแรงกดดันได้ จนมีการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่น หรือมีความวิตกกังวลมาก
จนไม่กล้าตัดสินใจ ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ฝึกสอนจะช่วยให้นักกีฬากลับมาตระหนักรู้เท่าทันตนเอง มีสติรู้ตัวมากขึ้น
อันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเล่นที่มีความรอบคอบเฉียบคมมากขึ้น และถึงแม้ว่าในเกมการแข่งขันจริง นักกีฬาที่
ลงแข่งในสนาม จะไม่สามารถรับข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ ฝึกสอนได้เหมือนเกมฝึกซ้อม แต่การได้ผ่านการฝึกฝน
เผชิญหน้ากับแรงกดดันแล้วสามารถมีสติตระหนักรู้เท่าทันตนเองได้อยู่เสมอ ก็จะมีส่วนช่วยให้นักกีฬาสามารถเกิด
การตระหนักรู้ในตนและรับมือกับสถานการณ์ในเกมการแข่งขันที่มีแรงกดดันได้
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สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า มีรูปแบบสี่ประการที่ใช้ในการปรับตัว คือ การรุก การตัง้ รับ การควบคุม และการปล่อยผ่าน ซึ่งถูก
เลือกใช้โดยผู้เล่นที่มีอุปนิสัยและมีสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขต่างกัน การให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาในฐานะโค้ชจาเป็น
จะต้ อ งสร้ า งความตระหนั ก รู้ ใ นตนเองให้ แ ก่ นั ก กี ฬ า โดยเชื่อ มโยงกั บการท่ อ งศั พ ท์ กา รฝึ ก ซ้ อ ม และการรั บ รู้
สถานการณ์การแข่งขันที่แปรเปลี่ยน ซึ่งสรุปเป็นแบบจาลองมโนทัศน์ของรูปแบบการปรับตัวได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบจาลองมโนทัศน์ของรูปแบบการปรับตัวในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา
จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่ารูปแบบการปรับตัวเป็นพลวัตระหว่างอุปนิสัยส่วนบุคคล (Trait) กับบริบทของ
สถานการณ์ (Situation) ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับแนวคิดรูปแบบการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอดของซาเทียร์ โมเดล (Satir et
al., 1991) พบว่า อุปนิสัยส่วนบุคคลแบบนิ่งหรือคล่องที่พบในแบบจาลองมโนทัศน์ของรูปแบบการปรับตัว สอดคล้อง
กับองค์ประกอบด้านตัวตน (Self) ในขณะที่สถานการณ์ง่ายหรือยาก สอดคล้องกับองค์ประกอบด้านผู้อ่ื น (Other)
และบริบท (Context) ของรูปแบบการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอด องค์ประกอบดังกล่าวก่อให้เกิดแนวทางการทาความ
เข้าใจและการให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาสาหรับนักกีฬาครอสเวิร์ดที่สัมพันธ์กับการเลือกกลยุทธ์การฝึกซ้อมและ
แข่งขันที่เหมาะสมกับรูปแบบการปรับตัวของนักกีฬา
อนึ่ง ข้อค้นพบจากงานวิจัยยังมีบางส่วนที่ต่างจากทฤษฎีการปรับตัวในซาเทียร์ โมเดล (Satir et al., 1991) ที่
ระบุว่ารูปแบบการปรับตัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กและเปลี่ยนแปลงได้ยาก ในขณะที่จิตวิทยายุคหลังสมัยใหม่
(Post-modernism) เชื่อว่าจิตลักษณะ เช่น การปรับตัวและตัวตนนั้นมีความไม่คงที่และแปรเปลี่ยนได้เสมอตลอดทุก
ช่วงวัย ในลักษณะของบุคลิกภาพย่อย (Sub-Personality) ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต การเรียน และการปฏิบัติงาน การ
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ตระหนักถึงบุคลิกภาพย่อยในแต่ละขณะเพื่อฝึกรับมือก่อนเผชิญสถานการณ์จริงจะเป็นผลดีต่อการปรับตัว ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลง ดังที่ปรากฏในการศึกษาของ มณฑิรา อินจ่าย และคณะ (2561) ซึ่งทาการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม
ที่เหมาะกับตัวตนของนิสติ เตรียมสหกิจศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบผลลัพธ์เชิงบวกในด้านความพึงพอใจและ
ด้านการเรียนรู้ที่สง่ ผลในระยะยาวจากการฝึกอบรมที่ออกแบบตามบุคลิกภาพย่อยของผู้เรียน
การให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อฝึกฝนทักษะแก่นักกีฬาครอสเวิร์ดให้สามารถปรับตัวในรูปแบบการรุก การ
ตัง้ รับ การควบคุม และการปล่อยผ่าน ซึ่งผันแปรตามองค์ประกอบด้านอุปนิสัยส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์
โดยออกแบบการท่องศัพท์ การฝึกซ้อม และการรับรู้สถานการณ์การแข่งขัน ให้เข้ากับนักกีฬาครอสเวิร์ดแต่ละคนใน
แบบที่แตกต่างกัน เป็นการสร้างแรงจูงใจและลดความกดดันจากการแข่งขันอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เป็นผล
การศึกษาที่สอดคล้องกับงานวิจัยของพิสิฐพงศ์ ทิทา, คุรุศาสตร์ คนหาญ และชัยรัตน์ ชูสกุล (2559) ที่ศึกษาวิจัยพบ
ความสาคัญของจิตวิทยาในผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวคือ ผู้ฝึกสอนเทควันโดส่วนใหญ่
มีการใช้ทักษะเทคนิคจิตวิทยาการกีฬาในระดับมาก ในทักษะด้านที่ทาให้นักกีฬามีจิตใจเข้มแข็ง ทักษะเสริม
แนวคิดทางบวก ทักษะแรงจูงใจ การเตรี ยมสภาพจิตใจก่อนการแข่งขัน ตลอดจนทักษะการควบคุมความวิตกกังวล
และความเครียดในการแข่งขันของนักกีฬา
สภาวะจิตใจที่ผ่านการให้คาปรึกษาอย่างเหมาะสมกับรูปแบบการปรับตัวของนักกีฬาครอสเวิร์ด สามารถ
อธิบายได้ด้วยแนวคิดความลื่นไหล (Flow) ซึ่งเป็นสภาวะที่บุคคลมีสมาธิเต็มที่ในทุกขณะของกิจกรรม เนื่องเพราะเกิด
ความสมดุลระหว่างความยากลาบากกับทักษะที่รับมือได้ โดยในสภาวะลื่นไหลนั้น ผลการปฏิบัติงานและความคิด
สร้างสรรค์จะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การตัดสินใจจะเป็นอัตโนมัติ สภาวะลื่นไหลจะเกิดได้ยาวนานตราบเท่าที่อยู่ใน
เงื่อนไข 6 ประการ คือ 1) มีสมาธิ 2) ปฏิบัตดิ ้วยความตระหนักรู้ 3) ไม่พะวักพะวนเรื่องตนเอง 4) ไม่ตกเป็นเบี้ยล่าง
ของสถานการณ์ 5) รู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็ว และ 6) มีเป้าหมายในทุก ๆ ขั้นตอน ซึ่งสภาวะเหล่านี้พบได้บ่อยใน
เกมลัก ษณะเดีย วกั บครอสเวิร์ด เนื่อ งจากนั ก กีฬ าต้อ งเล่น ด้ วยสมาธิ มีค ลั งค าศัพ ท์ และกลยุ ทธ์ที่ฝึ กฝนจนเป็ น
อัตโนมัติในทุกขั้นตอนการลงเบีย้ เพื่อขับเคลื่อนเกมไปทีละขณะ อันเป็นความสมดุลระหว่างสาระการเรียนรู้และความ
บันเทิงภายใต้สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดา (Suwanviwatana, 2018)
อนึ่ง ทักษะชีวิตทีน่ ักกีฬาครอสเวิร์ดได้รับการฝึกฝนจากการตระหนักรู้ด้านรูปแบบการปรับตัวและการได้รับ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาจากผู้ฝึกสอน คือ
1. ความมีระเบียบวินัยทั้งในส่วนของการฝึกซ้อมอย่างสม่าเสมอ และการท่องศัพท์
2. การพัฒนาความจาจากการท่องศัพท์และการฝึกคิดทั้งในส่วนของการทบทวนคาศัพท์ที่ตนเองเคยท่ องมา
เมื่อเจอชุดตัวอักษรว่าสามารถเรียงได้คาว่าอะไรและการคิดตัดสินใจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในการแข่งขันที่มีเวลา
จากัด ซึ่งส่งผลให้พัฒนาในเรื่องการกล้าคิดและกล้าตัดสินใจในชีวิตจริง
3. การเตรียมความพร้อมให้กับตนเองเรื่องของการมีสติและสมาธิ เพื่อวางแผนการเล่นในแต่ละเกม ทั้งการ
คิดคาศัพท์ การวิเคราะห์คู่แข่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นาไปสู่ลักษณะของการเป็น นักคิดนักวางแผนล่วงหน้าด้วยทางเลือกที่
ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์
4. การยอมรับและการปรับตัวต่อผลการแข่งขัน ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ สามารถมองเห็นได้ว่าผลการแข่งขันที่
ออกมานั้นเป็นผลมาจากอะไร มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดตรงไหน หรือตรงส่วนไหนสามารถทาได้ดี การเรียนรู้ทั้งจาก
ความพ่ายแพ้และยอมรับเพื่อพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นนี้ คือการบ่มเพาะคุณลักษณะที่สมดุลระหว่างการคิดเชิงเหตุผลและ
ความฉลาดทางอารมณ์
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้คอื การจัดการศึกษาในรูปแบบที่สอดคล้องกับการรู้การคิดของผู้เรียน
โดยอิงกับการให้คาปรึกษานักกีฬาที่ ทาความเข้าใจตัวตนผ่านรูปแบบการปรับตัวของผู้เรียนก่อน แล้วจึงเติมความรู้
ความสามารถที่เหมาะสม ดังเช่นการท่องศัพท์หรือการเรียนภาคทฤษฎี การฝึกซ้อมหรือการเรียนภาคปฏิบัตทิ ี่เอื้อกับ
ความสามารถพื้นฐาน และการฝึกวิชาชีพหรือการรับรู้สถานการณ์ที่แปรเปลี่ยน เพื่อ ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จทั้ง
ในสนามครอสเวิร์ดและในสนามชีวติ ด้วยตนเอง
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การดาเนินงานตามแนวนโยบายประชารัฐ : กรณีศึกษาบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
มหาสารคาม - วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
The implementation of Pracharat Policy: A case study of the Pracharat Rak
Samakki Mahasarakham- Social Enterprise Company Limited
วรวุฒิ จาลองนาค1*
Worrawoot Jumlongnark1*
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ มีความมุ่งหมายคือ เพื่อศึกษาการดาเนินงานของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม
(วิส าหกิ จ เพื่อ สั ง คม) จ ากั ด และเพื่อเสนอแนะการปรั บปรุ ง ประสิ ทธิ ภ าพการด าเนิน งานของบริ ษัท ฯ โดยใช้วิธี
การศึกษา การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก การดาเนินการของบริษัทฯ สอดคล้อง
นโยบายและยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาลด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐกับ
ประชาชน ประการที่สอง ข้อเสนอแนะของการดาเนินงานของบริษัท ได้แก่ การคานึงถึงการดาเนินการให้มคี วามยั่งยืน
ในระยะยาว และควรให้ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่บริษัทมากกว่านี้
คาสาคัญ: ประชารัฐ นโยบาย ยุทธศาสตร์

Abstract
This research aims to study the conduction of the Pracharat Rak Samakki Mahasarakham- Social
Enterprise Company Limited and the suggestions about the effective implementation of the company. This
research methodology is a structural interview. The study found that, firstly, the company implementation follows
the Pracharat policy and strategy, both the relationship between government and people and the relationship
between authority and people. Secondly, the suggestions of this policy are the Thai government should realise
about the sustainable of this policy and the government should reinforce the supportive fund to the company.
Keywords: Pracharat, Policy, Strategy
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บทนา
นับตัง้ แต่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศ รัฐบาลชุดดังกล่าวได้มี
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและปฏิรูปโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจการเมืองของประเทศมากมายหลายด้าน หนึ่งในนั้น
ก็คือ การกาหนดแนวนโยบายประชารัฐ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเสนอการพัฒนา
ประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คาถามก็คือว่า แนวนโยบายประชารัฐ คืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร และ
มีการดาเนินนโยบายไปในทิศทางใดบ้าง
ในงานวิจัยในครั้งนี้จึงได้ทาการนาเสนอการศึกษานโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยได้มุ่งเจาะจงไปใน
ภาคปฏิบัตกิ ารของนโยบาย ก็คือการพิจารณาตัวกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ก็พบว่า มีกลไกที่สาคัญก็คือ
บริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี จ ากั ด ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ ร่ว มกั บภาคเอกชน และประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
การดาเนินการในครั้งนี้ แต่ก่อนที่จะพิจารณาถึงการดาเนินการขององค์กรดังกล่าว จะต้องเข้าใจความหมาย ที่มาที่
ไปของโครงการนีเ้ สียก่อน ซึ่งผู้เขียนจะได้นาเสนอดังต่อไปนี้
โครงการประชารัฐ มีที่มาจากนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นมาสู่
การพัฒนาในระดับชาติ โดยเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส สร้างอาชีพเพื่อให้มรี ายได้ที่เพิ่มมากขึน้ ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทย โครงการประชารัฐมีเป้าหมายให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งจะมีชุมชนเป็น
ตัวดาเนินการหลักในการขับเคลื่อนเพราะคนในท้องถิ่นจะรู้ดีว่าชุมชนของตนยังขาดสิ่งใดและต้องการอะไร ทาให้
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นสามารถได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริง (Surasak Popwandee, 2015)
ส่วนยุทธศาสตร์สาคัญของโครงการประชารัฐ ก็ได้แก่ การรวมเอาพลังทุกส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
เอกชน และประชาชน มาร่วมมือกันทางาน โดยพิจารณาบนพืน้ ฐานที่ว่าคนไทยทุกคน ก็คือประชาชนของชาติ ซึ่งเป็น
พลังอานาจที่สาคัญในการแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้าน
อย่างยั่งยืน (Surasak Popwandee, 2015)
ส่วนบริษัทประชารัฐสามัคคี จากัด เป็นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยมี
เป็นลักษณะเป็น Social Enterprise (SE) หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะใช้พ้ืนที่เป็นตัวตัง้ โดยมีกระบวนการที่สาคัญ คือ
การจัดตั้งในลักษณะที่มีทั้งภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐ อย่างกระทรวงมหาดไทยและภาคประชาสังคม มาจับมือกันเป็น
ภาคี ตัง้ บริษัท ประชารัฐฯ ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่มีจัดตั้งได้สาเร็จเรียบร้อยแล้วในสิ้นปี 2559 โดยมีการไประดม
ทุนจากภาคเอกชนมาผลักดันให้เกิดขึ้น แล้วบริษัทก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ โดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ในเบื้องต้นได้
แบ่ ง ประเภทออกเป็ น 4-5 คลั ส เตอร์ ประกอบด้ ว ย 1.เกษตรอิน ทรี ย์ 2.แปรรู ปประมงชายฝั่ ง 3.ร้ า นค้ า ชุม ชน
4.ท่องเที่ยวโดยชุมชน และ5.ช่างชุมชน (ฐานเศรษฐกิจ, 2016)
ในกรณีของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่ งของภาคอีสาน และได้มีการจัดตั้งบริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด โดยใช้หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เป็นที่ตั้งบริษัท โดยมีผู้สนใจ
ถือหุ้น 32 องค์กร จานวน 4,065 หุ้นๆ ละ 1,000 บาท รวมเงินทุน 4,065,000 บาท บริษัทดังกล่าว เป็นความร่วมมือ
ร่วมใจของคนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้ไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน
โดยไม่ห วั งผลก าไร แต่จ ะเป็ น การสร้า งรายได้ ให้ เกิ ดกั บชุม ชน/ประชาชน โดยการสนั บสนุน ส่ งเสริ ม ให้ ชุม ชน/
ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้ โดยมุ่งเน้นสร้างรายได้ให้กับชุมชน 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูปสินค้า
ในรูป SME และ OTOP และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โดยจะประสานข้อมูลกับสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด และอาเภอ ที่ มีข้ อมู ลอยู่แล้ ว ซึ่ งในพื้นที่จั งหวัด มหาสารคาม ขณะนี้มีสิ น ค้า ที่ต้อ งสนับสนุน ส่ง เสริ ม เช่น
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ข้าวหอมมะลิ ไก่งวงตักสิลา ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายลายสร้อยดอกหมาก และเสื่อกก เพื่อ "สร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชน
มีความสุข" (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2559)
การดาเนินงานของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ได้เปิดดาเนินการมา
ได้แล้วระยะหนึ่ง และผลการดาเนินงานมากมาย เช่น การเปิดร้านค้าประชารัฐมหาสารคาม ที่ปั้มน้ามัน ปตท.ดินดา
อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะเป็นช่องทางการจาหน่ายสินค้าของ
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ให้การสนับสนุน เพื่อ
เป็นตัวกลางในการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อประชาสัมพั นธ์ผล
การดาเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
และ เพื่ อ เป็ น สถานที่ ส าหรั บ รวบรวมและจ าหน่ า ยสิ น ค้ า /ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน จั ง หวั ด มหาสารคาม (ส านั ก งาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2017)
นอกจากนี้ ยั งมีบทบาทในการสนั บสนุ น กิจ กรรมภายในจั งหวั ดอีก มากมาย เช่น จั ดโครงการบรรพชา
สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Tnews, 2017) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จาเป็นต้อง
ปฏิบัตกิ ารให้สอดคล้องกับแนวนโยบายประชารัฐในภาพรวมด้วย โดยเฉพาะการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
สองประการ (อานันท์ เกียรติสารพิภพ, 2560) ได้แก่
1. รัฐบาลกับประชาชน หมายความว่า รัฐบาลจะเป็นผู้อานวยความสะดวก สนับสนุนและเปิดช่องทางให้กับ
ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของ
รัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
2. ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า การทางานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสร้างเครือข่ายประชารัฐในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญที่จะเชื่อมโยงและเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าไว้ด้วยกัน อันเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการงบประมาณที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชุมชนและการพัฒนา
สิทธิและสวัสดิการของรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าในสังคมเช่นที่ผ่านมา
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัตทิ ี่ถูกต้อง งานวิจัยนี้ จึงศึกษาการดาเนินงานของบริษัทประชารัฐ รัก
สามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าการดาเนินงานของบริษัทดังกล่าวได้ดาเนินงาน
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่สองข้อที่ได้กล่าวข้างต้น พร้อม
กับข้อเสนอแนะทางนโยบายให้กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดาเนินงานของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิ สาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ตาม
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
2. เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
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วิธีดาเนินการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ประกอบกับการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี
มหาสารคาม (วิสาหกิจเพือ่ สังคม) จากัด
2. ขอบเขตด้านพี้นที่ พี้นที่ในเขตเทศบาลเมือง จ.มหาสารคาม
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ใช้เวลาในการดาเนินการเก็บข้อมูล 2 เดือน คือ ตั้งแต่ วันที่
1 สิงหาคม 2561-30 กันยายน 2561 โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
4. ผู้ให้ข้อมูล (Informants) ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด ประกอบไปด้วย ประธานบริษัท รองประธานบริษัท ผู้จัดการร้านค้า พนักงาน และหัวหน้างาน
ด้านประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีจานวนประมาณ 10 คน
การดาเนินการวิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนหนึ่งจากการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) และข้อมูล
จากการสัมภาษณ์มาประกอบกัน โดยข้อมูลทั้งสองส่วนนี้ จะนามาวิเคราะห์โดยใช้หลักการเทียบเคียงกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล นามาประมวลผล สรุปผล และนาเสนอผลการศึกษาต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยในครัง้ ได้ใช้กรอบยุทธศาสตร์ประชารัฐของ อานันท์ เกียรติสารพิภพ (2560) โดยมี
กรอบยุทธศาสตร์ที่สาคัญได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
รัฐกับประชาชน ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็นกรอบความคิดดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินการของบริษัทประชา
รัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด

ยุทธศาสตร์ประชารัฐ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
และ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับ
ประชาชน

ผลการศึกษา
การดาเนินงานตามแนวนโยบายประชารัฐของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม - วิสาหกิจเพื่อสังคม
จากัด มีผลดาเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาลดังต่อไปนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
ตามแนวนโยบายสานพลังประชารัฐ (จังหวัดมหาสารคาม, 2560) ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ได้มีหลักการที่สาคัญคือ การมีนโยบายลดความเหลื่อมล้า สร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุม
ทั้งประเทศ มุง่ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน หลักการที่สาคัญของแนวคิดประชารัฐ ก็คือ การประสานความร่วมมือ
กันของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยมีการร่วมมือกันดาเนินการ แก้ไขปัญหาและคิดหาทางสร้างอนาคต
ให้ประเทศผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป้าหมายในการมุ่งลดความเหลื่อมล้า พัฒนา
คุณภาพของคน และเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่ง ขัน จากหลักการและนโยบายประชารั ฐดัง กล่าวจะเห็นว่า
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มีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่ใกล้ชิดเพื่อที่ร่วมผลักดันโยบายนี้ใ ห้เกิดผลสาเร็จ ซึ่งจะต่างกับนโยบาย
รัฐอื่น ๆ ที่รัฐเป็นคนกาหนดขึ้นเองและบังคับใช้กับประชาชน โดยประชาชนไม่ได้มสี ่วนร่วม
ส่วนสาเหตุว่าทาไมต้องมีการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐ (จังหวัดมหาสารคาม,
2560) ก็เป็นเพราะว่า เศรษฐกิจไทยมีโครงสร้างยึดติดกับภาคเกษตรส่วนมากและชาวชนบทกว่าร้อยกว่าร้อยละ 80
เป็นผู้ประกอบการเกษตร ทาให้เกิดปัญหาในภาคพื้นที่ชนบทเป็นระยะเวลายาวนานได้แก่ การขาดการพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การขาดนโยบายในการแก้ปัญหาอย่างชั ดเจนจากภาครัฐ การเสีย
สมดุลในพื้นที่ของชนบทไทย เนื่องจากมีคนยากจนมากกว่า 12 ล้านคน ประชาชนมีรายได้ไม่พอรายจ่าย และไม่
สามารถดารงชีพได้ตามมาตรฐานขั้นต่า ดังนั้นการแก้ไขปัญหาก็คือ จะต้องมีการจัดระบบเศรษฐกิจฐานรากหรือ
เศรษฐกิจชุมชนขึ้น ในเครือข่ายที่เป็นการรวมกลุ่มกันหรือเป็นที่พัฒนาทั่วประเทศ
การดาเนินการดังกล่าวได้นั้น จะต้องมีการขับเคลื่อนไปตามกลยุทธ์ ภายใต้รหัส 1 เป้าหมาย 3 กลุ่มงาน
5 กระบวนการ กระจายไปสู่ 76 จังหวัดของประเทศ เป้าหมายได้แก่ การสร้างรายได้ให้ชุมชนและทาให้ประชาชนมี
ความสุข ส่วนกลุ่มงานได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป (SME/OTOP) และด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่วน
กระบวนการจะประกอบไปด้วย การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้
เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ เป็นการดาเนินการแบ่งเป็นระยะต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
กลไกที่ขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว (จังหวัดมหาสารคาม, 2560) มี 2 กลไกได้แก่ คณะกรรมการ
ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด โดยมียุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการบูรณาการกับทุกภาค
ส่วน ได้แก่ การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ Mice การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพคลัส
เตอร์ (cluster) ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การปรับแก้
กฎหมายและกลไกภาครัฐ การศึกษาพืน้ ฐานและการพัฒนาผู้นา และประชารัฐเพื่อสังคม
ในส่วนด้านกฎหมายนัน้ ปัจจุบันสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เห็นชอบ พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐ
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (โพสต์ทูเดย์ออนไลน์, 2018) โดยเนื้อหาสาระที่สาคัญของกฎหมายฉบับนี้
คือ การกาหนดคานิยามคาว่า ประชารัฐสวัสดิการ ไว้ในมาตรา 3 โดยให้หมายถึง สวัสดิการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ในการลดความเหลื่อมล้ า เพิ่มศั กยภาพให้ประชาชนผู้ มีรายได้ น้อยมีความเป็นอยู่ดี ขึ้น และสนับสนุ นโครงการที่
ให้บริการทางสังคมแก่ประชาชน ผลของกฎหมายดังกล่าวเป็นหลักประกันที่สาคัญของนโยบายนี้จะมีความมั่นคงยั่งยืน
ต่อไปในอนาคตและชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนก็จะได้รับการดูแล
ในกรณีของจังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิส าหกิจเพื่อสังคม) จากัด
โดยใช้หอการค้า จัง หวัด มหาสารคาม เป็นที่ ตั้ง บริ ษัท เบื้องต้นมีผู้ส นใจถือ หุ้น 32 องค์ กร จานวน 4,065 หุ้ น ๆ
ละ 1,000 บาท รวมเงินทุน 4,065,000 บาท โดยมีการจัดตั้ง ณ ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม มอบหลักฐานการจัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด แก่นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานบริษัทฯ โดยมี นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ผู้ร่วมก่อตั้งฯ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขี พยาน โดยใน
การจัดตัง้ "บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด" มีผู้สนใจร่วมถือหุ้นรวม 32 องค์กร
4,065 หุ้นๆ ละ 1,000 บาท รวมเงินทุนเริ่มก่อตั้ง 4,065,000 บาท โดยใช้หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เป็นที่ตั้ง
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บริษัท ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในพืน้ ที่จังหวัดมหาสารคาม ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
ให้ไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน โดยไม่หวังผลกาไร แต่จะเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดกับชุมชน/ประชาชน โดยการสนับสนุน
ส่งเสริม ให้ชุมชน/ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้ โดยมุ่งเน้นสร้างรายได้ให้กับชุมชน 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านการเกษตร
ด้านการแปรรูปสินค้าในรูป SME และ OTOP และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชน โดยจะประสาน
ข้อมูลกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอาเภอ ที่มีข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ขณะนี้มีสินค้าที่
ต้องสนับสนุนส่งเสริม อาทิ ข้าวหอมมะลิ ไก่งวงตักสิลา ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายลายสร้อยดอกหมาก และเสื่ อกก เพื่อ "สร้าง
รายได้ให้กับชุมชน ประชาชนมีความสุข" (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2559)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน
บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ได้มีการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับ
แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน กล่าวคือ การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เป็นการดึงเอา
ภาคเอกชน มาสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน/ผู้ประกอบการในชุมชนโดยตรงในทุกๆ ด้าน แต่ไม่ใช่การลงมือทาสินค้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ประชาชนต้อ งทาเอง บริ ษั ทฯ มีห น้า ที่ เพียงแค่ ส นั บสนุ น ส่ ง เสริ ม วิชาการ การผลิ ต/แปรรู ป และ
หาช่องทางตลาดให้ (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2559)
โดยบริ ษัท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี ม หาสารคาม (วิ ส าหกิ จ เพื่อ สั ง คม) จ ากั ด ได้ มีก ารด าเนิ น การเพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การและยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วโดย ได้ มี ก ารเปิ ด ร้ า นค้ า ประชารั ฐ มหาสารคาม ภายใต้ ช่ื อ
“ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์มหาสารคาม” เพื่อเพิ่มช่องทางจาหน่ายผลิตภัณฑ์มหาสารคาม ที่ปั้มน้ามัน ปตท.ดินดา อ.
เมือง จ.มหาสารคาม โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการทั้ง นางนิศกร
นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้เข้าร่วมเปิดร้าน
ในครั้งนี้ (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2017) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมานสามัคคีของเจ้าหน้าที่รัฐ
กับประชาชน เพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ประสบความสาเร็จให้เป็นรูปธรรมมากขึน้
โดย นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี มหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ได้กล่าวว่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน
2559 เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้า การสร้างโอกาสและความเท่าเทียม
โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชน มีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายใต้
การดาเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป (SME / OTOP) และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว
มาอย่ า งต่ อ เนื่อ ง ทั้ ง ในการส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้ การเข้ า ถึ ง ปั จ จั ย การผลิ ต และการเพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาดแก่
กลุ่มเป้าหมาย (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2017) จะเห็นได้ว่าจังหวัดมหาสารคามได้รับนโยบาย
สานพลังประชารัฐของรัฐบาลมาปฏิบัติและสามารถดาเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม ถูกต้องสอดคล้องกับหลักการ
เจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน และยิ่งไปกว่านั้นยังดาเนินการเพื่อดารงความมุ่งหมายที่สาคัญของแนวคิดประชารัฐ คือ
การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคามในภาพรวมและได้ดึงศักยภาพของ
คนในพื้นที่ให้เป็นจุดเด่นในการพัฒนาประชาชนภายในจังหวัดอีกด้วย
นอกจากนี้ การเปิดร้านค้าประชารัฐมหาสารคาม ของ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด ในครั้งนี้ เพื่อเป็นช่ องทางการจาหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อขายและแลกเปลี่ยน
สิ น ค้ า ทั้ ง ในพื้น ที่ แ ละนอกพื้น ที่ จั ง หวั ด มหาสารคาม เพื่อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการด าเนิน งานของบริ ษั ทประชารั ฐ
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รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น และ เพื่อเป็นสถานที่สาหรับรวบรวม
และจาหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2017)
อภิปรายผลการศึกษา
การพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากและการดาเนินตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาล มีส่วนส าคัญที่ช่ว ย
ยกระดับรายได้และชีวติ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชนบทได้ดีขึ้น เหมือนดังกรณีศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะ
นาเสนอประเด็นในการอภิปรายผลใน 2 ประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็นแรก ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน นโยบายประชารัฐได้ช่วยสร้างกลไกที่เชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐบาลกับประชาชนให้สามารถทางานร่วมกันได้ ซึ่งการที่ประชาชนสามารถมีส่วนในการกาหนดอนาคต
ของตัวเอง โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เป็นผู้สนับสนุนจะทาให้การแก้ปัญ หาของประชาชนในพื้นที่สามารถ
ดาเนินการได้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลดีข้นึ เนื่องจากประชาชนจะเป็นผู้ที่รับรู้ปัญหา และเข้าใจสภาพการณ์ของ
สังคมของตนเองได้ดกี ว่าผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพืน้ ที่ ดังนัน้ การดาเนินการตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่จะเป็นการ
แก้ปัญหาได้ตรงตามจุดมุ่งหมายมากกว่า (ผู้จัดการร้าน, 2561) ซี่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ ธันภัทร โคตรสิงห์
(2017) ซึ่งได้เสนอว่า แนวคิดประชารัฐเป็นแนวคิดที่ได้เริ่มขึ้นมาในกระแสของการบริหารจัดการสาธารณะแนวใหม่
(New Public Governance) ที่มีความต้องการที่จะลดบทบาทภาครัฐและเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นของสังคม
ในการเข้ า มาบริ ห ารจั ด การงานสาธารณะ นอกจากนั้ น ยั ง มีแ นวคิ ด ส าคั ญ ที่ ไ ด้ รับ การผลั กดั น ควบคู่ กั น มากั บ
การบริหารจัดการสาธารณะแนวใหม่ นั่นคือ “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อแนวคิด
การบริหารจัดการสาธารณะทั่วโลกในหลายทศวรรษที่ผ่านมา
ดังนั้น การดาเนินตามแนวนโยบายประชารั ฐ จึ งเป็ นรูปแบบที่ ให้ประชาชนได้มีส่ วนร่ วมไม่เฉพาะในทาง
การบริหารจัดการเท่านัน้ ยังเป็นดาเนินการด้านการเมืองที่ให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
ด้วย แต่เมื่อนามาผูกโยงกับประเด็นทางการเมือง ก็ย่อมหนีไม่พ้นต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์แนวนโยบายนี้ไปในทางที่
เป็นเครื่องมือของรัฐบาลปัจจุบันในการเข้ามาควบคุมสังคม เช่น ข้อเสนอจากงานเขียนของ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (2559)
ที่มองว่า ประชารัฐ มีสถานะเป็น “วาทกรรม” ใหม่ที่รองรับความชอบธรรมของการปกครองและการเมืองในยุค คสช.
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทางการเมืองในยุคที่ทหารมีอานาจในการปกครองประเทศ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า การดาเนินการตามแนวคิดประชารัฐได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
อย่างมีนัยยะสาคัญ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนผ่านกลไกที่สาคัญ 2 ด้านคือ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัดหรือ คสป. และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด ซึ่งดาเนินการจัดตั้งใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ทาให้การดาเนินการนโยบายประชารัฐเป็นรูปธรรมมากขึ้นและ
เป็นผลสะท้อนให้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้เป็นอย่างดี
ประการที่สอง ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน การดาเนินการตามแนวนโยบายประชารัฐ
เป็นการดาเนินการปฏิบัติลงไปถึงระดับผู้ปฏิบัติงานในท้องที่กับประชาชนในท้องถิ่น และมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ประชารัฐในภาพรวมของรัฐบาลด้วย เช่น จากกรณีศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม ก็ได้มี
การเปิดร้านค้าประชารัฐมหาสารคาม ของ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เพื่อ
เป็นช่องทางการจาหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม และตามโครงสร้างของบริษัทนี้ ก็ได้มีภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามาส่วนร่วมในบริษัทอย่างชัดเจน ปัจจุบันมี
คณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและประชาชน เป็นจานวน
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14 คน มีผู้จัดการ 1 คน และที่ปรึกษา 1 คน จากโครงสร้างของบริษัทดังกล่าว ก็พบว่ามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
ภาคประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นคนขับเคลื่อนกลไกการบริหารแนวคิดประชารั ฐในระดับจังหวัดด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ รัฐบาล (2559) ที่เสนอว่า สานพลังประชารัฐ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยบูรณาการ
ความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน
ในรูปแบบของการจัดตั้ง “วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) เพื่อให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยรัฐบาล
ยืน ยั น ว่า ผลประโยชน์ทั้ง หมดนั้นตกเป็ นของพี่น้อ งประชาชน และไม่มีการเอื้อประโยชน์ใ ห้ก ลุ่ ม ทุน ใด ๆ ทั้ ง สิ้น
“สานพลังประชารัฐ” คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศไทย เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ
ไทยตั้ง แต่ระดั บฐานราก และส่ ง เสริม ให้ ชุม ชนด าเนิน ธุรกิ จ บนฐานความรู้ ความคิด สร้ า งสรรค์ นวั ตกรรมและ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
นอกจากการดาเนินการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นแล้ว การดาเนินงานของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ได้มีผลการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อการแนวคิด
การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมของคนในจังหวัดมหาสารคามอีกด้วย ตัวอย่างกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมใน
การดาเนินการร่วมกับข้าราชการและประชาชนในท้องที่เช่น การจัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ชกาลที่ 9 เนื่อ งในโอกาสครบ 1 ปี เสด็ จ สวรรคต
โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จากัด กาหนดจัดขึ้นที่บ้านหัวขัว พื้นที่ตั้งของสะพาน
ไม้แกดาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน มีนายสุทิน พรมงคลชัย ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีม หาสารคาม
พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และจากชุมชนร่วมกันดาเนินการขึ้น (Tnews, 2017) นอกจากนี้ยังมี
โครงการเกี่ยวเนื่องที่สัมพันธ์กันอีกเช่น การร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์สะพานไม้แกดา เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การที่บริษัทฯ มีบทบาทในการในการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน มีบทบาทส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา การดาเนินงานตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาลของบริษัทประชารัฐรักสามัค คี
มหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อที่จะปรับปรุงการดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าว
3 ประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรก ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการประชารั ฐ เนื่องจากการดาเนินการของบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ต้องดาเนินการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลคือการเป็นวิสาหกิจ
ของชุมชน ด าเนิน การธุ รกิจ เพื่อชุมชนโดยไม่เน้น การแสวงหาก าไร ดัง นั้น การด ารงของบริษัทฯ ที่ จ าเป็น ต้อ งมี
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานในระยะยาวอาจจะมีปัญหา เนื่องจากต้องมีต้นทุนที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือน ดังนั้นการที่
กาหนดให้บริษัทฯ ไม่แสวงหากาไรเหมือนดังเช่น บริษัทเอกชนทั่วไป อาจจะทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถดาเนินการได้ใน
ระยะยาวได้ ซึ่งเกิดจากปัญหาการขาดทุนสะสมนั่นเอง
ประการที่สอง การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่แล้วจะดาเนินการโดยภาคเอกชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น แต่การเข้ามามีบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ค่อนข่างจะมีน้อย ส่วนมากเป็นการดาเนินการในส่วนเฉพาะ
การตรวจสอบและการมอบนโยบายให้ไปปฏิบัติ แต่รัฐบาลไม่ได้สนับสนุนด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ (เจ้า
หน้าฝ่ายขาย, 2561) ดังนัน้ รัฐบาลควรจะมีบทบาทในการสนับสนุนที่มากกว่านี้เช่น การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ หรือ
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กองทุนกู้ยืม (ดอกเบื้ยต่า) ให้บริษัทฯ ได้สามารถกู้ยืมให้สามารถดาเนินกิจการไปได้ มิเช่นนั้นแล้ว ผลของการขาด
กระแสเงินสดจะเป็นผลกระทบที่สาคัญของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้
ประการสุดท้าย ความต่อเนื่องของนโยบายและโครงการฯ ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการเปลี่ยนรัฐบาลในระยะ
ยาว เป็นที่ทราบกันดีว่าการริเริ่มนโยบายสานพลังประชารัฐ เกิดขึ้นจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้รับ
อานาจมาจากการทารัฐประหารและมีแนวโน้มที่จะมีการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2562 ซึ่งเมื่อเกิดการเลือกตั้งและอาจมี
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ก็อาจมีรัฐบาลใหม่ที่ไม่สานต่อนโยบายหรือโครงการดังกล่าว ดังนั้นข้อเสนอที่สาคัญก็คือ
รัฐบาลควรจะทาให้โครงการนี้มี ความมั่นคง โดยอาจจะออกกฎหมายในรูปแบบของการบรรจุโครงการดังกล่าวไว้
(ให้ชัดเจนและมีรายละเอียด) ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นข้อผูกมัดให้รัฐบาลชุดต่อมาได้ดาเนินการสานต่อ
นโยบายนี้ ก็จะทาให้เกิดความยั่งยืนในนโยบายนี้ได้
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การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 11
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
A study of work stress of among the soldiers of 11 paramilitary regiment
task force in the three southern border provinces
ณัฐพงศ์ มั่งอะนะ1*
Nattapong Mang-Ana1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสถานการณ์ความเครียดในการปฏิบัติงาน, ระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน,
ปัจจัยด้านงาน และพฤติกรรมในการจัดการความเครียดเครียดที่มีผลต่อการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน และเพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการป้องกันการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ที่
ปฏิบัตงิ านอยูใ่ นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1. กาลังพลทหาร
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 จานวน 330 คน และ 2. ผู้บังคับบัญชา นายทหารด้านกาลังพล หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
อาสาสมัครทหารที่ปฏิบัตงิ านในกองร้อยทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 และนายแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจิตเวช
จานวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า 1. ทหารพรานฯ ส่วนใหญ่มีระดับ ภาวะความเครียดในการทางานโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัจจัยด้านงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหาร
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ที่ ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 3. พฤติกรรมในการจัดการความเครียด มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของ
ทหารทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความเครียดในการปฏิบัตงิ าน ภาวะความเครียด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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Abstract
The purpose of this research was to study the situation of work stress, level of work stress, and To
study the relationship between job factors and stress management behaviors with work stress of among the
personal of task force 11 in the three southern border provinces and to provide advice on how to prevent stress
in the workplace. The sample consisted of 330 personal of task force 11. And 6 person of commander Military
officer and Psychiatrist for in-depth interview. The result showed that: 1. The research results revealed that their
work stress of personal of task force 11 in the three southern border provinces was at a less level in overall.
2. The job factors were significantly related to the work stress at the 0.05 level. and 3. stress management
behaviors were significantly related to the work stress at the 0.05 level.
Keywords: Work stress, Stress, The three southern border provinces

บทนา
หนึ่งในอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเครียดในการทางานก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเฉพาะทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 11ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากปัญหาการก่อความความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นปัญหา
ความมั่นคงของประเทศไทยที่สาคัญยิ่งปัญหาหนึ่ง โดยรัฐบาลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้กาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนใน
การแก้ไข ปัญหาก่อความไม่สงบในพื้นที่ แต่เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีความละเอียดอ่อน และมีความสลับซับซ้อน
จึงเป็นปั ญหาเรื้อ รังที่ยังคงมีเหตุก ารณ์จนถึงปัจจุบัน โดยมีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบที่สาคัญ คือ นับตั้งแต่วัน ที่
4 มกราคม พ.ศ.2547 ได้เกิดเหตุการณ์กลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบบุกเข้าปล้นปืนที่ กองพันพัฒนาที่ 4 อ.เจาะไอร้อง
จ.นราธิวาส ซึ่งทางรัฐบาลจึงถือว่าเป็นการเปิดตัวของขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยขบวนการ BRN coordinate หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้มีเหตุการณ์ความรุนแรงอย่าง เช่น การลอบโจมตี
เจ้าหน้าที่รัฐ การลอบทาร้ายครู การสังหารชาวไทยพุทธและพระสงฆ์ การลอบวางระเบิดสถานที่ราชการหรือแหล่ง
เศรษฐกิจ โดยที่ผ่านมามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ ที่ยังอยู่ในความทรงจาของประชาชน เช่นเหตุการณ์มัสยิดกรือ
เซะ เหตุการณ์การชุมนุมประท้วงที่ตากใบ เหตุการณ์ฆา่ ครูจูหลิน เป็นต้น โดยการกระทาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์คือ
การแย่งชิงประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มาอยู่กับฝ่ายขบวนการก่อความไม่สงบ บั่นทอนความเชื่อมั่น
ของเจ้าหน้าที่และอานาจรัฐ สร้างความหวาดกลัวต่อประชาชนชาวไทยพุทธให้ออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้ฝ่ายขบวนการมี
เป้าหมายสุดท้าย (End) คือการแบ่งแยกดินแดน โดยตั้งแต่ปี 2547 – 2559 มีเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่
รวมกันถึง 15,621 ครั้ง (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2560)
นับจากเหตุการณ์ครั้งแรกในปี 2547 นั้นเหตุการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง และความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มคี วามยืดเยื้อมานานกว่า 13 ปีแล้ว ยิ่งเวลาผ่านไปความขัดแย้งและความรุนแรงก็ปรากฏให้เห็นอย่าง
เป็นระบบ มีทั้งความคลี่คลายขยายตัว มีทั้งความแปรปรวน และก็ความซับซ้อนมากขึ้น จากฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้า
ระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database-DSID) พบว่า ในระหว่างเดือนมกราคมปี 2547 ถึงเดือน
เมษายน 2560 มีเหตุการณ์ความไม่สงบรวมทั้งสิ้น 15,621 เหตุการณ์ ในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ 6,544 ราย มีผู้บาดเจ็บ 12,963 ราย สรุปได้ว่าในรอบ 13 ปี ระหว่างปี 2547-2559 มีผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บรวม 19,507 ราย แม้เหตุการณ์จะเปลี่ยนไปในทางที่ระดับความรุนแรงลดลง แต่ข้อสังเกตก็คือการเสียชีวิต
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เกิดจากการก่อเหตุโดยการยิง (ร้อยละ 80.72)
Proceeding พะเยาวิจยั 8
1499

มีผู้เสียชีวติ จากการก่อเหตุระเบิดอยู่จานวนหนึ่ง แต่เมื่อเทียบจานวนผู้เสียชี วิตจากการระเบิดกับผู้เสียชีวิตทั้งหมดใน
รอบ 13 ปี ระหว่างปี 2547-2559 มีจานวนประมาณร้อยละ 10.06 เท่านั้น รองลงมาคือผู้เสียชีวิตจากการโจมตี
(ร้อยละ 2.91) และการปะทะ (ร้อยละ 2.54) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการก่อเหตุโดยการกระทาฝ่ายเดียว (One-sided
Attacks) ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญของการ ก่อความไม่สงบ (Insurgency) อันเป็นความขัดแย้งที่มีลักษณะอสมมาตร
(Asymmetric Conflict) ที่น่าเสียใจสาหรับความขัดแย้งที่รุนแรงดังกล่าวก็คือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตตลอดช่วง 13 ปีที่
ผ่านมา ก็คือพลเรือนหรือประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ถอื อาวุธรวมทั้งผู้หญิงและเด็ก ดังจะเห็นได้จากสถิตทิ ี่ ร้อยละ 61.24
ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นเป้าหมายที่อ่อน (Soft Targets) ส่วนทหาร ตารวจ และกองกาลังติดอาวุธซึ่งเป็น
เป้าหมายที่เข้มแข็ง (Hard Targets) ที่บาดเจ็บและเสียชีวติ มีประมาณร้อยละ 36.8 เท่านั้น เมื่อพิจารณาจากพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ของการเกิดเหตุการณ์ จะเห็นได้วา่ ข้อมูลรวมตั้งแต่ปี 2547-2559 มีเหตุการณ์มากที่สุดที่จังหวัดนราธิวาส
คือ 6,959 เหตุการณ์ (36%) รองลงมาคือจังหวัดปัตตานีมี 6,279 เหตุการณ์ (33%) และจังหวัดยะลามี 5,357
เหตุการณ์ (28%) ส่วนที่จังหวัดสงขลา 683 เหตุการณ์ (3%) โดยเฉพาะในปี 2559 จังหวัดปัตตานีมีเหตุการณ์สูงสุด
310 ครัง้ รองลงมา คือจังหวัดนราธิวาส 276 ครั้ง จังหวัดยะลา 176 ครั้ง และจังหวัดสงขลา 53 ครั้ง (ศูนย์เฝ้าระวัง
สถานการณ์ภาคใต้, 2560) ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่า วนั้นนับเป็นปัญหาที่รัฐบาล
และหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกภาคส่วนต่างให้ความสาคัญ และสร้างความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัวให้
แก่ประชาชน ผู้ที่ปฏิบัตใิ นพืน้ ที่เป็นอย่างมาก
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 11เริ่มรับภารกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่
เดื อ น ตุ ล าคม 2554 รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ อ าเภอแว้ ง และอ าเภอสุ คิ ริ น จั ง หวั ด นราธิ ว าส โดยมี ก องร้ อ ยทั้ ง หมด
16 กองร้อยและ 1 หมวดทหารพรานหญิง มีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติการสงครามนอกแบบ สนับสนุนการรบ
ตามแบบ และปฏิบัติภารกิจพิเศษเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบ สาหรับการใช้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 11ในบทบาทของกาลัง
ประจาถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นนั้ หน่วยทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ได้รับมอบภารกิจตาม
กรอบงานของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการเป็นกาลังหลักปฏิบัตงิ าน 3 เกาะติด ได้แก่ เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน
และเกาะติดผู้ก่อความไม่สงบเรียบร้อย (ผกร.) อีกทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นาชุมชน /หมู่บ้านที่จะเป็นแกน
หลักในการเอาชนะ ผกร. และปรับเปลี่ยนแนวความคิดความเชื่อของประชาชนที่ในระดับหมูบ่ ้านและตาบลหรืออาจจะ
กล่าวอย่างง่ายได้ว่างานที่กาลังทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 11รับผิดชอบหลัก 2 งาน คือ งานด้าน
การทหาร ควบคู่ไปกับงานด้านการเมือง (กองอานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร, 2560)
จะเห็นได้วา่ ลักษณะการทางานกาลังพลทหารที่ได้รับคาสั่งให้เข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งต้องปฏิบัติภารกิจในห้วงเวลาหนึ่งนั้น นอกจากต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความไม่คุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมทางด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมแล้ว ยังต้องเผชิญกับการปฏิบัติงานที่มีขอบข่ายงานกว้างขวาง
เสี่ยงต่อภัยอันตราย ตั้งแต่การลาดตระเวน การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สถานการณ์กดดัน และความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน รวมทั้งการที่
จะต้องเสียสละความสุขส่วนตัว ต้องอยู่ห่ างไกลจากครอบครัวและญาติพ่ีน้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทาให้เกิดเป็นภาวะ
วิกฤติต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต นอกจากนั้นในสถานการณ์ที่เสี่ยงภัย ดังกล่าว อาจมีผลทาให้เกิดความ หวาดกลัว ความเบื่อหน่าย
ซึ่งส่งผลให้ผู้ปฏิบัตงิ านเกิดความเครียด ซึ่งถ้าหากเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นอาจจะทาให้กาลังพลทหารมีความเสี่ยงต่อ
อาการ Battle fatigue (BF) ซึ่งเป็นโรคเครียดที่เกิดจากการรบ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานในสภาวะเสี่ยงภั ยอันตรายเช่นนี้
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จะเทียบกับสนามรบก็คงไม่ผิดนัก ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการและปฏิกิริยาเฉพาะตัวดังนี้คือไม่ร่าเริงและหน้าตาเป็นทุกข์
รบกวนสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเป็นผลตามธรรมชาติของการทางานหนักทั้งทางกายและจิตใจ ต้อง
เผชิญกับอันตรายในสถานการณ์คับขันทาให้ร่างกายและจิต ใจเกิดความเปลี้ยล้า (สมประสงค์ ศุภะวิท และอานาจ
รัตนวิลัย, ม.ป.ป)
โดยปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียด ตามแนวคิดของ คาลิโม, เอลเบทาวี่ และคูเปอร์ (Kalimo, El-Betawi
and Cooper, 1987) ได้กล่าวว่าปัจจัยในการทางานมีผลต่อความเครียดในการทางานนัน้ มีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยภายในลักษณะงาน (Factor Intrinsic to the job) ได้แก่ ความเหมาะสมของบุคคล ความเหมาะสม
ของสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจในงาน อุปกรณ์ และฝึกอบรม การโยกย้ายงาน ปริมาณงาน ความเสี่ยงอันตราย
ทางกายภาพ และความภาคภูมิใจในการทางาน
2. บทบาทในองค์กร (Role in the organization) เช่น ความคลุมเครือในบทบาทของตนเอง ความเครียด
เกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองชัดเจน ไม่ทราบว่าต้องทาอะไร ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่
ของเขตขององค์กร ความรับผิดชอบต่อประชาชน
3. ความก้าวหน้าในงาน (Career Development) เช่น ไม่มคี วามมั่นใจในความก้าวหน้าของงานที่ทาขาดความ
พอใจในค่าจ้าง ความไม่เหมาะสมในสถานภาพ การชาดความปลอดภัยในงาน
4. สัมพันธภาพในหน่วยงาน (Relationship / Social Support) การที่มีแรงสนับสนุนจากสังคม และการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน จะช่วยลดความเครียดได้ ถ้าสัมพันธภาพในหน่วยงานไม่ดีจะมีปัญหาเรื่องบทบาท และเกิดความเครียด
ทางจิตใจอันส่งผลให้ความพอใจต่า
5. โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไป (Organization Stucture and Climate)เช่น นโยบาย กฎระเบียบ
ของหน่วยงาน การถูกจากัดพฤติกรรมในเรื่องการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิ าน
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วจิ ัยได้มีความตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาความเครียดของทหารหน่วย
เฉพาะกิ จ กรมทหารพรานที่ 11ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงภัยอันตราย จึงได้สนใจทาการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของทหาร
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้มีความมุ่งหวังว่าผล
การศึกษาจะสามารถทาให้ผู้ บังคับบัญชาทุกระดับชั้น,นักวิชาการ,หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้ตระหนักและ
เข้าใจถึงปัญหาของกาลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามการก่อความไม่สงบ ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น อันนามาสู่การพัฒนาแนวทางสร้างเสริมรูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิ ทยาในการพัฒนาจิตใจที่เหมาะสาหรับ
ทหารที่ปฏิบัตงิ านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.เพื่อ ศึก ษาสถานการณ์ ค วามเครี ย ดในการปฏิบัติง านของทหารหน่ว ยเฉพาะกิ จ กรมทหารพรานที่ 11
ที่ปฏิบัตงิ านอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 11ที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านงาน และพฤติกรรมในการจัดการคลายเครียดที่มีผลต่อการเกิดความเครียดใน
การปฏิบัตงิ านของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ที่ปฏิบัตงิ านอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดใน
การทางาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วในที่สุดได้กาหนดกรอบแนวคิดไว้ดังนี้

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้านงาน
1. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2. บทบาทในองค์กร
3. ความก้าวหน้าในงาน
4. สัมพันธภาพในหน่วยงาน
5. โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไป
6. นโยบาย คาสัง่ หรือกฏระเบียบข้อบังคับใน
หน่วยงาน

ตัวแปรตาม
ระดับความเครียดในการปฏิบัตงิ านของ
ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11
ที่ปฏิบัตงิ านอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
1. ด้านสุขภาพร่างกาย
2. ด้านสุขภาพจิต

พฤติกรรมในการจัดการความเครียด
1. ด้านการแก้ไขปัญหา
2. ด้านการยอมรับ
3. ด้านการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม
4. ด้านการหลีกหนี
5. ด้านการต่อต้าน
6. ด้านการเบี่ยงเบนความสนใจ
7. ด้านการผ่อนคลาย
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านงาน มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร
พรานที่ 11ที่ปฏิบัตงิ านอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. พฤติกรรมในการจัดการความเครียด มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหาร
ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ที่ปฏิบัตงิ านอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัย แบบผสมผสาน (Mixed-method design) โดยใช้เทคนิค ระหว่างเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีศึกษาโดยการสารวจ (Survey research method) ด้วยการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากเอกสารวิชาการ, บทความ, วิทยานิพนธ์, รายงาน
การวิจัยข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและข้อจากัดในการปกครองการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตการ
ปกครอง จังหวัดชลบุรี และเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) ที่ทาการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth
interview) และการวิจัยเอกสาร (documentary research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มประชากรที่ใช้สาหรับการตอบแบบสอบถาม คือ กาลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 11จานวน 1,558 นาย (ตาม อัตราการจัดของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11กอ.รมน.ภาค.4 สน.) การคานวณหากลุ่มตัวอย่างทาโดยเปิดตารางสาเร็จของ
ยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยกาหนดการยอมรับค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ สิน้ 330ราย
การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มประชากรที่ใช้สาหรับการสัมภาษณ์เจาะลึก มีจานวน 6 ราย ได้แก่ 1) ผู้บังคับ
กองร้อยทหารพราน 2) นายทหารฝ่ายยุทธการ 3) นายทหารฝ่ายกาลังพล 4) หัวหน้าชุดปฏิบัติการฃ 5) อาสาสมัคร
ทหารพราน และ 6) นายแพทย์ที่มปี ระสบการณ์การทางานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. การวิจัยเชิงปริมาณ นัน้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผ่าน
การทดสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content validity) และนาแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาที่ .098 แบ่ งเนื้อ หาของค าถามออกเป็น 4 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ย วกั บปั จจั ยส่ วนบุค คลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านงานที่มีอิทธิพลต่อระดับภาวะความเครียดในการทางานของทหาร
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการความเครียด ของทหารหน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11และ ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับระดับภาวะความเครียดในการทางานของทหารหน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยมีสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.1 ใช้สถิติเชิงพรรณา(Descriptive Statistics) โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แยกตามส่วนของแบบสอบถาม
ดังนี้ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.2 ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สาหรับการทดสอบสมมติฐาน (α= .05) โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์แยกตามสมมติฐาน สถิติที่ใช้คือค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียรสัน ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดระดับนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และระดับของความสัมพันธ์มีเกณฑ์คะแนนดังนี้ (Hinkle D. E. 1998, p.118)
ค่า r
ระดับของความสัมพันธ์
.90 - 1.00
มีความสัมพันธ์กันสูงมาก
.70 - .90
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
.50 - .70
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
.30 - .50
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
.00 - .30
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยแบบกึ่งโครงสร้าง(Semi-Structure Interviews) ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากผลการศึกษาตามการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ประเด็นที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประเด็นที่ 2 คาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรม
ทหารพรานที่ 11 และประเด็นที่ 3 คาถามเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันการเกิดความเครียดในการปฏิบัติ งาน ของ
ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ที่ปฏิบัตงิ านอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การวิเคราะห์ข้อมูล จะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในเชิง
ปริมาณ และการศึกษาเอกสาร วิธีการวิเคราะห์จะเป็นไปตาแนวทางการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Data) คือ
พรรณนาข้ อมู ล ในปรากฏการณ์ หรือ รู ปธรรม และวิเคราะห์ตีค วามข้อ มูล เพื่อ สร้า งข้ อ สรุ ปเกี่ ยวกั บแนวทางใน
การป้องกันการเกิดความเครียดในการปฏิบัตงิ าน

ผลการศึกษา
1. สถานการณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 11 ที่ปฏิบัติงานอยู่
ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการศึกษา พบว่า ความเครียดในการทางาน ของกาลังพลทหารในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงใน
ระดับหนึ่ง โดยจากข้อมูลเชิงประจักษ์จากหลาย ๆ กรณีจะเห็นว่ากาลังพลที่มีความเครียดและความกดดันจาก
การทางานในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้นมักจะหาทางออกให้กับความเครียดเหล่านั้นด้วยการจบชีวิต และ
ใช้วิธีการที่มีความรุนแรง อาทิจากเหตุการณ์กาลังพลทหารเกิดความเครียดแล้วใช้ปืนยิงกันเองถึง 3 เหตุการณ์ใน
รอบ 2 เดือน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 14 กันยายน พ.ศ. 2554, ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีเหตุการณ์ตารวจตระเวน
ชายแดน ยศ สิ บ ต ารวจโท เกิ ด อาการเครี ย ด ดึ ง สลั ก ระเบิ ด มื อ ฆ่ า ตั ว ตาย และ วั น ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561
มีเหตุการณ์ที่อาสาสมัครทหารพราน ใช้ปืนเอ็ม 16 ยิง ผู้บังคับร้อยทหารพรานที่ 1103 เสียชีวิตภายในฐานที่ อาเภอ
สุคิริน จังหวัดนราธิวาส ชนวนเหตุไม่พอใจถูกลงโทษ
จากการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ากาลังพลในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11
ที่ปฏิบัตงิ านอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้นมีความเครียดในระดับปานกลางถึงมากขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใน
พื้นที่ รวมถึงความคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งความเครียดมักจะเกิดกับทหารที่
เข้ามาปฏิบัตงิ านใหม่ รวมถึงการที่ทหารส่วนใหญ่มคี รอบครัวยิ่งทาให้เกิดความเครียดและความกังวล
ในภาพรวมความเครียดของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้นนั้ อยูใ่ นระดับปานกลางโดยความเครียดนั้นเกิดขึ้นมากเฉพาะกับทหารที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่เป็น
ครั้งแรก ผู้ ที่มีภาระทางครอบครัวที่ต้ องดูแล โดยความเครียดที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเกิดจากความขัดแย้งภายในที่
ทางานมากกว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเมื่อกาลังพลเกิดความเครียดแล้วจะทาให้
ประสิทธิภาพในการทางานลดลงทันที
2. ระดับความเครียดในการปฏิบัตงิ านของทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 11ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการศึกษา พบว่า ทหารพราน ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิ ดเห็นต่อปัจจั ยด้านงานที่ มี
อิทธิพลต่อระดับภาวะความเครียดในการทางาน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 2.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง 5 ประเด็น สามารถเรียงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ (xˉ = 3.30)
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รองลงมาคือ ด้านบทบาทในองค์กร (xˉ = 2.80) ด้านความก้าวหน้าในงาน (xˉ = 2.74) ด้านนโยบาย คาสั่งหรือกฎระเบียบ
ข้อบังคับในหน่วยงาน (xˉ = 2.70) และด้านโครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไป (xˉ = 2.62) และมีรายด้านที่อยู่ใน
ระดับน้อยอีก 1 ประเด็น ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพในหน่วยงาน (xˉ = 2.18) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านงานที่มีอิทธิพลต่อระดับภาวะความเครียดในการ
ทางานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในภาพรวม (n = 330)

ปัจจัยด้านงานที่มีอิทธิพลต่อระดับ
ภาวะความเครียดในการทางาน
1. ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2. ด้านบทบาทในองค์กร
3. ด้านความก้าวหน้าในงาน
4. ด้านสัมพันธภาพในหน่วยงาน
5. ด้านโครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไป
6. ด้านนโยบาย คาสั่งหรือกฎระเบียบข้อบังคับใน
หน่วยงาน
ภาพรวม

xˉ

S.D.

แปลความหมาย
ระดับ

อันดับ
ที่

3.30
2.80
2.74
2.18
2.62

0.57
0.72
0.87
0.88
0.87

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

1
2
3
6
5

2.70
2.78

0.71
0.57

ปานกลาง
ปานกลาง

4
-

3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านงาน และพฤติกรรมในการจัดการคลายเครียดที่มีผลต่อการเกิดความเครียด
ในการปฏิบัตงิ านของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ที่ปฏิบัตงิ านอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.1 ปัจจัยด้านงาน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านงาน ในภาพรวม, ด้านลักษณะงานที่รับผิด ชอบ,
ด้า นบทบาทในองค์ ก ร, ด้ า นความก้ า วหน้า ในงาน, ด้ า นสั ม พัน ธภาพในหน่ว ยงาน, ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก ร และ
บรรยากาศทั่วไป, และด้านนโยบาย คาสั่งหรือกฎระเบียบข้อบังคับในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ
ความเครียดในการปฏิบัตงิ านของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ที่ปฏิบัตงิ านอยู่ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านงานกับระดับภาวะความเครียดในการทางานของทหาร
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ที่ปฏิบัตงิ านอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับภาวะความเครียดในการทางาน
ปัจจัยด้านงาน
r
P-value
ระดับความสัมพันธ์
1. ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ
.202
.000*
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ามาก
2. ด้านบทบาทในองค์กร
.328
.000*
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า
3. ด้านความก้าวหน้าในงาน
.314
.000*
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า
4. ด้านสัมพันธภาพในหน่วยงาน
.475
.000*
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า
5. ด้านโครงสร้างองค์กร และ
บรรยากาศทั่วไป
.396
.000*
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า
6. ด้านนโยบาย คาสั่งหรือ
กฎระเบียบข้อบังคับในหน่วยงาน
.268
.000*
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ามาก
ภาพรวม
.437
.000*
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า
*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3.2 พฤติกรรมในการจัดการคลายเครียด จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในการจัดการความเครียด
ในภาพรวม, ด้านการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม, ด้านการหลีกหนี, ด้านการต่อต้าน, และด้านการผ่อนคลาย
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง านของทหารทหารหน่ ว ยเฉพาะกิ จ กรมทหารพรานที่ 11
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวั ดชายแดนภาคใต้ อย่างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการจัดการความเครียดกับระดับภาวะความเครียดใน
การทางานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ที่ปฏิบัตงิ านอยูใ่ นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับภาวะความเครียดในการทางาน
พฤติกรรมในการจัดการความเครียด
r
P-value
ระดับความสัมพันธ์
1. ด้านการแก้ไขปัญหา
-.052
.342
ไม่มคี วามสัมพันธ์
2. ด้านการยอมรับ
.044
.425
ไม่มคี วามสัมพันธ์
3. ด้านการแสวงหาแหล่งสนับสนุน
ทางสังคม
.350
.000*
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า
4. ด้านการหลีกหนี
.664
.000*
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
5. ด้านการต่อต้าน
.637
000*
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
6. ด้านการเบี่ยงเบนความสนใจ
-.048
386
ไม่มคี วามสัมพันธ์
7. ด้านการผ่อนคลาย
.481
000*
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า
ภาพรวม
.502
.000*
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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4. แนวทางในการป้องกันการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของ ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11
ที่ปฏิบัตงิ านอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์กับ
กลุ่มผู้บังคับบัญชา และนายแพทย์ที่มีความเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานภายในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11
ที่ปฏิบัตงิ านอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสรุปได้ดังนี้
1) ผู้บังคับบัญชาควรทาความเข้าใจกับกาลังพลทุกนายได้เข้าใจว่าเมื่อเกิดอาการเครียดควรเข้าพบ
เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตเวช เพื่อประเมินผลความเครียดมากน้อยเพียงใดและทาการรักษาตามอาการ
2) ผู้บังคับบัญชาควรลดปริมาณงานให้กาลังพลที่มีความเครียด หรือเปลี่ยนงานให้มาทางานที่มีอัตรา
ความเสี่ยงที่จะเกิดความเครียดต่า เพื่อป้องกันการเกิดความเครียดจากในการทางานของทหารพรานที่ปฏิบัติงานอยู่
ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3) กาลังพลที่มีความเครียดสูงควรงดในการใช้อาวุธ หรือถ้าหากเป็นมากควรให้หยุดพักงานแล้วกลับไป
อยู่กับครอบครัวสักระยะหนึ่ง
4) ผู้บังคับบัญชาควรจัดให้มีการจับคู่กาลังพลเพื่อสังเกตซึ่งกันและกันว่าเพื่อมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะ
ความเครียดหรือไม่ รวมถึงการได้พูดระบายความในใจให้กันและกันฟังเพื่อรับทราบปัญหาของเพื่อน

สรุปผลและอธิปรายผล
1. สถานการณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ความเครียดของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
พื้นที่ 3 จั ง หวั ดชายแดนภาคใต้นั้น อยู่ในระดั บปานกลางโดยความเครี ยดนั้นเกิ ดขึ้นมากเฉพาะกั บทหารที่ เข้ ามา
ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นครั้งแรก และผู้ที่มีภาระทางครอบครัวที่ต้องดูแล โดยความเครียดที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเกิดจาก
ความขัดแย้งภายในที่ทางานมากกว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเมื่อกาลังพลเกิด
ความเครียดแล้วจะทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลงทันที โดยผู้วิจัยมองว่าเกิดจากการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ
ที่มีต่อพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่ามีความรุนแรง มีเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อต้องเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่จึง
เกิดภาวะความเครียดได้จากทัศนคติที่มีต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยโฮวเมส และราเฮย์ (Holmes และ Rahe, 1967) ได้
มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า เหตุการณ์ชีวิตเป็นตัวกระตุน้ ให้เกิดความเครียดและมีผลให้เกิดความเสี่ยงของความเจ็บป่วย
หรือการเป็นโรคสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการนอน การกิน การเข้าสังคม การสร้างสรรค์ นิสัย
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ซึ่งมีความแตกต่างกันในระดับของการปรับตัว และได้พัฒนามาตรวัดการปรับตัวใหม่ทาง
สังคมหรือ SRRS ซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณ ความรุนแรง และช่วงเวลาของการปรับตัว เหตุการณ์แต่ล่ะอย่างได้รับ
การจัดเรียงตามลาดับ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานในการเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบนัน้ ก็ทาให้เกิดความเครียดได้
2. ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ทหารพราน ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับภาวะความเครียดในการทางานโดยรวม
อยู่ในระดับต่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้านสุขภาพร่างกาย มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดั บต่า และด้ านสุ ขภาพจิ ต
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่มีภาวะความเครียด ซึ่งเป็นผลการศึกษาที่ได้ ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ โดยส่วนหนึ่งผู้วิจัยมองว่า
เป็นเพราะการทางานของกลุ่มทหารพรานนั้นมีลักษณะแบบราชการ มีกฎระเบียบที่ตายตัว ลักษณะการทางานที่เป็น
ลักษณะประจาไม่ยึดหยุ่นจึงทาให้ง่ายต่อการทางานและการตัดสินใจต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมสภาพจิตใจก่อนเข้ามา
ปฏิ บั ติ งานในพื้ นที่ ที่ มี ความอั นตราย ท าให้ มี จิ ตใจที่ เข้ มแข็ งไม่ เครี ยดมากนั ก โดยผลการศึ กษาที่ พบนั้ น มี ความ
ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยหลาย ๆ ฉบับได้แก่ งานวิจัยของมนทิรา ปรีชา (2552) ที่ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
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กับความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของตารวจตระเวนชายแดน กองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส
พบว่า ส่วนใหญ่ตารวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาสมีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของอิศรา รักษ์กุล (2554) ทาการศึกษาเรื่องภาวะสุขภาพจิตและทัศนคติของกาลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติ
ภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า กาลังผลมีความรู้สึกเครียด จานวน 155 นาย (ร้อยละ 61.50) มีภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้า จานวน 85 ราย (ร้อยละ 34.55) มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น จานวน 48 ราย
(ร้อยละ 19.67) และมีกาลังพลที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากปัญหาเรื่องเครียด จานวน 113 ราย ร้อยละ 45.93)
ในงานวิจัยของดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ (2557) ที่ทาการศึกษาเรื่องความเครียด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด และ
การจัดการความเครียด ของตารวจ พบว่า หนึ่งในสี่ของกตารวจนครบาลกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 25.6) มีระดับ
ความเครียดสูงกว่าปกติ ซึ่งในจานวนนี้มีความเครียดสูงกว่าปกติมากร้อยละ 3.7 และงานวิจัยของณัฎฐา มูลต๋า (2559)
ที่ ทาการศึ กษาเรื่องปั จจั ยที่ มีผลต่ อความเครี ยดในการปฏิบั ติงานของต ารวจตรวจคนเข้ าเมืองสุ วรรณภู มิ พบว่ า
ความเครี ยดของข้ าราชการต ารวจตรวจคนเข้ าเมื องสุ วรรณภู มิ ทั้ ง 3 ด้ าน คื อการเปลี่ ยนแปลงด้ านร่ างกาย
การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ และอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม ในภาพรวมมีความเครียด อยูใ่ นระดับมาก
ซึ่งสาเหตุของความไม่สอดคล้องนั้นผู้วิจัยมองว่าเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบในอาเภอแว้ง และอาเภอ
สุคิริน ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 – สิงหาคม พ.ศ.2561 นั้น เหตุการณ์ความมั่นคง ไม่รุนแรงเหมือนในอดีต
โดยเกิดเหตุทั้งหมด 15 เหตุการณ์ เป็นเหตุ ลอบยิง 3 ครั้ง ลอบวางระเบิด 7 ครั้ง ซุ่มโจมตี 2 ครั้ง ปล้น 1 ครั้ง และ
ก่อกวน 2 ครั้ง และมีข่าวสารความเคลื่อนไหว 36 ข่าวสาร จึงทาให้การปฏิบัติงานไม่มีความเสี่ยงมากนักเมื่อเทียบ
กับพืน้ ที่ อื่น ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
การยกย่องคุณงามความดี ทั้งในหน่วยงาน และภาคประชาสังคมที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะการให้กาลังใจซึ่งกัน
และกันของพี่น้องชาวไทย รวมถึงความก้าวไกลของเทคโนโลยีที่ทาให้ กาลงพลสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัว
คนทางบ้านได้สะดวกและใกล้ชิดกันมากขึ้น สิ่งเหล่านีน้ นั้ น่าจะเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้การศึกษาความเครียดของทหาร
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ที่ปฏิบัตงิ านอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับต่า
3. ปัจจัยที่มีผลต่ อการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ปัจจัยด้านงานในภาพรวม, ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ,
ด้า นบทบาทในองค์ ก ร, ด้ า นความก้ า วหน้า ในงาน, ด้ า นสั ม พัน ธภาพในหน่ว ยงาน, ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก ร และ
บรรยากาศทั่วไป, และด้านนโยบาย คาสั่งหรือกฎระเบียบข้อบังคับในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ
ความเครียดในการปฏิบัตงิ านของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11ที่ปฏิบัตงิ านอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ ร็อบบินส์ และจัดท์ (Robbins and
Judge, 2013, p.p. 597-600) ได้กล่าวว่าความเครียดนั้นเกิดจากการได้รับการสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา เช่นเดียวกับ คูแนวคิดของคูเปอร์ และเดวิสสัน
(Cooper & Davidson, 1987, pp. 99-108) ได้กล่าวถึงปัจจัยจากการทางาน ที่ทาให้เกิดความเครียดไว้ว่าเกิดจาก
ตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ บทบาทในหน่วยงาน ปริมาณงาน สิ่งแวดล้อมในการทางาน ความปลอดภัย การสนับสนุน
ในหน่วยงาน สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบของหน่วยงาน และแนวคิดของบราวน์
และโมเบอร์ก (Brown and Moberg, 1980) ที่ได้กล่าวถึงสาเหตุของความเครียดในการทางานเกิดจากงาน บทบาท
ขององค์การ สัมพันธภาพในหน่วยงาน พัฒนาทางด้านอาชีพ และบรรยากาศในการทางาน โดยผลการศึกษาที่พบนั้น
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุรัตน์ อนันทนาธร(2560) ที่ทาการศึกษาเรื่องภาวะความเครียดและพฤติกรรม
การจัดการความเครียดของข้าราชการตารวจตารวจภูธร สังกัดตารวจภูธรภาค 2 พบว่า ปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อ
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ความเครียดในการทางา น ได้แก่ ความก้าวหน้าในงานโครงสร้างองค์กรและบรรยากาศทั่วไปของการทางานและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ นั้นมีความสัมพันธ์ต่อความเครียดในการทางา น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนพฤติกรรมในการจัดการความเครียด ในภาพรวม, ด้านการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม, ด้าน
การหลีกหนี, ด้านการต่อต้าน, และด้านการผ่อนคลาย มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของ
ทหารทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสอดคล้องกับแนวคิดของลาซารัส และโฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) ที่กล่าวว่า
พฤติก รรมในการจั ด การความเครี ย ดเป็ น ความพยายามที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงความรู้ สึ ก นึก คิ ด และพฤติก รรมอยู่
ตลอดเวลา เพื่อที่จะจัดการกับสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียด นอกจากนั้นยั งสอดคล้องกับแนวคิดของกรมสุขภาพจิต
(2546) ว่าพฤติกรรมในการจัดการความเครียดนั้นเป็นวิธีที่บุคคลใช้จัดการกับความเครียด เช่น การสร้างพลังภายใน
อาทิ การร้องไห้ การพูดระบายความรู้สึก การหัวเราะ ฯลฯ การพยายามกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการพยายามนา
กระบวนการแก้ปัญหามาใช้ใน การจัดการต่อความเครียด เช่น การเปลี่ยนนิสัยการทางาน การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุข
นิสัย ฯลฯ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าช่วยจัดการกับความเครียดได้จริง โดยผลการศึกษาที่พบนั้นมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ (2557) ที่ทาการศึกษาเรื่องความเครียด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความเครียด และการจัดการความเครียดของตารวจ พบว่า การจัดการความเครียดที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีการพูด
คุย ระบายกั บคนที่ สนิทหรือ คนในครอบครั ว รองลงมาคื อ ออกกาลัง กาย และงานวิจั ยของเกอร์ ชอน และคณะ
(Gershon) พบว่า การจัดการความเครียดของตารวจในสหรัฐอเมริกาสามารถแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรู้คิด
(cognitive) ส่วนใหญ่มกี ารวางแผนในการเผชิญความเครียดและปฏิบัติตามแผนนั้น รองลงมาคือ จัดการความเครียด
โดยใช้ประสบการณ์เดิม และพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญ 2) ยึดมั่นในสิ่งที่ศรัทธา (faith based)
ส่วนใหญ่เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธ์ รองลงมาคือสวดมนตร์ 3) หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียด (avoidance) และ
4) มีพฤติกรรมในทางลบ (negative behavior) เช่น สูบบุหรี่มากกว่าปกติ รองลงมาคือตะโกนเสียงดังกับคนใน
ครอบครัว

ข้อเสนอแนะ
1. จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ดังนี้
1.1. ปัจจัยด้านงาน ที่ส่งผลต่อการเกิดความเครียดจากในการทางาน
1.1.1 ด้านสัมพันธภาพในหน่วยงาน ควรมีการสื่อสารกันระหว่างบุคคล ถึงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในที่
ทางานควรมีก ารพู ด คุ ย กั น ทุ ก วั น อย่ า งเปิ ด เผย โดยพู ด คุ ย แบบประชุม โดยผู้ บั ง คั บบั ญ ชา เพื่ อ เป็ น การทบทวน
การปฏิบัติงานอยู่เสมอเพราะจะทาให้รู้ถึงปัญหาต่างๆของกาลังพลได้เพื่อที่จะรีบดาเนินการแก้ไข รวมถึงการพูดคุย
กันแบบสองต่อสองระหว่างผู้พิพาท
1.1.2 ด้านโครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไป มีการแบ่งงานกันทาในแต่ละกลุ่มงานที่แน่ชัด
เพื่อความไม่ซับซ้อน และมีการประชุมหารือในทุก ๆ วันก่อนเริ่มต้นการทางานเพื่อยืนยันถึงการทางานของทุกคน
เพื่อลดความผิดพลาดของทุกคนก่อนเริ่มทางาน
1.1.3 ด้ า นบทบาทในองค์ ก ร ให้ ก าลั ง ใจ ปลู ก ฝั ง ถึ ง ความส าคั ญ ของก าลั ง พลแต่ ล ะนายว่ า มี
ความสาคัญกับงาน หน่วยงาน และมีความสาคัญกับประเทศชาติ เพื่อให้มีกาลังใจ ความฮึกเหิมในการทางาน และรู้
ว่าสิ่งที่ตนเองทานั้นมีประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น
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1.2. พฤติกรรมในการจัดการความเครียดที่ส่งผลต่อการเกิดความเครียดจากในการทางาน
1.2.1 หาข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่มคี วามเสี่ยงที่จะเกิดความเครียด
และการจัดการกับความเครียดให้แก่ผู้อ่ืนเพื่อนามาปรับใช้ในการสังเกตดูพฤติกรรมว่ามีใครอยู่กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิด
ความเครียดบ้างและหาวิธีแก้ไขเยียวยากาลังพลในสังกัดอย่างถูกวิธีตามหลักการของการรักษาทางจิตเวช
1.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้กาลังพลได้ผ่อนคลายจากความเครียดที่เกิดขึ้น อาทิ การเล่นกีฬา
การฟังเพลง การนั่งสมาธิสงบจิตใจ การรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น
1.2.3 ผู้บังคับบัญชาควรลดปริมาณงานให้กาลังพลที่มีความเครียด หรือเปลี่ยนงานให้มาทางานที่มี
อัตราความเสี่ยงที่จะเกิดความเครียดต่า เพื่อป้องกันการเกิดความเครียดจากในการทางาน
1.2.4 สาหรับกาลังพลที่มีความเครียดมาก ๆ ควรพิจารณาให้มีการกลับภูมิลาเนาเพื่อการพักผ่อน
ผ่อนคลายเป็นพิเศษ เพือ่ ให้ครอบครัวได้ร่วมในการรักษา
1.2.5 จัดให้มีสวัสดิการกับกาลังพลอย่างเพียงพอ เช่น สัญญาณโทรศัพท์ ,อินเตอร์เนท, เครื่อง
อานวยความสะดวก , ที่พัก ฯลฯ
2. ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานอื่น หรือหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้องในเชิงนโยบายควรมีแนวทางใน
การป้องกันและแก้ไขดังนี้
2.1 กอ.รมน.ภาค. 4 สน. ต้องมีชุด แพทย์เคลื่อนที่เพื่อที่จะไปประเมินและบาบัด ให้คาปรึกษา
ด้านความเครียดของกาลังพล รวมถึงมีศูนย์ที่จะบาบัด รักษาความเครียด
2.2 กอ.รมน.ภาค. 4 สน. จัด เจ้า หน้า ที่ เสนารั กษ์ ที่มีค วามรู้ด้ า นจิ ต เวช ประจ าทุ ก หน่ว ยและ
มีการเข้าไปดาเนินกรรมวิธีจัดการต่อความเครียดให้กาลังพลในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มพูดคุย หรือ
เป็นที่ปรึกษาด้านการบาบัดความเครียดของหน่วย
2.3 กองทัพบกควรมีการอบรบหลักสูตรการจัดการต่อปัญหาความเครียดให้กับ ผู้บังคับบัญชาใน
ระดับ ผบ.ร้อย จนถึง ผบ.กรม.ทพ. ที่ปฏิบัตงิ าน 3 จชต. หรือพื้นที่ชายแดน ในวงรอบทุกๆ ปี
2.4 กาลังพลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 2 ปี ควรมีการหมุนเวียนในการปฏิบัติหน้าที่
ใหม่ / เปลี่ยนพืน้ ที่ / พักฟื้นฟูในพื้นที่ปลอดภัย (Re – Maintenance)
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โครงการ สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์
The Create happiness, create heart, the heart of the Buddhist
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โครงการ “สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์ ” : แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบาย
กองทัพเรือใสสะอาด เป็นโครงการที่ดาเนินการขึ้นตามแนวนโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการ
ของกองทัพเรือบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมที่ ชัดเจน จึงกาหนดแผนกลยุทธ์ "กองทัพเรือใส
สะอาด" เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือ โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความ
ซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าและเป็นตัวแบบของการสร้างคนที่มี
คุณภาพต่อไปในอนาคต
ผลที่ได้รับจากโครงการ “สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์”โดยทาการศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆที่ นักเรียน
นายเรือได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้พัฒนาจิตใจ ซึ่งทาให้นักเรียนนายเรือมีความจาดีขึ้น มีจิตใจผ่องใส
สะอาด บริสุทธิ์ สงบ มีสมาธิในการคิดและตัดสินปัญหาส่งผลต่อการพินิจพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ รอบคอบมากขึ้น
ทาให้เกิดปัญญาและสมาธิในการทาสิ่งใดๆ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการเรียนและการฝึกมากขึ้น นอกจากนั้นยังทา
ให้นักเรียนนายเรือมีบุคลิกภาพดีขึ้น สง่างามผ่าเผยมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น รู้สึกควบคุมอารมณ์อันเหมาะสม
กับกาลเทศะคลายเครียดจากการเรียนและการฝึก มีจิตใจที่ผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบทาให้นักเรียนนายเรือได้อัน
ธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม และผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบันภายนอกและประการที่
สาคัญถือเป็นแนวทางการปลูกฝังเพื่อให้นักเรียนนายเรือมีความซื่อสัตย์สุจริต “โตไปไม่โกง” อันเป็นอีกหนทางหนึ่งใน
การป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคต
คาสาคัญ: สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์ กองทัพเรือใสสะอาด

1

โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Royal Thai Naval Academy, Samutprakarn Province 10540
*
Corresponding author e-mail: pisanu41984198@hotmail.com
1

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1512

Abstract
The “ Create happiness, create heart, the heart of the Buddhist “project : A guideline for the
development of naval students in accordance with the Clean Naval Policy to make the administration of the Navy
proficient and have a clear form. It follows the strategic plan of the “Clean Naval” establishing it as the work
guideline for all the Naval administration officers, especially by changing the minds of the naval students by
creating a better common sense, raise awareness and honesty, since they are the future of our Navy and will
be an example of a proper person in the future.
The outcome of the project “ Create happiness, create heart, the heart of the Buddhist” is that it lets
the Naval students use their free time to create benefit for themselves, improving their memory skills, having a
brighter, cleaner and purer mind, having a better focus in times of decision making and having better
observational skills in considering any matters. Italoud the students to build better concentration and wisdom
when making decisions and having better studying and practicing skills. Besides this it improves in a better way
the personality of the students with a stronger sense of dignity, moral values and self-confidence. With a better
emotional control, they release the stress from the training practice which results in a more peaceful and pure
mind, spreading the knowledge from a good tradition and culture to those engaging in the project from external
institutions. And most importantly, is a great guideline for naval students to be cultivated in the ways of honesty,
following the sense of “I won't cheat anymore” being a great point to end with all the corruption in the naval
administration officers in the future.
Keywords: Create happiness, create heart, the heart of the Buddhist, Clean Naval

บทนา
การปฏิบัตธิ รรม คือ การนาเอาหลักธรรมมาปฏิบัติ เอาหลักธรรมมาใช้ ในการดาเนินชีวิตทาการทางาน คือ
เอาธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ทาให้เป็นชีวิตที่ดแี ละมีความสุข
การตัก บาตร คือ ประเพณีอย่างหนึ่งที่ ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมั ยพุทธกาล พระภิกษุ จ ะถือบาตรออก
บิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนาของทาทานต่าง ๆ เช่น
ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระประเพณีนชี้ าวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่สว่ นกุศลให้กับญาติ
ผู้ลว่ งลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ลว่ งลับด้วยเช่นกัน
ประโยชน์ของการปฎิบัติธรรมและการตักบาตร คือ การที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้พัฒนา
จิตใจ ทาให้มีความจาดีขึ้น มีจิตใจผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ ส่งผลต่อการพินิจพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ รอบคอบ
มากขึ้น ทาให้เกิดปัญญาและสมาธิในการทาสิ่งใด ๆ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการเรียนและการฝึกมากขึ้น ทาให้มี
บุคลิกภาพดีขึ้น กระปรี้กระเปร่า สง่าผ่าเผยมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น รู้สึกควบคุมอารมณ์อันเหมาะสมกับ
กาลเทศะคลายเครียดจากการเรียนและการฝึก และทาให้ธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดงี าม
การปฏิบัติธรรมและการตักบาตรสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและมุมมองได้ เพราะการปฏิบัติธรรมและการ
ตักบาตรเป็นการยกระดับและพัฒนาจิตใจ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัตินั้น มีความจาดีขึ้น มีจิตใจผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ
ส่งผลต่อการพินิจพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ รอบคอบมากขึ้น ทาให้เกิดปัญญาและสมาธิในการทาสิ่งใด ๆ ส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพในการเรียนการฝึก และการทางานมากขึ้น และยังทาให้มีบุคลิกภาพดีขึ้น กระปรี้กระเปร่า สง่าผ่าเผยมี
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ความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น รู้สึกควบคุมอารมณ์อันเหมาะสมกับกาลเทศะคลายเครียดจากการเรียนและการฝึก
ซึ่งผลจากการปฏิบัตดิ ังกล่าวนั้นส่งผลต่อการทางานและองค์กรต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้พัฒนาจิตใจของตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียนนายเรือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดงี าม
3. เพื่อปลูกฝังทัศนคติและมุมมองที่ถูกต้องต่อการทุจริตคอรัปชั่นให้กับนักเรียนนายเรือ

เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือ มีจิตใจผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ พร้อมสาหรับการเรียน การฝึก การทางาน
และการเป็นผู้นาขององค์กรในอนาคต
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนายเรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้พัฒนาจิตใจของตนเอง เพื่อพัฒนา
และยกระดับจิตใจ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ ก่อนที่นักเรียนนายเรือจะสาเร็จการศึกษาและจบออกไปปฏิบัติ
หน้าที่ในอนาคต
3. เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้ธารงไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม และเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะของนักเรียนนายเรือในการทางานร่วมกับชุมชน สังคม รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมเรื่องของการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดงี าม
4. เพื่อ ปลู ก ฝั ง ทัศ นะคติแ ละมุ ม มองที่ ถู ก ต้อ งต่อ การทุ จ ริ ต คอรั ปชั่น เนื่อ งจากนั ก เรี ยนนายเรือ เมื่อ จบ
การศึกษาไปแล้ว จะมีโอกาสได้เป็นผู้นาองค์กรในระดับประเทศ ภาพที่เกิดขึ้นกับสังคมและชุมชนจะเป็นสิ่งที่คอย
เตือนใจนักเรียนนายเรือให้ทราบถึงผลของการทุจริตคอรัปชั่น และตระหนักว่าปัญหานีค้ วรจะหมดไปจากประเทศไทย
แนวทางการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของ
กองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่
ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการ
นาเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน
นายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ)
I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้นา) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม
และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) โดยมีแนวความคิดในการพัฒนานักเรียนนายเรือ
ดังกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ“สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์”: แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือ
ตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ“สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์”: แนวทางการพัฒนานักเรียนนาย
เรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด

สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์
The Create happiness, create heart, the heart of the Buddhist

สาเหตุ
- นนร.ไม่มกี ารพัฒนา
และยกระดับจิตใจ
- นนร.ใช้เวลาว่างไม่เกิด
ประโยชน์

- ยังไม่มีทศั นคติต่อการ

เป้าหมาย
- นนร.มีจิตใจผ่องใส
สะอาด บริสุทธิ์ สงบ
- นนร.ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
- นนร.เป็นส่วนหนึ่งในการ
รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมที่ดงี าม

ไม่มกี ิจกรรม สถานที่
และเวลาในการปฏิบัติ

วิธีการ
- ขั้นวางแผน การ
ประสานงานต่างๆ
- ขั้นประชาสัมพันธ์
การแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางเฟสบุ๊คและการ
ชี้แจงหน้าแถว
- ขั้นปฏิบัติ ทางานตาม
หลักของนักพัฒนา

- มีจิตใจและทัศนคติที่ดี หลักคิด
ตัวชีว้ ัด
พร้อมที่จะเป็นผู้นาขององค์กร
- จานวนผู้เข้าร่วม
- เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม
โครงการ
ในเรื่องการรักษา
แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิ
ดโครงการ
createจheart,
กรรม the heart of the Buddhist
ขนบธรรมเนี
ยมและ The Create happiness,- ภาพกิ
- บทสัมภาษณ์
วัฒนธรรมที่ดงี าม
- ตระหนักถึงปัญหาการ

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัดเป้าหมายโครงการสร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาโครงการให้เป็นไปสู่
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
1. นักเรียนนายเรือมีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ สงบ มีประสิทธิภาพในการเรียนและการฝึกมากขึ้น
มีความจาที่ดขี นึ้ มีบุคลิกภาพที่สง่าผ่าเผยมากขึ้น และมีความเป็นผู้นามากขึ้น
2. นักเรียนนายเรือมีความเป็นผู้นาทางด้านสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม
3. นักเรียนนายเรือธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดงี าม
4. นักเรียนนายเรือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการทุจริตคอรัปชั่น
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ผลการศึกษา
จากการดาเนินโครงการ “สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์” ผ่านกิจกรรมทางศาสนาโดยการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนนายเรือในการร่วมกันการปฎิบัติธรรม และสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตักบาตรในช่วงเช้า ฯลฯ โดยชมรมพุทธ
ศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ ในระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 นักเรียนนายเรือที่เข้าร่วม
โครงการมีจิตใจผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ พร้อมสาหรับการเรียน การฝึก การทางาน และการเป็นผู้นาขององค์กร
ในอนาคตนักเรียนนายเรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้พัฒนาจิตใจของตนเอง เพื่อพัฒนาและยกระดับ
จิตใจ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดตี อ่ สิ่งต่างๆ ก่อนที่นักเรียนนายเรือจะสาเร็จการศึกษาและจบออกไปปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต
และยังทาให้นักเรียนนายเรือได้ธารงไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม และเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ของนั ก เรี ย นนายเรือ ในการท างานร่ ว มกั บชุ ม ชน สั ง คม รวมทั้ ง เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บสั ง คมเรื่อ งของการรั ก ษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดงี าม โดยใช้วธิ ีการศึกษาโดยการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมการปฎิบัติ
ธรรม และสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตักบาตรในช่วงเช้า ฯลฯ ในทุกๆกิจกรรมดังกล่าว
นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ยังมีทัศนคติและมุมมองที่ถูกต้องต่อการทุจริตคอรัปชั่น โดยผู้เข้าร่วม
โครงการ ฯ ต่างเป็นที่ทราบกันว่าการทุจริตในสังคมไทยนัน้ มีมาช้านาน ประกอบกับวัฒนธรรมองค์กรของระบบทหาร
คือ การเชื่อ ฟั ง คาสั่ งผู้ บังคั บบั ญชาอย่า งเคร่ งครั ด จึ ง เป็ น การยากที่ จะหลีก เลี่ ยง แต่ก ารป้ อ งกั น ตัว เองให้ เข้ า ไป
เกี่ยวข้องในวงการทุจริตคอรัปชั่นน้อยที่สุดนั้นสามารถกระทาได้ การทุจริตในระดับชาติก็เริ่มจากการทุจริตในระดับ
หน่วยงานหากทุกคนมีความสุจริตในตนเอง การทุจริตจะไม่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นไปได้ยากหากจะไม่ให้เกิดการ
ทุจริตเกิดขึ้น อยู่ที่เราจะเลือกเองการทุจริตนั้นไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมแต่ถ้ามันจาเป็นต้ องเผชิญจริง ๆ เราก็ควรจะ
พิจารณาไตร่ตรองให้ดกี ่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูก ซึ่งมันอยูท่ ี่การพิจารณาของแต่ละบุคคล แต่ถ้าจะให้ดีไม่ควรให้มี
การเกิดขึ้นในสังคมการทุจริตคือการไม่พูดความจริงคือการโกหก ไม่ซื่อสัตย์ในความรู้สึกของตนเอง โดยการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นสิ่งทีไ่ ม่ควรทาเพราะเป็นการเห็นเเก่ตัว ทาให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับการทุจริตคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่
มันไม่ถูกต้องทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นอย่างมากซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีผลกระทบคือประชาชน และในสังคมในตอนนี้มัน
เป็นสิ่งที่ฝังลึกในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขให้หายไป โดยสรุปผลการประเมินโครงการดังนี้

ด้านสภาพแวดล้อม
Contest
ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ...

1. ความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับ
วัตถุประสงค์: นักเรียนนายเรือส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งพระพุทธศาสนา
มุ่ ง หวั ง ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนเกิ ด สุ ข แก่
ตนเอง ครอบครั ว และสั ง คม และ
ด ารงชี วิ ต โดยยึดหลั ก ค าสอนของ
พระพุ ท ธเจ้ า คื อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ ทุ ก ที่ ทุ ก
สถานที่ โดยไม่จากัดเวลา โดยสามารถ

ด้านปัจจัยเบื้องต้น
Input
ประเมินความพร้อม
ของปัจจัยที่ใช้ในการ
ดาเนินโครงการด้าน..
1บุคลากร.: นักเรียน
นายเรือที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ
2งบประมาณ.:
โครงการค่ายสร้างสุข
สร้างใจ หัวใจพุทธ
ศาสตร์ได้รับการ
สนับสนุนเป็นเงิน

ด้านกระบวนการ
ดาเนินงาน Process
ประเมินขั้นตอนต่างๆ
ในการดาเนินโครงการ

ด้านผลผลิตของโครงการ
Product
ประเมินผลที่ได้รับจากการดาเนิน
โครงการด้าน

1การวางแผน.:
นักเรียนนายเรือได้มี
การจัดประชุม เผื่อวาง
แผนการดาเนิน
โครงการและ
ประชาสัมพันธ์
2การจัดกิจกรรม.:
กิจกรรมในห้วงวันที่

1ความก้าวหน้าของโครงการ: การ
ปฏิบัติธรรมและการตักบาตรเป็นการ
พัฒนาจิตใจ พัฒนาบุคลิกภาพ และมี
ประสิทธิภาพในการเรียนและการฝึก
เพิ่มมากขึน้ แต่เนื่องจากในปัจจุบัน
กิจกรรมของนักเรียนนายเรือค่อนข้าง
เยอะ ทาให้ไม่มเี วลาที่เหมาะสมในการ
จัดกิจกรรม
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พิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง ทางคณะผู้จัดทาจึง
จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. ความต้องการ ความจาเป็น ความ
คาดหวัง
ความต้องการ : นักเรียนนายเรือได้ห้อง
ปฏิ บั ติ ธ รรมและร่ ว มกิ จ กรรม ทาง
ศาสนา ที่สามารถให้นักเรียนนายเรือใช้
ประโยชน์แ ละเป็นการรักษาขนมธรรม
เนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ความจาเป็น : นักเรีย นนายเรือได้ใช้
เวลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ ฝึ ก พั ฒ นา
จิตใจให้สงบ ซึ่งเป็นพื้นฐานการทางาน
ในภายภาคหน้า
ความคาดหวัง : นักเรียนนายเรือมีจิตใจ
ผ่ อ งใส สะอาด บริ สุ ท ธิ์ สงบ และได้
พัฒนาจิตของตนเอง
3. ผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการ
ข้อดี : นักเรียนนายเรือมีร่างกายและ
จิตใจที่ดี เพราะนักเรียนต้องเติบโตเป็ o
นายทหารสั ญ ญาบั ตรของกองทั พ เรื อ
และเป็นกาลังหลักในการพัฒนากองทัพ
ใ น ภ า ย ภ า ค ห น้ า จึ ง ค ว ร มี ทั้ ง
ความสามารถทางด้ า นร่ า งกายและ
จิ ต ใ จ ที่ เ ยี่ ย ม ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น ค ว า ม
รับผิดชอบและวินัยในการฝึกสมาธิของ
นั ก เรี ย นนายเรื อ ตลอดจนการใช้ เ วลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ข้อเสีย : หากนักเรียนนายเรือไม่มีจิตใจ
ที่ดี เ ยี่ ย ม ก็ อ าจเกิด ปั ญ หาในภายภาค
หน้าได้ เช่น
1 สมาธิสั้น ไร้ทิศทาง ทาให้คิดฟุ้งซ่าน .
ไม่สามารถรวมกาลังกาย กาลังใจ และ
กาลังความรู้ที่แม้มีมากมาใช้งานได้
2ไม่ ส ามารถคิ ด ท าให้ คิ ด ไร้ เ หตุ ผ ล .
- พูด - ทาให้คิด เจาะลึกสืบเหตุหาผล
แม้ โ ตเป็ น เหิ น ห่ า งจากความดี - ท า
ผู้ใหญ่ก็คดิ เอาแต่ใจ

จานวน 62,038 บาท
3อุปกรณ์ วัสดุ สื่อ .:
ในการดาเนินงานได้รับ
ความช่วยเหลือ
ทางด้านเครื่องมือ
ต่างๆ จากโรงเรียน
นายเรือ

15-29 ก .ค.2561 มี
ดังนี้
-จัดทาห้องปฏิบัติ
ธรรม นนร.
ดาเนินกิจกรรมตัก บาตร
การจัดกิจกรรมสาเร็จ
ครบวัตถุประสงค์
3การประชาสัมพันธ์.:
นักเรียนนายเรือได้มี
การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บเพจทางเฟสบุ๊ค
และเชิญชวนนักเรียน
นายเรือที่สนใจ เข้า
ร่วมโครงการ
4การประเมินผลการ.
จัดกิจกรรม: จาก
โครงการสร้างสุข
สร้างใจ หัวใจพุทธ
ศาสตร์ได้ทาการ
ประเมินจากผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งมีผล
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
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2พัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการ.:
หลังจากที่ได้มกี ารจัดทาห้องปฏิบัติ
ธรรมทาให้นักเรียนนายเรือใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้พัฒนา
จิตใจ ซึ่งทาให้นักเรียนนายเรือมี
ความจาดีขึ้น มีจติ ใจผ่องใส สะอาด
บริสุทธิ์ สงบ ส่งผลต่อการพินิจ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ รอบคอบมาก
ขึน้ ทาให้เกิดปัญญาและสมาธิในการ
ทาสิ่งใดๆ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพใน
การเรียนและการฝึกมากขึน้
นอกจากนัน้ ยังทาให้นักเรียนนายเรือมี
บุคลิกภาพดีขึ้น กระปรี้กระเปร่า สง่า
ผ่าเผย มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึน้
รูส้ กึ ควบคุมอารมณ์อันเหมาะสมกับ
กาลเทศะและได้พัฒนาจิตใจของ
ตนเอง และหลังจากที่นักเรียนนายเรือ
ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตร ทาให้
นักเรียนนายเรือคลายเครียดจากการ
เรียนและการฝึก มีจิตใจที่ผ่องใส
สะอาด บริสุทธิ์ สงบ ทาให้นักเรียน
นายเรือได้อันธารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม

สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการดาเนินการโครงการ“สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์”เป็นไปตามแนวนโยบายของกองทัพเรือ
“กองทัพเรือใสสะอาด”ในการบริหารราชการของกองทัพเรือมีความโปร่งใส บรรลุผล และตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาล กองทัพเรือ และบรรลุผล ตามนโยบายรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นในกองทัพเรือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัตริ าชการของกองทัพเรือให้มีความโปร่งใส และตอบโจทย์ความต้องการการปฏิรูประบบราชการ ทาให้กองทัพมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไปในภายหน้า โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต แก่
นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อ
นโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการ
คอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการนาเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชู
เกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้นา) S : Strong
(เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) ด้วย
รูปแบบดังกล่าวนีเ้ ชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใส
สะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้างคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
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โครงการ “Culture Music” : แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบาย
กองทัพเรือใสสะอาด
Culture Music: The Approach to Develop Naval Cadets According to “Clean Navy” Policy
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โครงการ “Culture Music” : แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด
เป็นโครงการที่ดาเนินการขึ้นตามแนวนโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมี
ความโปร่งใสบรรลุผลและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยกองทัพเรือได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทัพเรือ"ให้บรรลุผล ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิ ด สร้า งจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริ ต
แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้า การพัฒนานักเรียนนายเรือจึงจะต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณสมบัตติ อบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ในการป้องกันการคอรัปชั่นดังกล่าว
ผลที่ได้รับจากโครงการ “Culture Music”ทาให้นักเรียนนายเรือมีความสามารถในการเล่นดนตรี ไทยที่ดีขึ้น
เป็นการสร้างความมีวินัย จากการฝึกซ้อมอย่างสม่าเสอมความสามัคคีจากการร่วมบรรเลงเพลงเป็นวง และการ
สังเกต จากการสอนของครูผู้สอนเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงามสร้างชื่อเสียงและความชื่นชมต่อโรงเรียน
นายเรือ ในการบรรเลงดนตรีไทยในเมืองท่าต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของนักเรียนนายเรือไทยให้
ประจักษ์ตอ่ นานาประเทศตลอดจนการใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดต่อให้นักเรียนนายเรือรุ่นหลัง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานต่อวัฒนธรรมไทย มีการพัฒนา สมาธิ สติ
ความจา อีกทั้งยังจัดหาเครื่องดนตรีไทยใหม่ และซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยเก่าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียน
นายเรือที่สนใจ และประการที่สาคัญถือเป็นแนวทางการปลูกฝังเพื่อให้นักเรียนนายเรือ “โตไปไม่โกง” อันเป็นอีก
หนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคต
คาสาคัญ: ประเมินผล โครงการ กองทัพเรือ
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Abstract
The “Culture music” project: A guideline for the development of naval students in accordance with the
“Clean Naval” policy to make the administration of the Navy more transparent, achieve results, and respond to
government policies by having the Navy establish the “Clean Naval Administration Coordination Center” and so,
changing the naval students way of thinking, improving their common sense and honesty, since they are the
future of the Navy. Therefore their education must be developed following the policies mentioned before in order
to prevent corruption.
The outcome from the project “Culture Music” has improved the naval students ability to play Thai
country music, as well as a developed their discipline and sense of unity through continuous and constant
practicing playing with the band. Through the observations of the teachers, it is a way to inherit the Thai culture
and build good reputation and admiration towards the Naval Academy when the band plays Thai country music
in the foreign ports. It demonstrates the ability of Thai students to the international community, as well as a
using the free time of the students in a useful and beneficial way. The knowledge gained by the students can
also be transferred to the next naval academy student generation, an excellent way to conserve and continue
with the Thai culture and develop student’s focus, mindfulness and memory. Furthermore the project has
supplied the students interested in the project with new Thai instruments as well as repaired the old ones to fit
quality standards. But, more importantly, it implements the sense of “I won't cheat anymore”, preventing from
corruption to occur in the naval administration system in the future.
Keywords: Evaluation, Project, Navy

บทนา
ดนตรีไทยมีความสาคัญและมีความหมายต่อบุคคลในการพัฒนาคุณภาพจิตใจ เป็นสื่อกลางของกิจกรรมทาง
ประเพณี ศาสนา ศิลปะการแสดง และเป็นสื่อทางสังคมที่ช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชาติ สร้างพลังทางสังคม
รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันต่าง ๆ ของประเทศด้วย เช่น สถาบันทางการเมือง การปกครอง การทหาร เป็นต้น
ดนตรีไทย เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ได้สร้างสรรค์ทั้งรูปแบบของบทเพลง เครื่องดนตรี วิธี
บรรเลง วิธีขับร้อง และการนามาใช้ในโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสม นอกจากดนตรีไทยจะมีความสาคัญในด้านการปรุง
แต่งอารมณ์ ความรู้สกึ การประกอบกิจกรรมตามความเชื่อและพิธีกรรม โดยการเข้าไปปรุงแต่งให้งานหรือพิธีกรรม
นัน้ เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้ว ดนตรีไทยยังมีคุณค่าต่อพัฒนาการของร่างกายและจิตใจด้วย
ดนตรีเป็นงานศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอดออกมาเป็นลีลา ทานอง อารมณ์ของ
เพลงด าเนินไปตามจิ นตนาการของนักประพันธ์เพลง ดนตรีนั บเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ในการปรุ งแต่งชีวิตให้ มี
ความสุข ผ่อนคลายความโศกเศร้า เป็นสื่อเสริมแต่งให้กิจกรรมทางประเพณีและพิธีกรรมที่มนุษย์ประกอบขึ้นนั้นเกิด
ความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ในสังคมและวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยเป็นงานศิลปะที่บ่งบอกให้รู้ถึงความเป็นชาติ คุณค่าของ
ดนตรีไทยพิจารณาได้จากบทเพลงที่นักประพันธ์เพลงประพันธ์ข้นึ มีท่วงทานองตามโครงสร้างของระบบเสียง มีเนื้อร้อง
ที่แต่งด้วยร้อยกรองอย่างสละสลวย มีนักดนตรีทาหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงโดยใช้ระเบียบวิธีบรรเลงเครื่องดนตรีซึ่งมี
ลักษณะหลากหลาย มีวธิ ีการขับร้องที่กลมกลืนกันและมีเครื่องดนตรีซึ่งมีรูปแบบเฉพาะสวยงามได้สัดส่วน
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ดนตรีไทยมีความสาคัญและมีความหมายต่อบุคคลในการพัฒนาคุณภาพจิตใจ เป็นสื่อกลางของกิจกรรมทาง
ประเพณี ศาสนา ศิลปะการแสดง และเป็นสื่อทางสังคมที่ช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชาติ สร้างพลังทางสังคม รวมทั้ง
มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันต่าง ๆ ของประเทศด้วย เช่น สถาบันทางการเมือง การปกครอง การทหาร เป็นต้น
ดนตรีไทย เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ได้สร้างสรรค์ทั้งรูปแบบของบทเพลง เครื่องดนตรี วิธี
บรรเลง วิธีขับร้อง และการนามาใช้ในโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสม นอกจากดนตรีไทยจะมีความสาคัญในด้านการปรุงแต่ง
อารมณ์ ความรู้สึก การประกอบกิจกรรมตามความเชื่อและพิธีกรรม โดยการเข้าไปปรุงแต่งให้งานหรือพิธีกรรมนั้นเกิด
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้ว ดนตรีไทยยังมีคุณค่าต่อพัฒนาการของร่างกายและจิตใจด้วย ซึ่งลักษณะเช่นนี้ มีส่วนทาให้
คนไทยเกิดความรู้สกึ รักมรดกวัฒนธรรมดนตรีเกิดความตระหนักรู้ และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน
จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วนัน้ ทาให้ทางชมรมดนตรีไทยโรงเรียนนายเรือเล็งเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์สืบ
สานศิลปะดนตรีของนักเรียนนายเรือ โดยวัตถุประสงค์ของวงดนตรีไทยนักเรียนนายเรือคือการเล่นดนตรีเพื่อผ่อนคลาย
จากการฝึกหัดศึกษาของนักเรียนนายเรือ เป็นการฝึกสมาธิ สติ และความจาเป็นประโยชน์เอื้อไปถึงการศึกษาเล่าเรียน
ภาคปกติ สร้างความมีระเบียบวินัยความสามัคคีการสังเกตการสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงามการสร้างชื่อเสียงและ
ความชื่นชมต่อโรงเรียนนายเรือตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยแต่ละปีการแสดงดนตรีไทยโรงเรียนนายเรือ
มีภารกิจให้แสดงการแสดงในงานพิธีต่าง ๆ ได้แก่ งานภายในของโรงเรียนนายเรือเช่นงานสถาปนาโรงเรียนงานไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา งานราตรีสามสมอโดยบรรเลงร่วมกับวงดนตรีสากลของโรงเรียนนายเรือ งานไหว้ครูดนตรีไทย 10
สถาบัน งานดนตรีไทยลุ่มแม่นา้ งานดนตรีไทยอุดมศึกษาการบรรเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิตสวน
จิตรลดาบรรเลงถวายพระพร และการแสดงในงานเลี้ยงรับรองของหมู่เรือฝึกภาคทะเลนักเรียนนายเรือในเมืองท่ า
ต่างประเทศเพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของนักเรียนนายเรือไทยให้ประจักษ์ต่อนานาประเทศ และเป็นการพัฒนา
คุณสมบัติตลอดจนการปลูกฝังนักเรี ยนนายเรือเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”ผ่ านกิจกรรมดนตรี ไทยอั นถื อเป็น รากแท้ของ
วัฒนธรรมไทยโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทยให้คงอยูถ่ ึงนักเรียนนายเรือรุ่นหลัง
2. เพื่อใช้ดนตรีไทยในการสร้างวินัยในการซ้อมของนักเรียนนายเรือ
3. เพื่อเสริมสมาธิและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียนนายเรือ
4. เพื่อจัดหาและซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยให้มีคุณภาพดีอยูเ่ สมอ
5. เพื่อพัฒนาคุณสมบัตแิ ละเป็นการปลูกฝังนักเรียนนายเรือเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”

เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนายเรือ สามารถมีทัก ษะการเล่ น ดนตรี ไ ทยที่ ดี ขึ้น และเป็ น แบบอย่ า งในการอนุ รัก ษ์
วัฒนธรรมไทยให้คนรุ่นหลังหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ทาให้มีความสนใจในการเล่นและฟังดนตรีไทยมากขึ้น และใช้เวลา
ว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังเป็นการฝึกวินัยในการฝึกซ้อมดนตรีไทย
2. เพื่อนักเรียนนายเรือสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังต่อได้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ทั้งในส่วนของนักเรียนนายเรือและหน่วยต่างๆ เพราะเมื่อนักเรียนนายเรือได้จบการศึกษาจะได้ทา
หน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา ที่สามารถนาวิชาความรูเ้ กี่ยวกับดนตรีไทยมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก
3. เพื่อ พัฒ นา สมาธิ สติ และความจาให้ ดีย่ิงขึ้นเป็นประโยชน์ต่อ ฝึกหั ดศึกษาด้ วยความเป็น ทหารของ
นักเรียนนายเรือนัน้ การที่มีสมาธิ และสติ ถือเป็นสิ่งสาคัญในการเรียนและฝึกอย่างยิ่ง เมื่อนักเรียนนายเรือมีสติ ก็จะ
เกิดความรอบคอบ ไม่ประมาทกับทุก ๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้น
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4. เพื่อเป็นการจัดหาเครื่องดนตรีไทยที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือที่สนใจ มีการจัดกิจกรรม
ออกงานบรรเลงเพลงดนตรีไทยในงานต่าง ๆ อาทิเช่น งานไหว้ครูโรงเรียนนายเรือ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา งาน
ดนตรีไทย10สถาบันและการเล่ นที่เมืองท่าต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้แสดงออกถึงขีดความสามารถของ
นักเรียนนายเรือในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ประจักษ์ตอ่ นานาประเทศ
5. เพื่อพัฒนาคุณสมบัติและเป็นการปลูกฝังนักเรียนนายเรือเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”อันเป็นอีกหนทางหนึ่งใน
การป้องกันการคอรัปชัน่ ในระบบราชการโดยผ่านกิจกรรมและทักษะด้านการดนตรี
แนวทางการปลู กฝั งวิธีคิ ด สร้ างจิ ตส านึ กในความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต แก่ นั กเรี ยนนายเรือซึ่ งจะเป็ นอนาคตของ
กองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัตติ อบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็น
นักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการนาเสนอ รูปแบบ
การพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น
4 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้นา) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริม
ความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) โดยมีแนวความคิดในการพัฒนานักเรียนนายเรือดังกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ
โครงการ “Culture Music” : แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด ดังนี้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโครงการ Culture Music
Fond of Thailand and Passionate about Thai Music

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัดเป้าหมายโครงการ Culture Music เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาโครงการให้เป็นไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่
1. นักเรียนนายเรือมีวนิ ัย คุณธรรม จริยธรรม สมาธิ และสติ จากการฝึกดนตรีไทย
2. นักเรียนนายเรือมีเครื่องดนตรีไทยที่มคี ุณภาพ และมีจานวนเพียงพอต่อการฝึกซ้อมดนตรีไทย
3. มีการจัดการอบรม ฝึกซ้อมเพลงดนตรีไทย โดยมีนักเรียนนายเรือที่มีความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมและ
ผ่านการฝึกอบรมทุกนาย
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ผลการศึกษา
จากการดาเนินโครงการ “Culture Music” โดยชมรม ดนตรีไทยโรงเรียนนายเรือในระยะเวลา 15 พฤษภาคม
2561 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 นักเรียนนายเรือมีความสามารถในการเล่นดนตรีไทยที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความมีวินัย
จากการฝึกซ้อมอย่างสม่าเสอมเกิดความสามัคคี จากการร่วมบรรเลงเพลงเป็นวงและมีการสังเกต จากการสอนของ
ครูผู้สอน เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงามสร้างชื่อเสียงและความชื่นชมต่อโรงเรียนนายเรือ ในการบรรเลงดนตรี
ไทยในเมืองท่าต่างประเทศ แสดงให้ เห็ นถึ งขี ดความสามารถของนั กเรี ยนนายเรือไทยให้ประจักษ์ ต่อนานาประเทศ
ตลอดจนการใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้นักเรียนนายเรือ
รุ่นหลัง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานต่อวัฒนธรรมไทย มีการพัฒนา สมาธิ สติความจา ซึ่งเป็นประโยชน์เอื้อไปถึง
การศึกษาเล่าเรียนภาคปกติ ทั้งยังจัดหาเครื่องดนตรีไทยใหม่ และซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยเก่าให้มีคุณภาพและเพียงพอ
ต่อนักเรียนนายเรือที่สนใจ โดยผลการประเมินผลโครงการ ดังนี้
ด้านสภาพแวดล้อม
Contest
ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ...
1.ความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับ
วัตถุประสงค์: จากนโยบาย
กองทัพเรือใสสะอาด โครงการ
Culture Musicได้สร้างให้นักเรียน
นายเรือได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และได้เรียนรู้การ
ดาเนินงานที่มคี วามโปร่งใส ไม่
ทุจริต ทัง้ ยังปลูกฝังจิตสานึกต่อ
สังคมโดยมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม ทาให้ได้ฝกึ การับผิดชอบ
และการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก
2.ความต้องการ ความจาเป็นความ
คาดหวัง: จากการที่นักเรียนนาย
เรือขาดความสามารถในการเล่น
ดนตรีไทย อนุรักษ์ดนตรีไทยและ
อุปกรณ์ชารุดและไม่เพียงพอ จึงมี
ความจาเป็นต้องจัดการฝึกซ้อม
และจัดหาอุปกรณ์ เพื่อที่จะอานวย
ความสะดวก เสริมทักษะ
ความสามารถและฝึกวินัยของ
นักเรียนนายเรือ
3.ผลกระทบจากสังคมที่มีต่อ
โครงการ: จากการดาเนินโครงการ
นักเรียนนายเรือสามารถมี
ความสามารถด้านการเล่นดนตรี
ไทย มีสมาธิ ไหวพริบ คุณธรรม
และอุปกรณ์สาหรับการเรียนการ
สอน ซึ่งทาให้เป็นประโยชน์ต่อการ

ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น
Input
ประเมินความพร้อมของปัจจัย
ที่ใช้ในการดาเนินโครงการด้าน
1.บุคลากร: จากการดาเนินการ
โครงการ นักเรียนนายเรือ
ได้รับความช่วยเหลือจา
ผู้บังคับบัญชาและได้รับความ
ร่วมมือจากนักเรียนนายเรือ
ด้วยกันเอง
2.งบประมาณ: โครงการCulture
Musicได้รับการสนับสนุนเป็น
เงินจานวน 61,500 บาท
3. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์: ในการ
ดาเนินงานประกอบด้วย
- เครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่
- เสือ้ ฟอร์มประจาชมรม
ซึ่งอุปกรณ์เหล่านีไ้ ด้รับการ
สนับสนุนโดยเพียงพอต่อการ
ใช้งานและมีคุณภาพ

ด้านกระบวนการดาเนินงาน
Process
ประเมินขั้นตอนต่าง ๆ
ในการดาเนินโครงการ
1.การวางแผน: นักเรียนนายเรือ
ได้มีการจัดประชุม ตรวจสอบ
อุปกรณ์ที่ต้องการ
2.การจัดกิจกรรม: นักเรียนได้จัด
กิจกรรมดังนี้
- ทาเรื่องการจัดซือ้ สิ่งของ
20 พ.ค. 2561
-จัดการอบรมครั้งที่ 1
30 มิ.ย. 2561
-จัดการอบรมครั้งที่ 2
5 มิ.ย. 2561
-จัดการอบรมครั้งที่ 3
15 มิ.ย. 2561
-จัดการอบรมครั้งที่ 4
30 มิ.ย. 2561
-จัดการอบรมครั้งที่ 5
5 ก.ค. 2561
ได้มีการจัดกิจกรรมสาเร็จครบ
วัตถุประสงค์
3.การประชาสัมพันธ์: นักเรียนนา
เรือได้มีการประชาสัมพันธ์ผา่ น
ทางเว็บเพจโรงเรียนนายเรือ
และการเชิญชวนกับนักเรียน
ด้วยกันเอง
4.การประเมินผลการจัดกิจกรรม:
จากโครงการ Culture Music
ได้ทาการประเมินจากผูท้ ่เี ข้า
อบรม ซึ่งมีผลเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
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ด้านผลผลิตของโครงการ
Product
ประเมินผลที่ได้รับจากการ
ดาเนินโครงการด้าน
1.ความก้าวหน้าของ
โครงการ: โครงการ
Culture Music ได้มีการ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
และสาเร็จด้วยดี ทัง้ ยังมีผู้
ที่สนใจเพิ่มเติมในเรื่องเล่น
ดนตรีไทยให้จัดกิจกรรม
เพิ่มขึน้
2.พัฒนาการของผู้เข้าร่วม
โครงการ : หลังจากการ
เข้ารวมกิจกรรมของ
โครงการ Culture Music
นักเรียนนายเรือมี
ความสามารถทางด้าน
การเล่นดนตรีมากขึน้ มี
สมาธิ สติ ความจา มีไหว
พริบและการตัดสินใจที่ดี
มีคุณธรรม ทัง้ ยังมีความ
สนใจมากขึน้ โดยประเมิน
จากจานวนผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ

ด้านสภาพแวดล้อม
Contest
ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ...

ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น
Input
ประเมินความพร้อมของปัจจัย
ที่ใช้ในการดาเนินโครงการด้าน

ด้านกระบวนการดาเนินงาน
Process
ประเมินขั้นตอนต่าง ๆ
ในการดาเนินโครงการ

ด้านผลผลิตของโครงการ
Product
ประเมินผลที่ได้รับจากการ
ดาเนินโครงการด้าน

เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดีของ
กองทัพเรือ มีความเป็นผู้นา สุจริต มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม

สรุปผลการศึกษา
ผลการดาเนินการโครงการ“Culture Music”เป็นไปตามแนวนโยบายของกองทัพเรือ ตามแนวทางนโยบาย
“กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมีความโปร่งใส บรรลุผล และตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาล ในเรื่อง แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงกาหนดแผนกลยุทธ์ "กองทัพเรือใสสะอาด" ขึน้ สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
การทุจริตคอรัปชั่นที่อาจจะเกิดขึน้ ในกองทัพเรือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือให้มีความโปร่งใส
และตอบโจทย์ความต้องการการปฏิรูประบบราชการ ตลอดจนการทาให้กองทัพมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไปใน
ภายหน้า โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของ
กองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัตติ อบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยัง
เป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการนาเสนอ
รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดย
แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ) I : Intelligent
(อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้นา) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา)
E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนา
นักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด อันจะเป็นตัวแบบของการสร้างบุคลากรของกองทัพเรือที่
มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
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โครงการ “รักชาติ รักมวยไทย”: แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบาย
กองทัพเรือใสสะอาด
Fond of Thailand and Passionate about Muay Thai :The Approach to Develop
Naval Cadets According to “Clean Navy” Policy
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บทคัดย่อ
โครงการ “รักชาติ รักมวยไทย”: แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาดเป็น
โครงการที่ดาเนินการขึ้นตามแนวนโยบาย“กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมีความ
โปร่ง ใสบรรลุ ผลและตอบสนองต่อ นโยบายของรั ฐบาลโดยกองทัพ เรือได้จั ดตั้ง"ศูน ย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทัพเรือ" ขึ้นเพื่อรับผิดชอบการบริหารงาน การสร้างราชการใสสะอาด โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคดิ สร้างจิตสานึก
ในความซื่อสัตย์สุจริตแก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้า อันเป็นอีกหนทางหนึ่งในการ
ป้องกันการคอรัปชั่นดังกล่าว
ผลที่ได้รับจากโครงการ “รักชาติ รักมวยไทย” : แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือ
ใสสะอาดเป็นทาให้นักเรียนนายเรือมีความสามารถทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ดีขึ้นและเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาที่มี
วิชาความรู้ที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ต่อผู้นาหน่วย มีความสนใจในการศึกษาศาสตร์การต่อสู้ป้องกันตัวมากขึ้น และใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็น
ประโยชน์ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ
ไทยให้สามารถนามาปรับใช้ในการฝึก มีการพัฒนาร่างกาย สมาธิ ไหวพริบ จิตใจให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นผู้นาให้กับ
สังคม และทาให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังจัดหา
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือที่สนใจ โดยมีการจัดกิจกรรมการอบรมการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ
ไทยจากวิทยากร และประการที่สาคัญถือเป็นแนวทางการปลูกฝังเพื่อให้นักเรียนนายเรือ“โตไปไม่โกง” อันเป็นอีก
หนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคต
คาสาคัญ: ประเมินผล โครงการ กองทัพเรือ
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Abstract
The “Love the nation, love Muay Thai” project: A guideline for the development of naval students in
accordance with the “Clean Naval” policy to make the administration of the Navy more transparent, achieve
results, and respond to government policies by having the Navy establish the “Clean Naval Administration
Coordination Center” and so, changing the naval students way of thinking, improving their common sense and
honesty, since they are the future of the Navy. Therefore their education must be developed following the
policies mentioned before in order to prevent corruption.
The outcome from the project “Love the nation, love Muay Thai”: A guidance to develop the naval
students following the Clean Naval policies has improved the naval students fighting skills to protect themselves,
enabling them to be a good example of a leader with a wide range of knowledge and practical skills as well as
building a strong sense confidence and faith towards their superiors. The students had also developed more
interest in the fighting and self-defense skills and are another great way to use the free time from studying in a
useful way. The knowledge gained in the course can also be transferred and it is a way to conserve and
preserve the fighting way of the Thai culture that can be adapted to the students training practice. It enhances
their bodies, focus ability , their aptitudes and also their hearts to be stronger, so they can be a good leader in
society, letting us develop the naval students to have a strong mental and physical attributes and also providing
quality equipment and fighting skills training given by professionals for the students who are interested. But
most importantly, it implements the sense of “I won't cheat anymore”, preventing from corruption to occur in the
naval administration system in the future.
Keywords: Evaluation, Project, Navy

บทนา
ศิลปะการป้องกั นตัวเป็นทั้ ง ศาสตร์และศิลป์ คือ เป็นวิชาที่ ได้รับการพัฒนาและสืบทอดต่อๆกันมาเพื่อใช้
ประโยชน์ในการป้องกัน ตัว ปกป้องคนที่รัก หรือปกป้องประเทศชาติและเป็นศิลป์ คือ ต้องนาศาสตร์ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้พลิกแพลงให้เข้ากับสถานการณ์ทั้งในการต่อสู้และการดาเนินชีวติ ดังนัน้ ศิลปะการต่อสู้ และศิลปะป้องกันตัว
จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ศิลปะการต่อสู้ ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาให้ใช้ต่อสู้ แข่งขันกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง การเอาตัวรอด การทหาร
หรือเพื่อความบันเทิงในสมัยโบราณ ดังเช่น การฝึกศิลปะการต่อสู้ประจากองทัพ หรือกีฬามวยปล้า และชกมวย ซึ่งมี
การจัดแข่งขันกันตัง้ แต่สมัยกรีก ในการแข่งขันโอลิมปิก ซึ่งกีฬาเหล่านี้ลว้ นแต่ใช้เทคนิคการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรง บวกกับ
สมรรถภาพทางร่างกายที่แข็งแรงเป็นปัจจัยสาคัญในการชิงชัย โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ชนะเลิศมักจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมาก
ชนะคนที่แข่งแกร่งน้อยกว่า ดังคาที่ว่า ปลาใหญ่กินปลาเล็ก และส่วนใหญ่จะเป็นกีฬาเพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัล หรือศิลปะ
การต่อสู้แบบทหาร ตารวจ หรือหน่วยต่อสู้ต่าง ๆ เพื่อหวังทาร้ายให้ถงึ แก่ชีวิต
ศิลปะป้องกันตัว แต่เดิมมาจากศิลปะการต่อสู้ต่าง ๆ แต่ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวที่ แท้จริ ง
ซึ่งศิลปะป้ องกั นตั วจะถื อหลั กส าคัญที่ ว่า เล็ กชนะใหญ่ อ่อนชนะแข็ ง ซึ่ งหมายถึ ง คนที่ อ่อนแอกว่าสามารถชนะ
ผู้ที่แข็งแรงกว่าได้ โดยพัฒนามาจากศิลปะการต่อสู้ และศึกษาเน้นความเข้าใจถึงโครงสร้างของร่างกาย และจิตใจ
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กระบวนท่าเทคนิค การใช้ประโยชน์จากร่างกายให้ เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยพึ่งพากาลังจากกล้ามเนื้อให้น้อยที่สุด
ด้วย เพราะถ้ายังคงใช้กล้ามเนื้อเป็นหลัก คนที่มีกล้ามเนื้อร่างกายที่แข็งแรงกว่าก็ยังคงเป็นผู้ชนะต่อไป
ศิลปะป้องกันตัว จะเน้นฝึกฝนจิตใจ ร่างกาย เทคนิค เป็นหลัก โดยการฝึกร่างกายมิได้หมายถึงฝึกฝนร่างกาย
ให้มีความคงทนที่แข็งแกร่ง และมีพละกาลังที่ดเี ลิศ แต่หมายถึงการฝึกฝนร่างกายให้เคลื่อนไหวควบคู่กับเทคนิคต่าง ๆ
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ คุณธรรม 5 ประการ ซึ่งถูกนามาใช้เป็น คุณธรรม 5 ประการของนักรบ จีน และญี่ปุ่น เพื่อมิให้
ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนนาวิชาไปใช้ในทางที่ผิด เนื่องจากผลที่ได้จากศิลปะป้องกันตัวนั้นรุนแรงมากถ้าถูกใช้ไปในทางที่
ไม่ ควร นอกจาก คุณธรรม 5 ประการนี้ ส่วนใหญ่ในศิลปะป้องกันตัวจะสอดแทรกเนื้อหาของปรัชญา และศาสนาไว้
เพื่อขัดเกลาจิตใจด้วย
ในปัจจุบันมีศลิ ปะป้องกันตัว และศิลปะการต่อสู้มากมายหลากหลายชนิด เช่น มวยไทย คาราเต้ มวยเส้าหลิน
มวยไทเก็ก ยูโด เทควันโด คาโปเอร่า และอื่น ๆ มากมายหลากหลาย เนื่องจากศิลปะเหล่านี้ถูกคิดค้นจากมนุษย์ และ
คนเรานัน้ ต่างอยูอ่ าศัยในสถานที่ต่างกัน วัฒนธรรม การเลี้ยงดู ภูมิประเทศที่ต่างกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทาให้คนที่อยู่ต่าง
สถานที่กัน มีความถนัด ความสามารถ ความคิด และจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันด้วย เช่น มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้
และป้องกันตัวที่เรียบง่าย และรุนแรง เหมาะที่จะใช้ในการสู้รบ จัดทัพศึกเพื่อปกป้องประเทศชาติ คาโปเอร่า ศิลปะ
ป้องกันตัวด้ วยเท้าของบลาซิล ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมัยที่เป็นทาสต้องปกปิดการฝึกฝนไว้จึงน าท่วงท่ามา ประกอบ
เสียงเพลง มวยเส้าหลิน มวยจีนที่ถอื กาเนิดจากพระ เพื่อใช้ป้องกันตัวจากเหล่าสัตว์ป่าดุร้าย มวยไทเก็ก มวยจีนที่เกิด
จากนักพรตเต๋า แสวงหาความสงบในความเคลื่อนไหว อ่อนชนะแข็ ง คาราเต้ วิชาจากโอกินาว่า ที่เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างมวยเส้าหลิน กับมวยพื้นเมือง และวิชาดาบสายจิเก็นริว เพื่อตัดสินชิงชัยด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว
มวยไทยนัน้ มีมาพร้อมกับคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านาน ในสมัยโบราณประเทศไทยมี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ จึงมีการสู้รบกันอยูเ่ สมอ ๆ ดังนัน้ ชายไทยจึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่
กับการฝึกอาวุธ ต่อมาได้วิวัฒนาการจนกลายเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึน้ มีลีลาการเคลื่อนไหวที่
สวยงามแฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งดุดัน สามารถฝึกเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย และเพื่อเป็นอาชีพ
ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย กีฬามวยไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2325 - 2411
ระยะเวลา 86 ปี กีฬามวยไทยยังเป็นศิลปะประจาชาติ มีการจัดแข่งขันในงานเทศกาลประจาปี กติกาเริ่มมีการ
กาหนดเวลาการแข่งขันเป็นยก โดยใช้กะลามะพร้าวที่มีรูลอยน้าถ้ากะลามะพร้าวจมถึงก้นอ่างก็จะตีกลองเป็นสัญญาณ
หมดยก การแข่งขันไม่กาหนดยก ชกกันจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมแพ้ อันถือเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ย่ิงใหญ่ขิงชนชาติไทย
มาอย่างยาวนานสมควรที่คนไทยทุกคนควรที่จะร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานไว้อย่างยาวนาน
ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวของโรงเรียนนายเรือ เป็นศาสตร์การต่อสู้ที่ในปัจจุบันเริ่มจางหายไปจากนักเรียนนาย
เรือในปัจจุบัน ทางชมรมต่อสู้ป้องกันตัวโรงเรียนนายเรือจึงเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว
ของนักเรียนนายเรือ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการการต่อสู้ป้องกันตัวของนักเรียนนายเรือคือการฝึกวิชาการต่อสู้
ป้องกันตัวของไทยที่มีมาแต่โบราณ เป็นการฝึกสมาธิและไหวพริบให้กับนักเรียนนายเรือ เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทย
อันดีงามการสร้างชื่อเสียงและความชื่นชมต่อโรงเรียนนายเรือตลอดจนการใช้เ วลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยแต่ละปี
การต่อสู้ป้องกันตัวโรงเรียนนายเรือมีภารกิจให้แสดงการแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวในงานพิธีต่างๆได้แก่งานภายใน
ของโรงเรียนนายเรือเช่นงานสถาปนาโรงเรียนงานไหว้ครูประจาปีการศึกษา งานราตรีสามสมอ การแสดงในงานเลี้ยง
รับรองของหมูเ่ รือฝึกภาคทะเลนักเรียนนายเรือในเมืองท่าต่างประเทศเพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของนักเรียน
นายเรือไทยให้ประจักษ์ต่อนานาประเทศเป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
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1. เพื่อการใช้ศลิ ปะป้องกันตัวในการสร้างคุณธรรมของนักเรียนนายเรือ
2. เพื่อเสริมสมาธิและไหวพริบการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียนนายเรือ
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่และอุดมการณ์ “โตไปไม่โกง” ของนักเรียนนายเรือ

เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถมีทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ดีขึ้น และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาที่มีวิชา
ความรู้ที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อ
ผู้นาหน่วย มีความสนใจในการศึกษาศาสตร์การต่อสู้ป้องกันตัวมากขึ้น และใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็น
ประโยชน์ ทั้งยังเป็นการฝึกวินัยในการฝึกซ้อม คุณธรรมและจริยธรรมจากการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย
2. เพื่อนักเรียนนายเรือสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอด
การต่อสูป้ ้องกันตัวแบบไทยให้สามารถนามาปรับใช้ในการฝึก ทั้งในส่วนของนักเรียนนายเรือและหน่วยต่าง ๆ เพราะ
เมื่อนักเรียนนายเรือได้จบการศึกษาจะได้ทาหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา จะได้นาวิชาความรูเ้ รื่องการต่อสู้ป้องกันตัวเสริม
ประสิทธิภาพของกองทัพเรือให้มีขดี ความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึน้
3. เพื่อพัฒนาร่างกาย สมาธิ ไหวพริบ และจิตใจให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นผู้นาให้กับสังคม ด้วยความเป็นทหาร
ของนักเรียนนายเรือนัน้ ถือว่าเป็นส่วนบังคับในการที่นักเรียนทหารจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีสมรรถภาพทางร่างกาย
ที่ดเี ยี่ยม และทาให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
4. เพื่อเป็นการจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือที่สนใจ มีการจัดกิจกรรมการ
อบรมการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยจากวิทยากร เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้ความรู้ที่ถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถ
นามาปรับใช้ในสถานการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
5. เพื่อเสริมสร้างบทบาทหน้าที่และอุดมการณ์ “โตไปไม่โกง” ของนักเรียนนายเรืออันเป็นหัวใจที่สาคัญของ
การพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีความเป็นผู้นาและเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีของสังคม
แนวทางการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของ
กองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝั งตั้งแต่
ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการ
นาเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน
นายเรือโดยแบ่งออกเป็น ๔มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ )
I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้นา) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม
และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน ) โดยมีแนวความคิดในการพัฒนานักเรียนนายเรือ
ดังกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ “รักชาติ รักมวยไทย”: แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตาม
นโยบายกองทัพเรือใสสะอาด ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโครงการรักชาติ รักมวยไทย
Fond of Thailand and Passionate about Muay Thai

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัดเป้าหมายโครงการรักชาติ รักมวยไทยเพื่อเป็นกรอบในการจัดทาโครงการให้เป็นไปสู่เป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้แก่
1. นักเรียนนายเรือมีลักษณะผู้นาทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม ไหวพริบ จากการฝึกวิชาการป้องกันตัวแบบไทย
2. นักเรียนนายเรือมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการฝึกวิชาการป้องกันตัวแบบไทย
3. มีการจัดการอบรม ฝึก ศึกษา วิชาการป้องกันตัวแบบไทย โดยมีนักเรียนนายเรือที่มีความสนใจเข้าร่วม
การฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรมทุกนาย

ผลการศึกษา
จากการดาเนินโครงการ “รักชาติ รักมวยไทย” โดยชมรม ต่อสู้ป้องกันตัวโรงเรียนนายเรือ ในระยะเวลา
15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2561นักเรียนนายเรือมีความสามารถทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ดีขึ้น
และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาที่มวี ชิ าความรู้ที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้นาหน่วย มีความสนใจในการศึกษาศาสตร์การต่อสู้ป้องกั นตัวมากขึ้น และใช้เวลา
ว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและ
ต่อยอดการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยให้สามารถนามาปรับใช้ในการฝึก มีการพัฒนาร่างกาย สมาธิ ไหวพริบ จิตใจให้
แข็งแกร่ง เพื่อเป็นผู้นาให้กับสังคม และทาให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือที่สนใจ มีการจัดกิจกรรมการอบรม
การต่อสูป้ ้องกันตัวแบบไทยจากวิทยากร โดยได้ความรู้ที่ถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้
โดยสรุปผลโครงการดังนี้
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ด้านสภาพแวดล้อม
Contest
ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ...

ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น
Input
ประเมินความพร้อมของ
ปัจจัยที่ใช้ในการดาเนิน
โครงการด้าน..
1.ความสอดคล้องระหว่างนโยบาย
1.บุคลากร: จากการ
กับวัตถุประสงค์: จากนโยบาย
ดาเนินการโครงการ
กองทัพเรือใสสะอาด โครงการรัก
นักเรียนนายเรือได้รับ
ชาติรักมวยไทยได้สร้างให้นักเรียน
ความช่วยเหลือจา
นายเรือได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ผู้บังคับบัญชาและได้รับ
ประโยชน์ และได้เรียนรู้การ
ความร่วมมือจาก
ดาเนินงานทีม่ ีความโปร่งใส ไม่
นักเรียนนายเรือด้วย
ทุจริต ทั้งยังปลูกฝังจิตสานึกต่อ
กันเอง
สังคมโดยมีส่วนร่วมในการทา
2.งบประมาณ: โครงการ
กิจกรรม ทาให้ได้ฝึกการับผิดชอบ
รักชาติ รักมวยไทย
และการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ได้รับการสนับสนุนเป็น
หลัก
เงินจานวน 61,112 บาท
2.ความต้องการ ความจาเป็นความ 3. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์: ใน
คาดหวัง: จากการที่นักเรียนนายเรือ
การดาเนินงาน
ขาดความสามารถในการต่อสู้
ประกอบด้วย
ป้องกันตัว อนุรักษ์มวยไทยและ
- เบาะโฟมปูพนื้
อุปกรณ์ชารุดและไม่เพียงพอ จึงมี
- ดาบอาทมาฏ
ความจาเป็นต้องจัดอบรมและ
- ผ้าพันมือนักมวย
จัดหาอุปกรณ์ เพื่อที่จะอานวย
- ผ้าโจงกระเบน
ความสะดวก เสริมทักษะ
- เชือกฝ้าย
ความสามารถและฝึกจิตใจของ
ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับ
นักเรียนนายเรือ
การสนับสนุนโดย
3.ผลกระทบจากสังคมที่มีตอ่
เพียงพอต่อการใช้งาน
โครงการ: จากการดาเนินโครงการ
และมีคุณภาพ
นักเรียนนายเรือสามารถมี
ความสามารถด้านการต่อสู้ป้องกัน
ตัว มีสมาธิ ไหวพริบ คุณธรรม
และอุปกรณ์สาหรับการเรียนการ
สอน ซึ่งทาให้เป็นประโยชน์ต่อการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดขี อง
กองทัพเรือ มีความเป็นผู้นา สุจริต
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ด้านกระบวนการ
ดาเนินงาน Process
ประเมินขั้นตอนต่างๆ
ในการดาเนินโครงการ

ด้านผลผลิตของโครงการ
Product
ประเมินผลที่ได้รบั จากการ
ดาเนินโครงการด้าน

1.การวางแผน: นักเรียนนาย
เรือได้มีการจัดประชุม
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่
ต้องการ
2.การจัดกิจกรรม: นักเรียน
ได้จัดกิจกรรมดังนี้
- ทาเรื่องการจัดซือ้
สิ่งของ
20 พ.ค. 2561
-จัดการอบรมครั้งที่ 1
๓๐ มิ.ย.2561
-จัดการอบรมครั้งที่ 2
5 มิ.ย. 2561
-จัดการอบรมครั้งที่ 3
15 มิ.ย. 2561
-จัดการอบรมครั้งที่ 4
30 มิ.ย. 2561
-จัดการอบรมครั้งที่ 5
5 ก.ค. 2561
ได้มีการจัดกิจกรรมสาเร็จ
ครบวัตถุประสงค์
3.การประชาสัมพันธ์:
นักเรียนนาเรือได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บเพจโรงเรียนนายเรือ
และการเชิญชวนกับ
นักเรียนด้วยกันเอง
4.การประเมินผลการจัด
กิจกรรม: จากโครงการ
รักชาติรักมวยไทย ได้ทา
การประเมินจากผู้ที่เข้า
อบรม ซึ่งมีผลเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

1.ความก้าวหน้าของโครงการ:
โครงการรักชาติรักมวยไทย ได้มี
การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และ
สาเร็จด้วยดี ทั้งยังมีผู้ที่สนใจ
เพิ่มเติมในเรื่องการต่อสู้ป้องกัน
ตัวต้องการให้จัดกิจกรรมเพิ่มขึน้
2.พัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการ
: หลังจากการเข้ารวมกิจกรรม
ของโครงการรักชาติรักมวยไทย
นักเรียนนายเรือมีความสามารถ
ทางด้านการต่อสู้ป้องกันตัวมาก
ขึน้ มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง
มีไหวพริบและการตัดสินใจที่ดี มี
คุณธรรม ทั้งยังมีความสนใจ
มากขึน้ โดยประเมินจากจานวน
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
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สรุปผลการศึกษา
โดยผลการดาเนินการโครงการ“รักชาติ รักมวยไทย”เป็นไปตามแนวนโยบายของกองทัพเรือ ตามแนวทาง
นโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมีความโปร่งใส บรรลุผล และตอบสนองต่อ
นโยบายของรั ฐ บาล กองทั พ เรื อ ได้ จั ด ตั้ง "ศู น ย์ ป ระสานราชการใสสะอาด กองทั พ เรือ " ขึ้ น เพื่ อ รั บผิ ด ชอบ
การบริหารงาน การสร้างราชการใสสะอาดให้บรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 26
ธันวาคม 2543 เรื่อง แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
จริงจั ง และเป็ นรูปธรรมที่ชัด เจน จึ งกาหนดแผนกลยุทธ์ "กองทั พเรือใสสะอาด" ขึ้นสาหรั บใช้เป็ นเครื่อ งมือใน
การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นในกองทัพเรือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือให้มี
ความโปร่งใส และตอบโจทย์ความต้องการการปฏิรูประบบราชการ ตลอดจนการทาให้กองทัพมีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนสืบไปในภายหน้า โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนนายเรือซึ่ง
จะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็น
การปลูกฝังตัง้ แต่ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการ
ในอนาคตการนาเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับ
นักเรียนนายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้นา) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะเป็น
อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด อันจะเป็นตัวแบบของ
การสร้างบุคลากรของกองทัพเรือที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
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โครงการ Midshipman
Project of Skill Sail or about Sailboat
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บทคัดย่อ
โครงการ “Midshipman”: แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด เป็น
โครงการที่ดาเนินการขึ้นตามแนวนโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมีความ
โปร่งใสบรรลุผลและตอบสนองต่อ นโยบายของรัฐบาลโดยกองทัพเรือได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทัพเรือ" โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคดิ สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนนายเรือ อันเป็นอีกหนทาง
หนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นดังกล่าว
ผลที่ได้รับจากโครงการ “Midshipman”ทาให้นักเรียนนายเรือมีความสามารถทักษะการแล่นใบที่ดีขึ้น และ
เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาเรือที่มีวิชาความรู้ที่หลากหลายในทักษะวิชาชีพทหารเรือและสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้นาเรือ มีความสนใจในการศึกษาศาสตร์วิชาความรู้การ
แล่นใบมากขึน้ และใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ ซึ่ง
เป็นการอนุรักษ์ สืบสานวิถีชาวเรือที่มีมาอย่างยาวนานให้สามารถนามาปรับใช้ในการฝึก มีการพัฒนาร่างกาย ไหว
พริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กล้าตัดสินใจ ฝึกในการคิดวิเคราะห์ประเมินปัญหา เพื่อเป็นผู้นาให้กับสังคม และทา
ให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังจัดหาอุปกรณ์รวมถึง
เรือที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือที่สนใจ โดยมีการจัดกิจกรรมการอบรมการแล่นใบ โดยได้ความรู้ที่
ถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้และประการที่สาคัญถือเป็นแนวทางการปลูกฝังเพื่อให้
นักเรียนนายเรือ“โตไปไม่โกง” อันเป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคต
คาสาคัญ: ประเมินผล โครงการ กองทัพเรือ

1

โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Royal Thai Naval Academy, Samutprakarn Province 10540
*
Corresponding author e-mail: pisanu41984198@hotmail.com
1

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1532

Abstract
The “Midshipman” project:A guideline for the development of naval students in accordance with the
“Clean Naval” policy to make the administration of the Navy more transparent, achieve results, and respond to
government policies by having the Navy establish the “Clean Naval Administration Coordination Center” and so,
changing the naval students way of thinking, improving their common sense and honesty, since they are the
future of the Navy. Therefore their education must be developed following the policies mentioned before in order
to prevent corruption.
The outcome from the “Midshipman” project: It has improved the sailing skills of the naval students
making them great examples of a boatman with a wide knowledge and naval skill, and being able to put all the
knowledge gained into practice. Furthermore it has enhanced the naval student’s confidence and faith in their
superiors and their interest in sailing while using their free time from studying in a useful way, letting them use
the knowledge gained in their future as well as conserving this long standing tradition of sailors and lead this
knowledge to their own daily practice in the school. It also enhances their physique, aptitude and face to face
problem solving, braveness to take decisions and how to think to solve a problem, allowing them to be good
leaders for society. It develops the naval students to have a strong mental and physical attributes and also
provides sail quality equipment fitting quality standards for those students who are interested in the project, as
well as training in sailing, giving correct and safe knowledge that can be used in real situations. But most
importantly, it implements the sense of “I won't cheat anymore”, preventing from corruption to occur in the
naval administration system in the future.
Keywords: Evaluation, Project, Navy

บทนา
เรือใบ (Yachting) เป็นกีฬาที่มีต้นกาเนิดมาจากประเทศฮอลแลนด์ ได้ถูกแนะนาขึ้นในประเทศอังกฤษ
โดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 ประมาณปี พ .ศ .2203 หลังจากที่พระองค์เสด็จกลับมาจากการถูกเนรเทศในประเทศ
ฮอลแลนด์ สโมสรคอร์คฮาร์เบอร์ (Cork Harbor) ในไอร์แลนด์ (พ.ศ.2263) เป็นสโมสรเรือใบแห่งแรก และมีสโมสร
เรือใบที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ สโมสรเรือใบนิวยอร์ก(New York Yacht Club) ซึ่งตั้งขึ้นในปี พ .ศ.2427 กล่าว
ได้ว่าการเล่นเรือใบในสมัยอียิปต์และโรมันนั้น เป็นการเล่นเรือเพื่อการตรวจตราการท่องเที่ยว การติดต่อ และเพื่อ
การสู้รบที่สบื ทอดกันมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว จะมีการแข่งขันกันบ้างก็เป็นเพียงครั้งคราวเท่านัน้
การแข่งขันเรือใบแห่งชาติเริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2394 จากสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศอังกฤษ
สมาชิกของสโมสรเรือใบแห่งนิวยอร์กได้สร้างเรือใบซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 101 ฟุต เป็นเรือที่มีช่ือเสียงมากของนิวยอร์ค
เพื่อส่งเข้าแข่งขัน และเป็นผู้ชนะเลิศได้ถ้วยรางวัลที่ช่ือว่า ฮันเดรด กีนเนียคัพ (Hundred Guinea Cup) หลังจากที่ได้มี
การแข่งขันเรือใบแห่งชาติขึ้นแล้ว ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ได้มีการแข่งขันเรือใบเพื่อชิงชนะเลิศ
ถ้วยต่างๆ เช่น อเมริกาคัพ (America's Cup) แคนาดาคัพ (Canada's Cup) สแกนดิเนเวียนโกล์คัพ (Scandinavian Gold
Cup) การแข่งขันเรือใบจึงได้เริ่มตัง้ แต่นนั้ มา และได้บรรจุไว้ในการแข่งขันระหว่างชาติที่สาคัญ ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา
แหลมทอง กีฬาโอลิมปิก
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ประเทศไทยมีฝั่งทะเลอันยาวเหยียดทางตอนใต้ตั้งแต่อ่าวไทยไปจดประเทศมาเลเซี ย ตะวั นออกจดประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ราษฎรที่มีภูมิลาเนาอยู่ตามชายฝั่งทะเลดังกล่าว ส่วนมากมีอาชีพในการประมง ก่อนที่จะใช้
เรือยนต์ชาวประมงได้ใช้เรือใบเป็นพาหนะออกสู่ท้องทะเล แม้ปัจจุ บันนี้ยังใช้เรือใบกันอยู่ไม่น้อย นับเป็นการประหยัด
เศรษฐกิ จ ไม่ต้องเปลืองน้ามั นเชื้อเพลิ งด้ วยเหตุน้ีจึ งกล่ าวได้ว่าชาวประมงไทยมี ความชานาญในการแล่นเรือมาเป็ น
เวลานานแล้ว การแล่นใบอย่างรวดเร็วเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอันเป็นกิจวัตร มิใช่เพื่อแข่งขันแต่ต่างเร่งรีบที่จะออกไป
จับปลาให้ได้มากที่สุด และกลับได้เร็วกว่าซึ่งย่อมหมายถึงรายได้ที่มากกว่า ชาวประมงเหล่านี้จึงไม่ทราบเลยว่าการแล่นใบ
ที่มุ่งจะออกไปเพื่อประกอบอาชีพจะกลายมาเป็นกีฬาที่ย่ิงใหญ่ประเภทหนึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขัน
เรือใบเป็นครั้งแรก ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 16 ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และเข้าร่วมแข่งขัน เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบันในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้นเหรียญทองเหรียญหนึ่งที่เราได้มานั้น
นับเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็นเหรียญที่เกิดจากฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าฟ้าอุบล
รัตน์ในขณะนัน้ ทั้งสองพระองค์ทาคะแนนในการแข่งขันเรือใบประเภทโอเครทรงครองเหรียญทองร่วมกัน โดยมีนักกีฬาจาก
พม่า และสิงคโปร์ได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามลาดับการแปรกิจกรรมในการทามาหากินเป็นการแข่งขันเพื่อผ่อน
คลายและหาความบันเทิงให้แก่ผู้ที่ทางานนั้น เป็นสิ่งปกติสาหรับการดาเนินชีวิตมนุษย์นอกจากนี้ยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิด
วิวัฒนาการในการใช้เครื่องใช้ในการทามาหากินอย่างเช่นกันการแข่งขันเรือใบ เป็นต้น เพราะเรือแซว เรือกระแซง ได้
วิวัฒนาการก้าวหน้าและปลอดภัยมากขึ้นเป็นลาดับ จนกลายมาเป็นเรือซูเปอร์โบต (Super Boat) (เอนเตอร์ไพรส์ )
(Enterprise) โฟร์บอล ลาร์ค (Foreball Lark) ในภาษาของนักแข่งเรือใบการแข่งขันเรือใบในปัจจุบันเป็นกีฬาที่ต้องลงทุนกัน
มาก เฉพาะเสากระโดงเรือ หรือเรือใบต้องใช้เงินเป็นจานวนมาก เรือที่ต่ออย่างดีจะมีราคาแพง ทั้งนี้เพราะวัสดุส่วนใหญ่
ต้องสั่ งมาจากต่างประเทศ เนื่องจากมีผู้ ใช้น้อย แต่ก็ ยังมีโรงงานที่ ต่อเรือเพื่อใช้แข่ ง ขันเองคื อ โรงงานต่อเรือใบของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเรือใบแข่งขันประเภทซูเปอร์มด อันเป็นเรือที่เล็กที่สุด พระองค์ทรงต่อเรือด้วยฝี
พระหั ตถ์ นั บตั้ งแต่ การไสไม้ วางกระดู กงู ขึ้ นโครง ไปจนถึ งทรงทาสี และลงแลกเกอร์ ด้ วยพระองค์ เองครั้ งหนึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารภว่า ผู้แล่นเรือใบควรจะต่อเรือใบเองเพื่อเป็นการประหยัด และทาให้กีฬาเรือใบ
แพร่หลายทั่วไปได้ เพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่า คนที่มีรายได้ทุกระดับที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลพอจะเล่นได้ การนาเอาเรือใบ
มาเป็นกีฬาจะไม่ถือว่าเป็นการสร้างชนชั้น ก่อนหน้านั้นการแล่นเรือใบดูจะเป็นกิจกรรมของคนมีเงินและมีเวลาเนื่องจาก
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ที่แพง และเสียเงินค่าเดินทางไปเล่นตามชายทะเล ซึ่งในที่น้ีส่วนใหญ่จะต้องมีรถเอง
ต้องเสียค่าสมาชิกสโมสร ค่าที่พักและอื่น ๆ อีกมากมาย แล้วยังต้องเสียเวลาเดินทาง เสียเวลาในการแต่งเรือหรือเตรียม
เรือซึ่งเวลาแล่นต้องใช้เวลามาก เมื่อแล่นแล้วต้องเก็บรักษาดูแล เพราะหากไม่มีคนช่วยหรือมีลูกมือแล้วจะต้องเสียเวลา
มาก ซึ่งกิจกรรมเสียเงินเสียเวลานัน้ ในปัจจุบันนี้ยังเป็นเช่นนั้นอยู่การแล่นเรือใบปัจจุบันไม่จากัดอย่างแต่ก่อน ทหารเรือจะ
เป็นผู้ที่ได้เปรียบมากกว่าคนอื่น ๆ เพราะคลุกคลีกับเรือและน้าตลอดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องเสียเงินซื้อเรือใบ
และอุปกรณ์ เพราะส่วนใหญ่ใช้หรือเช่าจากสโมสรเรือใบซึ่งมีอยู่หลายส่วนในกองทัพเรือ ด้วยเหตุน้ีบรรดานักแล่นใบของ
กองทัพเรือจึงยึดครองการแข่งขันเอาไว้เกือบทุกประเภทในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมา แต่ตามมาตรฐานแล้ว สถิติและฝีมือของ
ทหารเรือยังไม่ดีนัก เพราะการแข่งขันเรือใบไม่ได้ข้นึ อยูก่ ับน้า ลม หรือเรือแต่เพียงอย่างเดียว แต่ความรู้ด้านกลศาสตร์ และ
ประสบการณ์อื่นๆ ยังมีส่วนในการแข่งขันคนที่จะแล่นใบเก่งนั้นไม่ใช่เพียงแต่ซ้อมอย่างเดียว หากแต่ยังต้องศึกษากฎเกณฑ์
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุทกศาสตร์ กลศาสตร์ หรือสรีรศาสตร์ ซึ่งจาเป็นในการแล่นใบที่สุด และยังต้องคานึงถึงสัดส่วนของ
ร่างกายรวมทั้งน้าหนักตัวที่ใช้ถ่วง เพราะความคล่องแคล่วตัวเหล่านี้ต้องใช้ในการแข่งขันมากที่สุดความคึกคักในวงการแข่ง
เรือใบ เกิดขึ้นเนื่องจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคงอีกนานกว่าจะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ เพราะ
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สถานการณ์ทางการเมืองและสังคมเปลี่ยนไปนั่นเอง จะอย่างไรก็ตาม สิ่งที่พระองค์ทรงประดิษฐ์และทรงริเริ่มเอาไว้คงเป็น
มรดกพระราชทานให้แก่นกั แล่นใบทั้งหลายสืบทอดพระราชเจตนากันต่อไป
อย่างไรก็ตามการเล่นเรือใบจาเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์ของการแล่นเรือใบ อันได้แก่ การใช้เชือก การดูทิศทางลม
การดูกระแสน้า การดูคลื่น ซึ่งจะต้องฝึกความชานาญ สิ่งเหล่านี้ยังคนนามาเป็นพื้นฐานของการนาเรือในปัจจุบัน เพราะ
ถึงแม่ในปัจจุบันจะมีเรือยนต์ก็ยังคงต้องใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ นอกจากนี้การแล่นใบสอนให้คนคิดเอง ทาเอง เพราะ เมื่อเราลง
ไปแล่นเรือใบแล้วเรือไม่ว่งิ ก็จะไม่มใี ครมาคอยสอน เราต้องคิดเองแก้ไขปัญหาเองดูวา่ ลมมาทางไหน ลมแรงขนาดนี้ เราจะ
สู้ไหวไหม ถ้าไหวก็สู้แต่ถ้าไม่ไหวแล้วเราสู้เรือก็จะคว่า ถ้าลมเบาเราจะต้องทาอย่างไร เรือจึงจะวิ่ง และถ้าไม่มีลมเราจะ
ทาอย่างไรเราก็ควรจะนั่งรอสักครู่ให้ลมมา เป็นการฝึกตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เราแล่นใบเป็นดูทิศทางลมเป็น นามาใช้
ในชีวติ ประจาวัน นามาใช้ในกิจการงานได้ไม่มีทางขาดทุน เพราะเรารู้เทคนิคการใช้ชีวิตจะรู้จักและเข้าใจในการคิดเองทา
เอง นอกจากนี้เรือใบยังไม่ได้เป็นแค่เครื่องช่วยฝึกนักเรียนนายเรือในการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของ
นักเรียนนายเรือ เพราะโรงเรียนนายเรือเกิบทุกประเทศจะมีการฝึกแล่นใบมีเรือใบดังนั้นมันจึงเป็นสากลของนักเรียนนาย
เรือทั่วโลกเมื่อมีการมาดูงานหรือเยี่ยมชมโรงเรียนนายเรือจะต้องมีเรือใบไว้เป็นสัญลักษณ์ เรือใบยังคงเป็นอีกกีฬาสากล
ที่มีการแข่งขันในทุกๆปีเช่น รายการ Phuket’King’s Cup Regatta เป็นต้น
หนึ่ ง ในการแข่ งขั นเรื อใบระดั บนานาชาติ ที่ เป็ นที่ นิ ยมมากที่ สุ ด ของโลกก็ คื อ “การแข่ ง ขั นเรื อใบชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” โดยครั้งล่าสุดซึ่งจัด ณ กะตะบีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เป็น
ครั้งที่ 30 ประจาปี 2559” วัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์อุปถัมภ์กีฬาเรือใบไทย โดยงานดังกล่าวสามารถดึงดูดทีมเรือใบ
และเรือยอร์ชมากกว่า 200 ลา พร้อมนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 30 ประเทศ รวมๆแล้วไม่ต่ากว่า 1,500 คน
เลยทีเดียว และเพื่อสืบสานกีฬาเรือใบตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น
นักกีฬาเรือใบที่ทรงพระปรีชาสามารถและประสบความสาเร็จอย่างงดงามในระดับสากล บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรม
เกษตร จากัด ผู้ผลิตน้ามะพร้าวแท้ 100% ตรา “โคโค่แม็ก” (Cocomax) ได้ร่วมสนับสนุนทีมเรือใบจากโรงเรียนนายเรือ
ภายใต้การนาทีมของโค้ชหลิม นาวาตรีวีรสิฏฐ์ พวงนาค อดีตโค้ชทีมชาติไทยจนสามารถทาคะแนนนามาเป็นอันดับที่ 4
จากการเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทเรือใบใหญ่คีลโบ้ทและมัลติฮัลล์ ในรุ่นไออาร์ซี 2 นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความ
ภูมิใจที่ได้ร่วมตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย
จากเหตุผลคามสาคัญดังกล่าวทาให้คณะนักเรียนนายเรือที่มีความสนใจในการแล่นใบดังกล่าวเพื่อศีกษาและเรียนรู้
การใช้ทักษะการแล่นใบสร้างองค์ความรู้วิชาชีพของนักเรียนนายเรือ ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ศาสตร์การแล่นใบซึ่งเป็น
วิชาชีพของของนักเรียนนายเรือ และเสริมความรู้ ความสามัคคี และไหวพริบการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียน
นายเรือ ในอันที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ ตัวนักเรียนนายเรือในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อการใช้ทักษะการแล่นใบสร้างองค์ความรู้วิชาชีพของนักเรียนนายเรือ
2. เพื่ออนุรักษ์ศาสตร์การแล่นใบซึ่งเป็นวิชาชีพของของนักเรียนนายเรือ
3. เพื่อเสริมความรู้ คามสามัคคี และไหวพริบการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียนนายเรือ

เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถมีทักษะแล่นใบที่ดขี นึ้ และนาวิชาความรู้แล่นใบไปประยุกต์ใช้และสามารถ
ใช้งานได้จริงในการนาเรือในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้นาเรือใน
อนาคตนักเรียนนายเรือมีความสนใจในการศึกษาศาสตร์การแล่ นเรือมากขึ้น และใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้
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เป็นประโยชน์ ทั้งยังเป็นการฝึกกาลังกายจากกีฬาแล่นใบไหวพริบการแก้ไขปัญหาและความสามัคคีร่วมมีกันของทีม
จากการฝึกแล่นใบ
2. เพื่อนักเรียนนายเรือสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอด
การแล่นใบให้สามารถนามาปรับใช้ในการฝึกนาเรือของนักเรียนนายเรือในการที่จะเป็นผู้นาเรือ เพราะเมื่อนักเรียน
นายเรือได้จบการศึกษาจะได้ทาหน้าที่เป็นนายทหารประจาเรือ จะได้นาวิชาความรู้เรื่องการแล่นใบเป็นตัวเสริม
ประสิทธิภาพของกองทัพเรือให้มีขดี ความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึน้
3. เพื่อพัฒนาร่างกาย สมาธิ ไหวพริบ และจิตใจให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นผู้นา ด้วยความเป็นชาวเรือ ของ
นักเรียนนายเรือนัน้ ถือว่าเป็นส่วนบังคับในการที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพชาวเรือซึ่งได้จากการแล่นใบ
มาตัง้ แต่อดีตและทาให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพทักษะความรู้ต่างๆที่เหมาะสม
4. เพื่อเป็นการจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรี ยนนายเรือที่สนใจ มีการจัดกิจกรรมการฝึก
แล่นใบ เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้ความรู้ที่ถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถนามาปรับใช้ในสถานการณ์อันตรายที่เกิด
ขึน้ กับการเดินเรือได้
แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้
มีคุณสมบัตติ อบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทาง
หนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการนาเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีก
รูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility
(ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
ผู้นา) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชู
สถาบัน) ดังแนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ “Midshipman : แนว
ทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดโครงการ “Midshipman”
ProjectofSkillSailoraboutSailboat
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วั ดเป้ าหมายโครงการMidshipmanเพื่อเป็ นกรอบในการจั ดทาโครงการให้ เป็ นไปสู่ เป้ าหมายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่
1. นักเรียนนายเรือมีลักษณะผู้นาทางด้าน การฝึกไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความเป็นผู้นา ความ
สามัคคี จากการฝึกแล่นใบ
2. นักเรียนนายเรือมีเรือใบที่สมบูรณ์พร้อมสาหรับทาการฝึก และเพียงพอต่อการฝึกแล่นใบ
3. มีการจัดการ ฝึก ศึกษา วิชาการแล่นใบ โดยมีนักเรียนนายเรือที่มีความสนใจเข้าร่วมการฝึกศึกษาและผ่าน
การฝึกศึกษาทุกนาย

ผลการศึกษา
จากการดาเนินโครงการ “Midshipman” โดยชมรมแล่นใบโรงเรียนนายเรือ ในระยะเวลา 15 พฤษภาคม 2561
ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561นักเรียนนายเรือมีความสามารถทักษะการแล่นใบที่ดีขึ้น และมีทักษะความเป็ นชาวเรือ
มากขึ้นสามารถประยุกต์ใช้ในการนาเรือได้ เป็นผู้นาที่มีวิชาความรู้ที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งยังเป็น
การสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้นาเรือ มีความเข้าใจศาสตร์การแล่นใบมากขึ้น และใช้เวลาว่าง
จากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ ความเป็นชาวเรือของทหารเรือไว้การแล่นใบยังสามารถนามา
ปรับใช้ในการฝึกเรือของนักเรียนนายเรือ มีการพัฒนาร่างกายที่แข็งแรง มีไหวพริบในกรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จิตใจที่
มุง่ มั่นความสามัคคีมกี ารทางานเป็นทีมเวิร์คและทาให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพที่ดีมีความสง่างาม
ตามแบบนายทหารเรือที่ดี ทั้งยังจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือที่สนใจ มีการจัดกิจกรรม
การอบรมแล่นใบจากครูอาจารย์กองเดินเรือ ทาให้ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้
โดยผลการประเมินผลโครงการดังนี้
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ด้านสภาพแวดล้อม
Contest

ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น
Input

ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ...

ประเมินความพร้อมของปัจจัย
ที่ใช้ในการดาเนินโครงการด้าน..

1.ความสอดคล้องระหว่างนโยบาย
กับวัตถุประสงค์: จากนโยบาย
กองทัพเรือใสสะอาด โครงการ
รักชาติรักมวยไทยได้สร้างให้
นักเรียนนายเรือได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ และได้เรียนรู้การ
ดาเนินงานทีม่ ีความโปร่งใส ไม่
ทุจริต ทั้งยังปลูกฝังจิตสานึกต่อ
สังคมโดยมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม ทาให้ได้ฝึกกา
รับผิดชอบและการเห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก
2.ความต้องการ ความจาเป็น
ความคาดหวัง : จากการที่
นักเรียนนายเรือขาด
ความสามารถในการนาเรือหรือ
แล่นใบ จึงมีความจาเป็นต้องจัด
อบรมและจัดหาอุปกรณ์
เพื่อที่จะอานวยความสะดวก
เสริมทักษะความสามารถและ
ฝึกของนักเรียนนายเรือ
3.ผลกระทบจากสังคมที่มีตอ่
โครงการ:จากการดาเนิน
โครงการ นักเรียนนายเรือ
สามารถมีความสามารถด้าน
การแล่นใบและนาไปประยุกต์ใช้
ในการนาเรือได้และมีอุปกรณ์
สาหรับการฝึกแล่นใบ ซึ่งทาให้
เป็นประโยชน์ต่อการเป็น
นายทหารสัญญาบัตรที่ดีของ
กองทัพเรือ มีความเป็นผู้นา มี
ความรู้ มีความสามารถในการ
นาเรือ และถ่ายทอดให้ผู้อื่นใน
สังคมได้

1.บุคลากร:จากการดาเนินการ
โครงการ นักเรียนนายเรือ
ได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้บังคับบัญชานายทหารกรม
นักเรียนและได้รับความ
ร่วมมือจากนักเรียนนายเรือ
รวมไปถึงครูประจาคลังการ
เรือ
2.งบประมาณ:โครงการรักชาติ
รักมวยไทยได้รับการสนับสนุน
เป็นเงินจานวน ๕๓๐๐๐,บาท
3. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์: ในการ
ดาเนินงานประกอบด้วย
- สีทาเรือใบภายในและ
ภายนอก(สีโจตัน)
- ไฟเรือเดินกราบซ้ายกราบ
ขวา
- ไฟเรือเดินยอดเสา
- เชือกใหญ่,เชือกเล็ก(ทั้งลา
เรือ)
- เคบิ้นซ้อมประตูเข้าลงท้อง
เรือ
- ลูกตะเภา
- สมอโซ5เมตร
- ตัวอักษรสติกเกอร์
ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการ
สนับสนุนโดยเพียงพอต่อการ
ใช้งานและมีคุณภาพ

ด้านกระบวนการดาเนินงาน
Process

ด้านผลผลิตของ
โครงการ
Product
ประเมินขั้นตอนต่างๆ
ประเมินผลที่ได้รับจาก
ในการดาเนินโครงการ
การดาเนินโครงการ
ด้าน
1.การวางแผน : นักเรียนนายเรือ 1.ความก้าวหน้าของ
ได้มีการจัดประชุม ตรวจสอบ
โครงการ: โครงการ
อุปกรณ์ที่ตอ้ งการ
Midshipmanได้มี
2.การจัดกิจกรรม.: นักเรียนได้จัด การปฏิบัติตามแผน
กิจกรรมดังนี้
ที่วางไว้และสาเร็จ
- ทาเรื่องการจัดซือ้ สิ่งของ
ด้วยดี ทั้งยังมีผู้ที่
15 พค. 2561
สนใจเพิ่มเติมใน
-ซ่อมแซมเรือครัง้ ที่ ๑
เรื่องการแล่นใบ
22 พค. 2561
ต้องการให้จัด
-ซ่อมแซมเรือครัง้ ที่ ๒
กิจกรรมเพิ่มขึน้
5 มิย. 2561
2.พัฒนาการของ
-ซ่อมแซมเรือครัง้ ที่ ๓
ผู้เข้าร่วมโครงการ:
12 มิ.ย. 2561
หลังจากการเข้า
-ฝึกแล่นใบครั้งที่ ๑
รวมกิจกรรมของ
30 มิย. 2561
โครงการ"Midshipm
-ฝึกแล่นใบครั้งที่ ๒
an” นักเรียนนาย
5 มิย. 2561
เรือมีความสามารถ
ได้มีการจัดกิจกรรมสาเร็จครบ ทางด้านการแล่นใบ
วัตถุประสงค์
มากขึน้ มีทักษะ
3.การประชาสัมพันธ์:นักเรียน
ชาวเรือมากขึน้ มี
นายเรือได้มีการเชิญชวนกับ
ไหวพริบและการ
นักเรียนด้วยกันเอง
ตัดสินใจแก้ไข
4.การประเมินผลการจัดกิจกรรม
ปัญหาเฉพาะหน้าที่
: จากโครงการ”Midshipman”
ดี มีความสามัคคี
ได้ทาการประเมินจากผู้ที่เข้า
ทั้งยังมีความสนใจ
อบรม ซึ่งมีผลเป็นไปตาม
มากขึน้ โดย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ประเมินจากจานวน
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
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สรุปผลการศึกษา
ผลการดาเนินการโครงการ“Midshipman” เป็นไปตามแนวนโยบายของกองทัพเรือ “กองทัพเรือใสสะอาด”
ในการบริหารราชการของกองทัพเรือมีความโปร่งใส บรรลุผล และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กองทัพเรือ และ
บรรลุผล ตามนโยบายรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นที่อาจจะเกิดขึน้ ในกองทัพเรือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตริ าชการของกองทัพเรือให้มี
ความโปร่งใส และตอบโจทย์ความต้องการการปฏิรูประบบราชการ ทาให้กองทัพมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไปใน
ภายหน้า โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของ
กองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัตติ อบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยัง
เป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการนาเสนอ
รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือ
โดยแบ่งออกเป็น ๔มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศั กดิ์ศรี ให้ กับนักเรียนนายเรือ )
I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้นา) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และ
ปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่
สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้างคนที่มี
คุณภาพต่อไปในอนาค อันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใส
สะอาด และเป็นตัวแบบของการสร้างบุคลากรของกองทัพเรือที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
กระบวนเรือใบซุปเปอร์มดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว 80 พรรษา. (2550). กรุงเทพฯ : กองทัพเรือ.
พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าฯพระราชอัจฉริยภาพในหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา
พานิช,
น.ท.หลวงสินธุสงครามชัย( สินธุ์ กมลนาวีน). (2477). ประวัติการยุทธทางเรือเล่ม 2 ยุคเรือใบ ตั้งแต่ปี 1575 จนถึง ปี
1763. กรุงเทพฯ : กองทัพเรือ.
ประกาศชัยเรือใบ. (2555). ตามรอยพระยุคลบาท. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ.
โคโค่แม็ก. เปิดตัวทีมเรือใบลูกทัพเรือ ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9. มติชน. (6 กุมภาพันธ์ 2560) [ออนไลน์].สืบค้น 9
สิงหาคม 2561. เข้าถึงได้จาก: https://www.matichon.co.th/publicize/news_454286
คอลัมน์ สดจากเยาวชน. ทีมเรือใบลูกทัพเรือ ตามรอยรัชกาลที่ 9. ข่าวสด. (17 มกราคม 2560) [ออนไลน์].สืบค้น9
สิงหาคม 2561. เข้าถึงได้จาก: https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_184799
ตามรอย”เรือใบ” ในหลวง ร.9. Linetoday. (29 กันยายน 2560): [ออนไลน์]. สืบค้น9 สิงหาคม 2561.
ได้จาก :https://today.line.me/th/pc/article
3 หนุม่ ทีมเรือใบ ลูกทัพเรือ แรงบันดาลใจจากในหลวงร.9”. เดลินิวส์. (1มกราคม 2560) [ออนไลน์]. สืบค้น
9 สิงหาคม 2561. เข้าถึงได้จาก: https://today.line.me/th/pc/article
ประวัตกิ ีฬาเรือใบ. (2556). [ออนไลน์]. สืบค้น 9 สิงหาคม 2561. เข้าถึงได้จาก: https://guru.sanook.com/6803/
ชนิดประเภทเรือใบ. (2559). สืบค้น 9 สิงหาคม 2561. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก
:http://tumsikwae.blogspot.com/2016/07/type-of-sailboat.html
Proceeding พะเยาวิจยั 8
1539

โครงการ “ค่ายร่วมแรงร่วมใจ”
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โครงการ “ค่ายร่วมแรงร่วมใจ” : แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด เป็น
โครงการที่ดาเนินการขึ้นตามแนวนโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมีความ
โปร่งใสบรรลุผลและตอบสนองต่อ นโยบายของรัฐบาลโดยกองทัพเรือได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทัพเรือ" โดยเฉพาะนักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้า การพัฒนานักเรียนนายเรือจึง
จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบาย ฯ อันเป็นอีก หนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่น
ดังกล่าว
ผลที่ได้รับจากโครงการ “ค่ายร่วมแรงร่วมใจ”ทาให้นักเรียนนายเรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
พัฒนาชุมชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาในการเป็นผู้นามากขึ้น มีความเป็นผู้นาในด้านการเป็น
เยาวชนต้นแบบให้กับชุมชน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักการเป็นผู้ให้ รู้จักการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคนในชุมชน มีการถ่ายทอดความเป็นผู้นาให้เกิดขึ้นในชุมชนทาให้เกิดความร่วมมือขึ้นในชุมชน รู้จัก
ประยุกต์วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับองค์ความรู้ของตนเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีข้นึ โดยไม่ทาลายวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชุมชน รู้จักการบูรณาการตลอดจนการบริหารจัดการใช้วัสดุที่มีอยุ่แล้วในชุมชนให้เกิดประโยชน์ เกิด
เครือข่ายการทางานร่วมกับชุมชน และผู้ เข้าร่วมโครงการจากสถาบั นภายนอกและประการที่สาคัญถือเป็นแนว
ทางการปลูกฝังเพื่อให้นักเรียนนายเรือมีความซื่อสัตย์สุจริต “โตไปไม่โกง” อันเป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการ
คอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคต
คาสาคัญ: ประเมินผล โครงการ กองทัพเรือ
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Abstract
The “Join forces and hearts” project :A guideline for the development of naval students in accordance
with the “Clean Naval” policy to make the administration of the Navy more transparent, achieve results, and
respond to government policies by having the Navy establish the “Clean Naval Administration Coordination
Center” and so, changing the naval students way of thinking, improving their common sense and honesty, since
they are the future of the Navy. Therefore their education must be developed following the policies mentioned
before in order to prevent corruption.
The outcome from the “Join forces and hearts” project has improved the naval students’ knowledge in
community development principles, improved their sense of confidence and faith in being a leader as a young
prototype and example for the community, as well as their sense of self responsibility and community
responsibility. They have learned about giving, knowing how to interact and exchange opinions in the
community, and using this leadership skills to bring collaboration within it , and applying local culture to their
knowledge to develop better ways without destroying the traditional culture of the community. Even more they
learned about knowing the integration and management of existing materials in the community to bring benefit,
networking and working with communities and those engaging in the project from external institutions. But most
importantly, it implements the sense of “I won't cheat anymore”, preventing from corruption to occur in the
Naval administration system in the future.
Keywords: Evaluation, Project, Navy

บทนา
กิจกรรมค่ายอาสา คือ การรวมกลุ่มของคนหลายๆคนด้วยความสมัครใจ ไม่ได้มีการบังคับจิตใจใดๆ ซึ่งแต่ละ
คนนัน้ ต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือเพื่อต้องการทาประโยชน์ให้กับสังคม ในค่ายอาสานัน้ จะเป็นการอยู่ร่วมกันของชาว
ค่ายและมีกฎระเบียบที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม มีหน้าที่ของตนเองและมีการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน
ซึ่ งเป็ นรากฐานทางวั ฒนธรรมของงานอาสา หรือจะเรี ยกว่า หั วใจของค่ ายอาสา ซึ่ งเป็ นบั นไดของความส าเร็ จ ใน
การเปลี่ยนแปลงชีวิตมุมมองและทัศนคติก็ว่าได้ มากกว่านั้นยังเติมเต็มจิตใจที่ชารุดอ้างว้าง ไปจนถึงช่วยรักษาโรคขาด
ความสุขทางสังคม ได้ด้วย
ค่ ายอาสาเปลี่ ยนแปลงชีวิตและมุ มมองได้ เพราะค่ ายอาสา คื อพื้นที่ จ าลองรู ปแบบทางสั งคมในอุ ดมคติ
จากความใฝ่ฝันของคนหนุม่ สาวแต่ละยุคสมัยที่รู้ว่าตนเองต้องการสังคมเช่นใด ค่ายอาสาไม่ได้ให้คาตอบสาเร็จรูปแก่ทุก
คนหากแต่วา่ ค่ายอาสากลับช่วยให้รู้สกึ อยากเปิดกรอบคิดซึ่งมาจากรากฐานความรักและห่วงใย อาทรกัน เมื่อได้มาอยู่ใน
ค่ายอาสา วางกฎกติกาข้อตกลงการอยูร่ ่วมกัน แบ่งงานกันรับผิดชอบ ร่วมมือกัน สร้างสรรค์บรรยากาศ ไม่แบ่งหญิงแบ่ง
ชาย ไม่มชี นชัน้ วรรณะ มีแต่ความเท่าเทียมเข้าใจกัน รู้จักการยอมรับความแตกต่างทั้ง พุทธ มุสลิม และอื่นๆ และทั้งหมด
ก็ใช้เวทีสมาชิก ใช้การเลือกตั้ง และใช้เสียงส่วนใหญ่ กาหนดทิศทางค่าย หรือแก้ไขปัญหา ดังนั้น ค่ายอาสาจึงเป็นพื้นที่
จาลองของการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันทางสังคมโดยทั่วไปในค่ายหนึ่ง ๆ การทาค่ายเป็นการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนโดย
แท้จริง เพราะ หลายครั้งที่คนอาสากลับรู้สึกว่า ‘ได้รับ’ มากกว่า ‘ได้ให้’ ตั้งแต่การขอรบกวนเพราะความจาเป็น เช่น
‘หนูขอรบกวนพาเราเดินในหมู่บ้านหน่อยได้ไหมคะ’ ‘ที่โรงเรียนมีน้าสาหรับดื่มใช่ไหมครับ’ ที่เกิดจากความไม่พร้อมที่จะ
จัดหาทุกอย่างสาหรับใช้ชวี ติ บนค่ายได้ด้วยตนเอง จึงกลายเป็นการไปเบียดเบียนชุมชนที่เราตั้งใจจะช่วยเสียเอง ไปจนถึง
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เมื่อเห็นชาวบ้านที่ต้อนรับเราอย่างดี จนทาให้เกิดความรู้สกึ ที่ว่า ‘หากเราไม่มา เขาก็คงไม่ต้องลาบากขนาดนี้’ ผุดขึ้นในใจ
สิ่งเหล่านี้ทาให้ชาวค่ายหลายคนก็เกิดความสงสัยขึ้นมาบ่อยครั้งว่า ชุมชนต้องการความช่วยเหลือจากเราจริงไหม แล้ว
สิ่งที่ไปช่วยเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดอย่างยั่งยืนหรือเปล่า และสุดท้ายแล้ว ค่ายอาสายังเป็นสิ่งที่จาเป็นอยูห่ รือไม่
‘ค่ายอาสา’ อาจสร้างมาเพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่ต่างจากชีวิตเมือง แต่ใน
ฐานะที่เป็นเยาวชนควรตอบแทนกลับสู่สังคมด้วย จึงแฝงเอา ‘การอาสา’ เป็นอุบายหนึ่งของการเรียนรู้ อย่างการไปสร้าง
ไปสอนไปช่วยพัฒนาชุมชน ก็เป็นการทาให้รู้จักทบทวนความรู้ของตนเอง และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่สิ่ง
หนึ่งที่คนทาค่ายอาสาควรตระหนักอยู่เสมอคือ พยายามเป็นประโยชน์ให้แก่เขาและไม่เป็นภาระ หากจะรบกวนก็ต้อง
รบกวนให้น้อยที่สุด
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า ‘ค่ ายอาสา’ จึ งเป็นแหล่ งรวมของความทรงจ าอั นมีค่ า ของทั้ งการรั บการให้ และ
การแลกเปลี่ยนความรู้สึกของคนที่อยู่ห่างกันไกลแสนไกลจนไม่อาจได้รู้จักกัน ให้ได้มาใช้ช่วงเวลาที่มีค่า แม้เพียงเสี้ยว
นาทีหนึ่ง ร่วมกันเท่านั้นเองโดยการดาเนินงานค่ายอาสาจะต้องอาศัยเยาวชนที่มีอุดมการณ์ความตั้งใจโดยมีแนวคิดงาน
อาสาสมัครของเยาวชนร่วมกัน
การอาสาสมัครของเยาชนเป็นการทาให้ตนเองรู้สึกดี และคนอื่นยอมรับในตัวเรา เป็นสัญชาติญาณ ซึ่งเห็นว่า
มันดีอยู่แล้ว แต่ต้องมีความรู้ อาจจะไม่ ใช่ความรู้ ที่เบ็ดเสร็จ แต่ความอยากช่วยนั้นก็ต้องดูว่าเราจะช่วยได้ อย่างไร
ช่วยอะไร ต้องอาศัยความรู้ เพราะเนื้อหาในปัจจุบันมันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่มากซึ่งต้องอาศัยความรู้ เช่น การช่วยคน
ที่ประสบอุบัตเิ หตุ ถ้าไม่รู้ก็อาจจะเป็นการทาร้ายเขา เพราะความไม่รู้ก็ได้ ดังนั้นความรู้นั้นเป็นสิ่งจาเป็น สิ่งที่เคยเห็นคือ
บางคนเลือกที่จะช่วย ช่วยเฉพาะที่มันสะดวก สบาย บ้างก็หวังผลจากการช่วย การอิ่มใจของตนเอง หรือช่วยเพราะอยาก
ได้อะไรตอบแทน คนที่ขาดคุณสมบัติในเรื่องของการวางตัว เช่น การที่จะช่วยเหลือเด็ก ตนเองได้ความสุขจากการช่วย
แต่เด็กเห็นภาพว่าคนที่ช่วยเขานั้นหายไปแล้ว การอาสาแบบชั่วแว๊ป อาจจะทาได้ในงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ 3 เช่น
เก็บขยะในซอย ในชุมชน บางคนที่ไปทาก็เพียงเพราะต้องการเพื่อน เพื่อนเป็นเป้าหมายหลักในการทา ตัวกิจกรรมเป็น
เพียงเพื่อทาให้ได้ไปเจอะเพื่อน ดังนั้นก็จะทาไปเพียงแค่นั้นองค์กรภาคธุรกิจก็เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เป็นกระแสของ
CHR.ที่จะเข้ามามีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางการตลาด การยอมรับจากผู้บริโภค จึงเกิด
การลุกขึน้ มาเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น คิดอะไรไม่ออกก็ไปปลูกป่า ซึ่งตรงนี้เป็นเงื่อนไขด้วยซ้าที่จะเป็นภาพลักษณ์ของ
สินค้า ผลิตภัณฑ์ จิตสานึกที่ขาดไป แต่ได้เงินมานัน้ อาจจะไม่ได้ทาให้เกิดความสุขใจก็ได้
สิ่งสาคัญคือเรื่องของความรู้ที่จะต้องมีทั้งเรื่องของเทคนิค วิธีการ และเข้าใจด้วยว่าอานิสงส์ ของการให้นั้นมี
อะไรบ้าง และโทษของการให้ไม่เป็นนัน้ เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความรู้ในกลไกของสังคมนั้นมีกระบวนการที่จะ
สร้างโอกาสให้ แต่กลไกนี้ก็ยังไม่ได้มีความสมบูรณ์ในกระบวนการ เช่น อาจจะทาได้แค่ทาให้คนเข้าสู่โอกาสหนึ่ง แล้วก็จบ
ซึ่งก็ดีกว่าไม่ทา แต่เรื่องของการเชื่อมต่อจนกลายเป็นวิถีนนั้ จะทาได้อย่างไร ว่าสามารถทาอะไรได้ มากกว่านัน้
นักเรียนนายเรือคือเยาวชนผู้ที่จะจบไปเป็นข้ าราชการชั้นสัญญาบัตร มีหน้าที่ ในการปกครองบังคั บบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา และพัฒนาไปเป็นผู้นาองค์กรระดับประเทศเพื่อรับใช้ประชาชน จึงสมควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้นและมีอยู่ในทุกๆสังคมและชุมชน โครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจเป็นเครื่องมือในการฝึกให้นักเรียนนายเรือให้มี
ความเป็นผู้นาทางสังคม มีความคิดริเริ่ม มีความใจกว้างรับฟังปัญหาของผู้อ่ืน มีความเป็นผู้ให้ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ฝึกการทางานการประสานงานด้วยความประนีประนอม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมด้วยความมุ่งมั่นที่
ชัดเจน ในการปลุกสานึกในการออกมาช่วยเหลือสังคม บุคคลอื่น ซึ่งนักเรียนนายเรือทุกคนนั้นมีสัญชาตญาณนี้อยู่แล้ว
เพียงแต่ต้องหาวิธีในการปลุกออกมาให้ได้เท่านั้น สิ่งที่เป็นภาพฝันคือ ทุกคนออกมาให้การดูแลสังคมซึ่งกันและกัน
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โดยจะทาให้นั กเรียนนายเรือได้ฝึ กกระบวนการคิดและมีทัศนคติที่ดี ก่อนที่จะได้ มีบทบาทในการเป็นผู้นาองค์ กรใน
ภายภาคหน้า
ที่ผ่านมาในอดีตโรงเรียนนายเรือมีการทาค่ายอาสาร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษโดยมีช่ือว่า “ค่ายอาสาพัฒนากุยบุรี”
แต่เนื่องด้วยตารางการฝึกหัดศึกษาประจาปีมีการเปลี่ยนแปลง ทาให้ห้วงการฝึกภาคทะเลทับซ้อนกับห้วงการทาค่าย
อาสาพัฒนากุยบุรี นักเรียนนายเรือไม่สามารถเข้าร่วมค่ายอาสาพัฒนากุยบุรีได้อีก จึงเป็นที่มาของโครงการค่ายร่วมแรง
ร่วมใจ ที่จะเข้ามาทดแทนค่ายอาสาพัฒนา กุยบุรี

ภาพที่ 1 ค่ายอาสาพัฒนากุยบุรี มูลนิธิรัฐบุรุษ
ที่มา เพจ ASA Camp
การดาเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมในด้านสุขอนามัยที่ดแี ก่เด็กเยาวชนที่ขาดโอกาส
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนนายเรือได้พัฒนาด้านทักษะความสามารถในการเป็นเยาวชนต้นแบบ
3. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะของนั ก เรี ย นนายเรื อ ในการท างานร่ ว มกั บ ชุ ม ซนและสั ง คม และเครื อ ข่ า ย
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ต่อการมีสว่ นร่วมและรับผิดชอบต่อปัญหาของชุมชนและสังคม
4. เพื่อปลูกฝังทัศนคติและมุมมองที่ถูกต้องต่อการทุจริตคอรัปชั่นให้กับนักเรียนนายเรือ

เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมในด้านสุขอนามัยที่ดแี ก่เด็กเยาวชนที่ขาดโอกาส เนื่องจากนักเรียนนายเรือนัน้ มีบุคลิกลักษณะ
ท่าทาง สุขภาพร่างกาย และสุขอนามัยที่ดเี ยี่ยมอยู่แล้ว จึงสามารถที่จะให้คาแนะนา ให้คาปรึกษากับเด็กและเยาชนใน
ด้านสุขอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนนายเรือได้พัฒนาด้านทักษะความสามารถในการเป็นเยาวชนต้นแบบโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเรื่องของความเป็นผู้นา ในอดีตที่ผ่านมานักเรียนนายเรือมีโอกาสฝึกทักษะความเป็นผู้นาแค่ในหมู่คณะ อยู่ในรั้ว
ในกรอบของโรงเรียน โครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจจะเป็นเครื่องมือให้นักเรียนนายเรือมีโอกาสได้ฝึ กความเป็นผู้นาใน
สังคมและชุมชนจริง ก่อนที่นักเรียนนายเรือจะสาเร็จการศึกษาและจบออกไปปฏิบัตหิ น้าที่ในอนาคต
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะของนักเรียนนายเรือในการทางานร่วมกับชุมชน สังคม และเครือข่ายสถาบันการศึกษา
ของกองทัพ ให้เกิดการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อปัญหาของชุมชนและสังคมการทาค่ายอาสาไม่สามารถทาได้ด้วยตัว
คนเดียว หรือหน่วยงานเดียว แต่เกิดจากการร่วมมือจากหลายฝ่ายหลายสถาบัน ทั้งในด้านกาลังพล ด้านการส่งกาลัง
บารุง โครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจจะเป็นเครื่องมือให้นักเรียนนายเรือฝึ กการประสานงาน ฝึกการทางานร่วมกับผู้อ่ืน
รวมถึงคานึงถึงปัญหาและข้อจากัดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ อีกด้วย
4. เพื่อ ปลู ก ฝั ง ทัศ นะคติแ ละมุ ม มองที่ ถู ก ต้อ งต่อ การทุ จ ริ ต คอรั ปชั่น เนื่อ งจากนั ก เรี ยนนายเรือ เมื่อ จบ
การศึกษาไปแล้ว จะมีโอกาสได้เป็นผู้นาองค์กรในระดับประเทศ ภาพที่เกิดขึ้นกับสังคมและชุมชนจะเป็นสิ่งที่คอย
เตือนใจนักเรียนนายเรือให้ทราบถึงผลของการทุจริตคอรัปชั่น และตระหนักว่าปัญหานีค้ วรจะหมดไปจากประเทศไทย
แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้
มีคุณสมบัตติ อบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทาง
หนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการนาเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีก
รูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility
(ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
ผู้นา) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชู
สถาบัน) ดังแนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ ค่ายร่วมแรงร่วมใจ :
แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ“ค่ายร่วมแรงร่วมใจ”: แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบาย
กองทัพเรือ
ค่ายร่วมแรงร่วมใจ
Harmonious Volunteer Camp

วิธีการ

สาเหตุ

เป้าหมาย
ขาดการแสดงบทบาทนา ในชุมชน
ขาดการฝึกทางาน ร่วมกับชุมชน
-ยังไม่มีทัศนคติต่อการ
ทุจริตคอรัปชั่นที่ถูกต้อง

มีความเป็นผู้นา
เกิดเครือข่ายการทางาน
ร่วมกัน
ตระหนักถึงปัญหาทุจริต

หลักคิด

ขาดเวทีในการ
แสดงออก

มีความเป็นผู้นา
เกิดเครือข่ายการทางาน
ร่วมกัน
ตระหนักถึงปัญหาทุจริต

ขั้นตอนวางแผนการ
ประสานงานต่าง ๆ
ขั้นตอนประชมสัมพันธ์การ
แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
เฟสบุ๊ค
ขั้นตอนปฏิบัตงิ าน ทางาน
ตามหลักของนักพัฒนา

ตัวชีว้ ัด

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ภาพกิจกรรม
บทสัมภาษณ์
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ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาโครงการให้เป็นไปสู่เป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
1. นักเรียนนายเรือสามารถแนะนา จูงใจ มีศิลปะในการถ่ายถอดความรู้ในด้านสุขอนามัยให้กับเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียนนายเรือมีความเป็นผู้นาทางด้านสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใจกว้าง มีจิตแห่งการเป็นผู้ให้
3. มีการประสานงาน มีเครือข่ายการทางานร่วมกันจากหลายๆสถาบันเกิดขึ้น
4. นักเรียนนายเรือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการทุจริตคอรัปชั่น

ผลการศึกษา
จากการดาเนินโครงการ “ค่ายร่วมแรงร่วมใจ” โดยชมรม อาสาพัฒนาโรงเรียนนายเรือ ในระยะเวลา
7กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 นักเรียนนายเรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนามากขึ้น
มีความเป็นผู้นาในด้านการเป็นเยาวชนต้นแบบให้กับชุมชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักการเป็นผู้ให้ รู้จักการมี
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชน มีการถ่ายทอดความเป็นผู้นาให้เกิดขึ้นในชุมชนทาให้ได้รับความ
ร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี รู้จักประยุกต์วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับองค์ความรู้ของตนทาให้เกิดการพัฒนาไปใน
แนวทางที่ดีขึ้นโดยไม่ทาลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนรู้จักการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้เกิดประโยชน์
เกิดเครือข่ายการทางานร่วมกับชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบันภายนอก
นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ยังมีทัศนคติและมุมมองที่ถูกต้องต่อการทุจริตคอรัปชั่น โดยผู้เข้าร่วม
โครงการ ฯ ต่างเป็นที่ทราบกันว่าการทุจริตในสังคมไทยนัน้ มีมาช้านาน ประกอบกับวัฒนธรรมองค์กรของระบบทหาร
คือ การเชื่อ ฟั ง คาสั่ งผู้ บังคั บบั ญชาอย่า งเคร่ งครั ด จึ ง เป็ น การยากที่ จะหลีก เลี่ ยง แต่ก ารป้ อ งกั น ตัว เองให้ เข้ า ไป
เกี่ยวข้องในวงการทุจริตคอรัปชั่นน้อยที่สุดนั้นสามารถกระทาได้ การทุจริตในระดับชาติก็เริ่มจากการทุจริตในระดับ
หน่ว ยงานหากทุ ก คนมีค วามสุ จ ริ ต ในตนเอง การทุ จ ริ ต จะไม่เกิ ด ขึ้น ในสั ง คม แต่เป็ น ไปได้ ย ากหากจะไม่ใ ห้ เกิ ด
การทุจริตเกิดขึ้น อยู่ที่เราจะเลือกเองการทุจริตในความรู้สกึ ของดิฉัน ในความรู้สึกคือมันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมแต่ถ้า
มันจาเป็นต้องเผชิญจริง ๆ ควรจะพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อ นว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูก ซึ่งมันอยู่ที่การพิจารณาของ
แต่ละบุคคล แต่ถ้าจะให้ดีไม่ควรให้มีการเกิดขึ้นในสังคมการทุจริตคือการไม่พูดความจริงคือการโกหก ไม่ซื่อสัตย์ใน
ความรู้สึกของตนเอง โดยการทุจริตคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาเพราะเป็นการเห็นเเก่ตัว ทาให้ผู้อ่ืนเสียประโยชน์ที่
ควรจะได้ รับการทุ จ ริ ต คอรั ปชั่ น เป็ น สิ่ ง ที่ มั น ไม่ถู ก ต้ อ งทาให้ ผู้ อ่ืน เดือ ดร้ อ นเป็ น อย่ า งมากซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ ผู้ ที่ มี
ผลกระทบคือประชาชน และในสังคมในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ฝังลึกในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขให้หายไป …
(แนวความคิดที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ต่อการทุจริตคอรัปชั่น) โดยผลการประเมินโครงการดังนี้
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ด้านสภาพแวดล้อม
Contest
ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ...

ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น
Input
ประเมินความพร้อมของ
ปัจจัยที่ใช้ในการดาเนิน
โครงการด้าน..
1ความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับ. 1บุคลากร.: ได้รับความ
วัตถุประสงค์: จากวัตถุประสงค์ของ
ร่วมมือจากนายเรือ
โครงการ ทร ใสสะอาด คือ เพื่อให้
ชมรมอาสาพัฒนา
นักเรียนนายเรือสามารถนาความรู้
นักเรียนพยาบาล
และสติปญ
ั ญามาพัฒนาสังคมให้ดี
ทหารเรือ และนักศึกษา
งาม
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
2ความจาเป็นความ ความต้องการ.
2งบประมาณ.: โครงการ
คาดหวัง: โครงการร่วมแรงร่วมใจเป็น
ค่ายร่วมแรงร่วมใจ
เครื่องมือในการฝึกให้นักเรียนนาย
ได้รับการสนับสนุนเป็น
เรือให้มีความเป็นผู้นาทางสังคม มี
เงินจานวน 76,160
ความคิดริเริ่ม มีความใจกว้างรับฟัง
บาท
ปัญหาของผู้อื่น มีความเป็นผู้ให้ มี
3อุปกรณ์ วัสดุ สื่อ .: ใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ฝึกการ
การดาเนินงานได้รับ
ทางานการประสานงานด้วยความ
ความช่วยเหลือทางด้าน
ประนีประนอม เพื่อให้เกิดประโยชน์
เครื่องมือก่อสร้างจาก
สูงสุดต่อสังคม
โรงเรียนนายเรือ และ
3ผลกระทบจากสังคมที่มีตอ่ โครงการ.:
ชุมชนบ้านห้วยหยวก
โครงการร่วมแรงร่วมใจทาให้
ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับ
นักเรียนนายเรือได้เรียนรู้และเข้าใจ
การสนับสนุนโดย
ถึงวามหมายของการเป็นนักพัฒนา
เพียงพอต่อการใช้งาน
การประยุกต์ของศาสตร์พระราชาใน
เรื่องของความเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้ในทุก ๆ องค์กร

ด้านกระบวนการดาเนินงาน
Process
ประเมินขั้นตอนต่างๆ
ในการดาเนินโครงการ

ด้านผลผลิตของโครงการ
Product
ประเมินผลที่ได้รับจากการดาเนิน
โครงการด้าน

1การวางแผน.: นักเรียนนาย
1ความก้าวหน้าของโครงการ.:
เรือได้มีการจัดประชุม เผื่อ
โครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจ ได้
วางแผนการดาเนินโครงการ
มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
และประชาสัมพันธ์
และสาเร็จด้วยดี อีกทัง้ ยังมีผู้ที่
2การจัดกิจกรรม.: กิจกรรมใน
สนใจเพิ่มเติมในการเข้าร่วม
ห้วงวันที่ 27-29 ก .ค.2561
โครงการครั้งต่อไป นอกจากนีย้ ัง
มีดังนี้
เกิดเครือข่ายการทางานร่วมกับ
- ก่อสร้างอาคารเรียน
นักเรียนพยาบาลทหารเรือ
ให้ความรู้กบั เด็กในชุมชน นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ
มอบอุปกรณ์การศึกษา และชาวบ้านในชุมชนบ้านห้วย
ทาพิธีเปิดอาคารเรียน หยวก ทาให้สามารถจัด
การจัดกิจกรรมสาเร็จครบ
โครงการครั้งต่อไปได้อย่าง
วัตถุประสงค์
ต่อเนื่องอีกด้วย
3การประชาสัมพันธ์.: นักเรียน 2พัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการ.
นาเรือได้มีการ
: หลังจากการเข้ารวมกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจ
ของค่ายร่วมแรงร่วมใจ
ทางเฟสบุค๊ และเชิญชวน
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตกผลึกการ
นักเรียนรวมถึงนักศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นนักพัฒนา
จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วม
ที่ยั่งยืน มีการเรียนรู้และ
โครงการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
4การประเมินผลการจัด.
กับชาวบ้าน ทาให้เกิดความเป็น
กิจกรรม: จากโครงการค่าย
อันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง
ร่วมแรงร่วมใจ ได้ทาการ
ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชน
ประเมินจากผู้ที่เข้าอบรม
ซึ่งมีผลเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

สรุปผลการศึกษา
ผลการดาเนินการโครงการ“ค่ายร่วมแรงร่วมใจ”เป็นไปตามแนวนโยบายของกองทัพเรือ “กองทัพเรือใสสะอาด”
ในการบริหารราชการของกองทัพเรือมีความโปร่งใส บรรลุผล และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กองทัพเรือ และ
บรรลุผล ตามนโยบายรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นในกองทัพเรือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือให้มี
ความโปร่งใส และตอบโจทย์ความต้องการการปฏิรูประบบราชการ ทาให้กองทัพมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไปใน
ภายหน้า โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของ
กองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยัง
Proceeding พะเยาวิจยั 8
1547

เป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการนาเสนอ
รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ) I : Intelligent (อบรม
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้นา) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant
(ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนนาย
เรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้างคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
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เครือข่ายจิตอาสา. (2552). แนวคิดงานอาสาสมัครกับเยาวชน. สืบค้นเมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑.ได้จาก:
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โครงการ Navy fit & firm
Navy fit & firm project
จิตต์จิรา ตั้งฐิตวงศ์1* อนุชา ม่วงใหญ่1 ธนกิจ ศรีเชียงสา1 และ จิรพัส เกิดชังสา1
Jitjira Tungthitawong1*, Anuchar Muangyai1, Thanakit Srichiangsa1 and Jiraphat Koedchang1
บทคัดย่อ
“โครงการ Navy fit & firm” : แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด มี
เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถมีความรู้ในการออกกาลังเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับนักเรียนนายเรือ
อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้นาหน่วย และใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้
เป็นประโยชน์ ทัง้ ยังเป็นการฝึกวินัยในการฝึก สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ สามารถนามาปรับใช้ในการ
ฝึกเพราะเมื่อนักเรียนนายเรือได้จบการศึกษา และนาความรู้เรื่องการออกกาลังกายที่ถูกวิธีในการพัฒนาร่างกาย
สมาธิ ไหวพริบ และจิตใจให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นผู้นาให้กับสังคม ด้วยความเป็นทหารของนักเรียนนายเรือที่มีร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง
ผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือโครงการ “Navy fit & firm” สามารถทาให้นักเรียนนายเรือมีความรู้ในการออก
กาลังกายที่ถูกวิธี และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาที่มวี ชิ าความรู้ที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้นาหน่วย และใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์
เพื่อเป็นผู้นาให้กับสังคม และทาให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง ทัง้ ยังจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือที่สนใจ มีการจัดกิจกรรมการอบรมการออก
กาลังกายที่ถูกวิธีจากวิทยากร โดยได้ความรู้ที่ถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถปรับใช้ได้จริง
คาสาคัญ: ประเมินผล โครงการ กองทัพเรือ

Abstract
“The Navy fit & and firm project” : A guideline for the development of naval students in accordance
with the “Clean Naval” Policy that has the goal to enable the students to have the proper knowledge in the
field of physical exercise and build a good personality. Furthermore it is a way to build a strong sense confidence
and faith towards their superiors, while using the free time from the student training usefully. It is also a way to
practice discipline, and the students will be able to propagate this knowledge, being able to adapt it their own
training practice, once the students finish their studies and bring this knowledge about how to exercise for the
development of the body, mind concentration and a stronger mind, so they can be a good leader in society as a
naval student who has a strong and healthy physique.
Keywords: Evaluate, Project, Navy
1
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บทนา
การพัฒนาและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทาให้ร่างกายได้ใช้แรงงานหรือกาลังที่มีอยู่ในตัวนั้นเป็น
การทาให้ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เกิดการเคลื่อนไหวนั่นเองเช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด การ
ทางาน หรือการเล่นกีฬา การออกกาลังกายแต่ละกิจกรรมร่างกายต้องใช้กาลังมากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
งานนัน้ ว่าจะมากหรือน้อยหรือเบาแค่ไหน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยให้การออกกาลังกายมีประสิทธิภาพและ
คงอยู่ หมายความถึงการเคลื่อนไหวออกแรง เพื่อทากิจกรรมทางร่างกายในทุกลักษณะ เพื่อฝึกให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว
ช่วยให้กล้ามเนื้อได้ทางาน แข็งแรง และเจริญเติบโต ปอดและหัวใจทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่อนคลายความตึงเครียด
ในใจ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยการออกกาลังกาย โดยการที่ให้กล้ามเนื้อลายทางานเพื่อให้ร่างกายมี
การเคลื่อนไหวพร้อมกับการได้แรงงานด้วย ในขณะเดียวกันยังมีการทางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายเพิ่มขึ้น โดยอาจจะ
ใช้กิจกรรมใด ๆ เป็ นสื่อก็ได้ ซึ่ งมิได้มุ่งการแข่ งขั น แต่ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และสามารถผ่อนคลายความตึงเครียด ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะที่ดี อันเป็นรากฐานสาคัญ สาหรับคุณภาพชีวิต
ของคนทุกคน
จะเห็นได้ว่าการออกกาลังกายมีความสาคัญกับชีวิตมนุษย์อย่างมาก เพราะถ้าปราศจากการออกกาลังกายแล้ว
กล้ า มเนื้ อ ส่ ว นต่ า ง ๆ จะสู ญ เสี ย ความแข็ ง แรง เกิ ด ความเสื่ อ มของอวั ย วะต่ า งๆ เซลล์ ต่ า งๆ ในร่ า งกายเจริ ญ
เติบโตช้า นอกจากนี้ระบบหายใจ การย่อยอาหาร การไหลเวียนเลือดและการขับถ่ายของเสียจะสามารถทางานได้ดีย่อม
เป็นผล มาจากการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติที่อวัยวะต่าง ๆ จะสมบูรณ์แข็งแรงได้ย่อมเกิด
จากอวัยวะเหล่านั้นได้ทางานการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพจึงรวมกิจกรรมการออกกาลังกาย การบริหารร่างกายและ
กีฬา เพื่อสุขภาพเข้าไว้ด้วยกันทั้งนั้น เพราะ “กี ฬาเพื่อสุขภาพ”เป็นกีฬาที่ไม่ได้มุ่งเป็ นการแข่งขันเพื่อชิงชั ยชนะแต่
มุง่ ประโยชน์ตอ่ สุขภาพเป็นสาคัญ
จากเหตุผลดังกล่าว คุณลักษณะที่สาคัญประการหนึ่งของความเป็นทหารของนักเรียนนายเรือ คือการที่
นักเรียนนายเรือจะต้องมีสมรรถภาพทางกายที่ดีและบุคลิกภาพที่เหมาะสม เนื่องจากนักเรียนนายเรือต้องเติบโตไป
เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือและเป็นกาลังหลักในการพัฒนากองทัพในภายภาคหน้า นักเรี ยนนายเรือจึง
ควรมีทั้งความสามารถทางด้านร่างกายและสติปัญญาที่ดีเยี่ยม โครงการนี้จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางด้าน
ร่างกายของนักเรียนนายเรือรวมถึงสงเสริมด้านความรับผิดชอบและวินัยในการฝึกฝนร่างกายให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งเอาไว้และปลูกฝังจิตสานึกในการเสริมสร้างการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตลอดจนเป็นการฝึกสมาธิและไหว
พริบให้กับนักเรียนนายเรือ การสร้างชื่อเสียงและความชื่นชมต่อโรงเรียนนายเรือตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์โดยแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของนักเรียนนายเรือไทยให้ประจักษ์ตอบสนองภารกิจของกองทัพเรื อที่
นักเรียนนายเรือจักต้องรองรับภารกิจต่างในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในอนาคตโดยมีวัตถุ ประสงค์ของ
โครงการ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือมีทัศนคติที่ดตี อ่ การเสริมสร้างและพัฒนาร่างกายของตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียนนายเรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ กองทัพเรือ
3.เพื่อปลูกฝังวิธีคดิ สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนนายเรือและเป็นตัวอย่างที่ดี
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เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถมีความรู้ในการออกกาลังกายที่ถูกต้อง และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาที่มี
วิชาความรู้ที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ต่อผู้นาหน่วย ใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อนั กเรี ยนนายเรือ สามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปถ่า ยทอดต่อได้ เพราะเมื่อนัก เรีย นนายเรือได้จ บ
การศึกษาจะได้ทาหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา จะได้นาวิชาความรูเ้ รื่องการออกกาลังกายที่ถูกต้องเพื่อเสริมประสิทธิภาพ
ของกองทัพเรือให้มีขดี ความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึน้
3. เพื่อพัฒนาร่างกายเสริมสร้างความเป็นผู้นาให้กับสังคม ด้วยความเป็นทหารของนักเรียนนายเรือนั้นถือว่า
เป็นส่วนบังคับในการที่นักเรียนทหารจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดีเยี่ยม และทาให้สามารถ
พัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
4. เพื่อเป็นการจัดหาอุปกรณ์ชว่ ยป้องกันและเสริมสร้างร่างกายที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือ
ที่สนใจ มีการจัดกิจกรรมการอบรมการออกกาลังกายที่ถูกต้องจากวิทยากร เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้ความรู้ที่
ถูกต้อง ปลอดภัย
แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้
มีคุณสมบัตติ อบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทาง
หนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการนาเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีก
รูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility
(ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
ผู้นา) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชู
สถาบัน) ดังแนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ Navy fit & firm : แนว
ทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดประเมินผลโครงการ “Navy fit & firm” :
แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามโยบายกองทัพเรือใสสะอาด

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการNavy fit & firm
ตัวชีว้ ัดเป้าหมายโครงการ Navy fit & firm เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาโครงการให้เป็นไปสูเ่ ป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่
1. นักเรียนนายเรือมีลักษณะผู้นาทางด้านบุคลิกภาพ มีความเหมาะสมสาหรับความเป็นทหาร
2. นักเรียนนายเรือมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการออกกาลังกาย

ผลการศึกษา
จากการดาเนินโครงการ “Navy fit &firm” โดยนักเรียนนายเรือ ในระยะเวลา15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 15
กรกฎาคม 2561นักเรียนนายเรือมีความรู้ทางด้านการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาที่มีวิชา
ความรู้ที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อ
ผู้นาหน่วย และใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ มีการ
พัฒนาร่างกาย เพื่อเป็นผู้นาให้กับสังคม และทาให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทาง
กายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือที่สนใจ มีการจัดกิจกรรม
การอบรมการออกกาลัง อย่า งถู กวิธีจากวิทยากร โดยได้ค วามรู้ที่ถูกต้อง และปลอดภัย โดยจาการประเมินผล
โครงการ ดังนี้
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ด้านสภาพแวดล้อม
Contest

ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น
Input

ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ
...

ประเมินความพร้อมของ
ปัจจัยที่ใช้ในการดาเนิน
โครงการด้าน..
1.บุคลากร: จากการ
ดาเนินการโครงการ
นักเรียนนายเรือได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
ผู้บังคับบัญชาและได้รับ
ความร่วมมือจากนักเรียน
นายเรือด้วยกันเอง
2.งบประมาณ: Navy fit &
firmได้รับการสนับสนุน
เป็นเงินจานวน 43,180
บาท
3. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์: ในการ
ดาเนินงานประกอบด้วย
ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับ
การสนับสนุนโดยเพียงพอ
ต่อการใช้งานและมี
คุณภาพ

1.ความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายกับวัตถุประสงค์: จาก
นโยบายกองทัพเรือใสสะอาด
โครงการ Navy fit & firm ได้
สร้างให้นักเรียนนายเรือได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ
ได้เรียนรู้การดาเนินงานที่มี
ความโปร่งใส ไม่ทุจริต ทั้งยัง
ปลูกฝังจิตสานึกต่อสังคมโดย
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ทาให้ได้ฝึกการรับผิดชอบและ
การเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก
2.ความต้องการ ความจาเป็น
ความคาดหวัง: จากการที่
นักเรียนนายเรือขาดความรู้ใน
การออกกาลังกายที่ถกู วิธี
และอุปกรณ์ชว่ ยลดการ
บาดเจ็บจากการออกกาลัง
กายไม่เพียงพอ จึงมีความ
จาเป็นต้องจัดอบรมและจัดหา
อุปกรณ์ เพื่อที่จะอานวยความ
สะดวก ในการเสริมสร้าง
ร่างกายของนักเรียนนายเรือ
3.ผลกระทบจากสังคมที่มีตอ่
โครงการ: จากการดาเนิน
โครงการ นักเรียนนายเรือ
สามารถมีความรู้ทางด้านการ
ออกกาลังกายดีขนึ้ และมี
อุปกรณ์สาหรับการออกกาลัง
กายซึ่งทาให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ที่ดีของกองทัพเรือ มีความเป็น
ผู้นา สุจริต มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม

ด้านกระบวนการ
ดาเนินงาน
Process
ประเมินขั้นตอนต่างๆ
ในการดาเนินโครงการ

ด้านผลผลิตของโครงการ
Product
ประเมินผลที่ได้รับจากการดาเนิน
โครงการด้าน

1.การวางแผน: นักเรียนนาย 1.ความก้าวหน้าของโครงการ:
เรือได้มีการจัดประชุม
โครงการNavy fit & firm ได้มีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และสาเร็จ
ต้องการ
ด้วยดี ทั้งยังมีผู้ที่สนใจเพิ่มเติมในการ
2.การจัดกิจกรรม: นักเรียน
ออกกาลังกายต้องการให้มีการจัด
ได้จัดกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมเพิม่ เติม เช่น การประกวด
- ทาเรื่องการจัดซือ้
การเพาะกาย เป็นต้น
สิ่งของ
2.พัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการ :
20 พ.ค. 2561
หลังจากการเข้ารวมกิจกรรมของ
-จัดการอบรมครั้งที่ 1
โครงการNavy fit & firm นักเรียน
30 พ.ค. 2561
นายเรือมีความรู้ด้านการออกกาลัง
-จัดการอบรมครั้งที่ 2
กายมากขึน้ มีสุขภาพทางกายที่
13 มิ.ย. 2561
แข็งแรง ทัง้ ยังมีความสนใจมากขึน้
-จัดการอบรมครั้งที่ 3
โดยประเมินจากจานวนผูท้ ี่เข้าร่วม
27 มิ.ย. 2561
โครงการ
-จัดการอบรมครั้งที่ 4
11 ก.ค. 2561
ได้มีการจัดกิจกรรมสาเร็จ
ครบวัตถุประสงค์
3.การประชาสัมพันธ์:
นักเรียนนายเรือได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการ
เชิญชวนกับนักเรียน
ด้วยกันเอง
4.การประเมินผลการจัด
กิจกรรม:Navy fit & firm
จากโครงการ ได้ทาการ
ประเมินจากผู้ที่เข้าอบรม
ซึ่งมีผลเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
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สรุปผลการศึกษา
โดยผลการดาเนินการโครงการ “Navy fit &firm”เป็นไปตามแนวนโยบายของกองทัพเรือ โดยมีแนวนโยบาย
“กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมีความโปร่งใส บรรลุผล และตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อรับผิดชอบการบริหารงาน การสร้างราชการใสสะอาด ให้บรรลุผล ตามนโยบายรัฐบาล เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัตอิ ย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนสาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นในกองทัพเรือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือให้มีความโปร่งใส
และตอบโจทย์ความต้องการการปฏิรูประบบราชการ ตลอดจนการทาให้กองทัพมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป
ในภายหน้า โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคต
ของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝัง
ตัง้ แต่ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคต
การนาเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
นักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียน
นายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้นา) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต
สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนีเ้ ชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้าง
คนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
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ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ
จากการเมาแล้วขับ
The problem about Enforcement of Laws about the remedies of victims who
have been affected by drunk and driving
รุจริ า ไชยลังกา1* และไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์1
Rujira Chailangka1* and Pairush Teerachaimahit1
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา
ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ (2) เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการ
ทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้ รับผลกระทบจากการเมาแล้ว ขับ และ (3) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางแก้ไขปัญหาในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าว การศึกษานี้เป็น การวิจัยเอกสาร(Document
Research) โดยการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากหนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัย และบรรดากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าจากฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยนามาวิเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ
ผลการศึกษา พบว่า มีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้ว
ขับ 4 มาตรการ ซึ่งสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว คือ (1) การดาเนินคดี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 ละเมิด ไม่มีมาตรการเยียวยาสภาพทางจิตใจ (2) การฟ้องคดีแพ่ง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ยังมีผู้เสียหายที่ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ เนื่องจาก
ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิ์ Z3) จานวนเงินเยียวยาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคาสั่งนายทะเบียนที่ 12/2559 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 ยังไม่เหมาะสม ทั้งในส่วนของ
ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย 4) การจากัดสิทธิการได้รับค่าตอบแทนของผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของการใช้มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ คือ เพิ่มมาตรการการเยียวยาสภาพจิตใจผู้เสียหาย เพิ่มบทบาทให้พนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการในการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายตามมาตรา 44/1 โดยแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ปรับปรุงวงเงินคุ้มครองเยียวยาความเสียหายทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย และจัดตั้งกองทุนเยียวยา
เหยื่อเมาแล้วขับ
คาสาคัญ: การเยียวยา ผู้เสียหาย เมาแล้วขับ
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Abstract
This education the research has objective as; (1) For education of legal measures about the injured
person healing to the effect from drunk and drive. (2) For education of problem and barrier of the coercion to
used legal measures about the injured person healing to the effect from drunk and drive and (3) For to the
proposal and approach for correct the problem in the force to used legal measures as above. This education is
the research document by data analysis from article books of research document and the relate laws, include
data from the research from database by electronics and bring the analysis and systematically.
The education it is find that has legal measures about the injured person healing to the effect from
drunk and drive in the 4 measures which problem and barrier for to used legal measures as above (1) The
proceeding to according code of laws the Civil and commercial, Book 2. Section5. If violation not have measures
for amelioration in the mentally 2) The civil lawsuit with criminal case, and have injured person not guard the
rights, because not have knowledge and understanding of to used the rights 3) The amount for amelioration
according act of victim the protection from car BE 1992 and amended the Compensation by command of
registrar No.12/2559, date 11 March 2016, is not appropriate in the part of medical expenses and the
compensation (4) the limitation for receive the compensation for injured person according to act of act of
compensation for injured person and compensation and costs to defendant in the criminal case BE 2001 and the
amended copy no 2 ,BE 2559
The suggestion and solution of problem for to used legal measures in the injured person healing the
receive to effect from drunk and as add legal measures for mind the amelioration of injured person and add the
role to inquiry officer and prosecutors offices in the notify rights to injured person to according Section 44/1, by
the correct to according code of laws and consderations for criminal case and has update the protection limit for
the damage amelioration in the past of medical expenses and compensation and establish for amelioration the
fund for drunk and drive.
Keywords: Amelioration, Injured person, Drunk and Drive
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บทนา
ส าหรั บ ประเทศไทยแล้ ว ต้อ งยอมรั บ ว่า อุ บั ติเหตุ บนท้ อ งถนนถื อ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ค ร่ า ชีวิ ต คนไทยและ
ก่อให้เกิดการสูญเสียในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นชีวิต ร่างกาย หรือแม้แต่กระทั่งทรัพย์สิน ซึ่งจากข้อมูลขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) ที่จัดทาขึ้นสองปีครั้ง พบว่าในปี 2558 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกรองจากลิเบีย
ที่ มี อั ต ราผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนมากที่ สุ ด และจากการรวบรวมข้ อ มู ล จากกระทรวงสาธารณสุ ข ,
กระทรวงมหาดไทยและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ พบว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตของประชากร
เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนนคิ ด เป็ น 36.2 คนต่ อ ประชากรแสนคน ซึ่ ง แม้ว่ า จ านวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บัติ เ หตุ
บนท้องถนนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554-2558 จะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จาก 23,390 คน มาอยู่ที่ 19,479 คน
แต่สถานการณ์ในปี 2559 กลับมียอดผู้เสียชีวติ จากอุบัตเิ หตุทางถนนพุ่งขึ้นไปที่ 22,356 คน หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 คน
ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมตัวเลขของคนเจ็บและคนพิการอีกนับล้านคน และไม่เพียงเฉพาะแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ต้องเผชิญ
กับปัญหาดังกล่าว โดยจากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนระดับโลก
ในแต่ละปีนั้น ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตถึง 1.2 ล้านคนและผู้บาดเจ็บอีกกว่า 50 ล้านคน ซึ่งคาดการณ์ว่าตัวเลขเหล่านี้
จะเพิ่มขึ้นประมาณ 65% ในอีก 20 ปีข้างหน้า เว้นแต่จะมีแนวทางปฏิบัติใหม่ในการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ
บนท้ อ งถนน ด้ ว ยเหตุ น้ี อ งค์ ก รสหประชาชาติ จึ ง ได้ ก าหนดให้ ปี 2554-2563 เป็ น ทศวรรษแห่ ง การปฏิ บัติ ก าร
เพื่อความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการลดอัตราผู้เสียชีวิตลง
ครึ่งหนึ่ง โดยกาหนดให้เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวคือ มุ่งเน้นให้ทุกประเทศเพิ่มความเข้มแข็ง
ของระบบบริหารจัดการ การบังคับใช้กฎหมาย และที่สาคัญคือ มีแนวทางและแผนงานในการ “ลงทุน” เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนของประเทศนั้น ๆ ด้วย
จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ในประเทศไทย 3 ปีย้อนหลังจนถึง
ปั จ จุ บัน (ตั้ง แต่เ ทศกาลปี ใ หม่ 2559-2561) พบว่า ในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ 2559 เกิ ด อุ บั ติเ หตุ ทางถนนจ านวน
3,379 ครั้ง มีผู้เสียชีวติ 380 ราย และบาดเจ็บ 3,505 คน โดยสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุได้แก่ การเมาแล้วขับ
คิดเป็นร้อยละ 37.30 ส่วนปีถัดมาเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2560 เกิดอุบัติเหตุทางถนนจานวน 3,919 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต
478 ราย และบาดเจ็บ 4,128 คน โดยสาเหตุหลักที่ทาให้เกิ ดอุบัติเหตุได้แก่ การเมาแล้วขับ คิดเป็นร้อยละ 36.59
และล่าสุดสถิตกิ ารเกิดอุบัตเิ หตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พบว่า เกิดอุบัติเหตุทางถนน
จานวน 3,841 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 423 ราย และบาดเจ็บ 4,005 คน และสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ ก็ยังคงเป็น
การเมาแล้วขับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.66 นั่นย่อมแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าในประเทศไทย อุบัติเหตุบนท้องถนน
ที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เกิดจาก “การเมาแล้วขับ” ทาให้รัฐบาลไทยและหลายภาคส่วนกาหนดกลไกและมาตรการต่างๆ
เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.2551: กาหนดมาตรการในการควบคุมโดยกาหนดวันเวลา สถานที่ห้ามดื่มห้ามขาย อายุบุคคลที่ไม่สามารถ
ขายเครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ ห้ ไ ด้ วิ ธี ก ารขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ การบ าบั ด รั ก ษาฟื้ น ฟู ส ภาพผู้ ติ ด เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์, พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522และที่แก้ ไขเพิ่มเติม : ห้ามผู้ขับขี่รถในขณะมึนเมาสุรา
การตรวจทดสอบ การกาหนดให้ความผิดฐานเมาแล้วขับไม่สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามาตรการ
ดั ง กล่ า วเป็ น เพี ย งการป้ อ งกั น และป้ อ งปรามมิ ใ ห้ เ กิ ด ผลร้ า ยจากการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ ท่ า นั้ น
ซึ่งก็ยังไม่สามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับที่เหมือนว่ายังคงมีปริมาณที่สูงใน
ประเทศไทยและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง
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ในขณะที่ทุกภาคส่วนมุง่ หมายให้ความสาคัญกับการป้องกันและป้องปรามเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
บนท้อ งถนนที่เกิดจากการเมาแล้ว ขับนั้น ผู้ วิจัยมีความเห็ นว่า เรื่อ งสาคัญอีกประการหนึ่ง ที่ต้องให้ค วามสาคั ญ
ควบคู่ไปพร้อม ๆ กันกับการป้องกันและป้องปรามคือ การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายที่ถูกผลกระทบจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนนที่มีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับที่เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
และราวกับว่าสถานการณ์การเยียวยาผู้เสียหายที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้น ผู้เสียหายไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
เท่าที่ควร ดังนั้น ตราบใดเท่าที่สังคมไทยยังไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
อันเป็นผลโดยตรงมาจากการเมาแล้วขับ ก็จาต้องได้รับการเยียวยาควบคู่กันไปด้วย โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะมุ่งเน้น
ศึกษาเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายที่ ได้รับความเสียหายจากการเมาแล้วขับ
เท่านัน้ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับล้วนแล้วแต่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย
เท่าที่ควรเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือที่เลวร้ายที่สุดคือผู้เสียหายไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนเลย แม้จะมี
บทบัญญัติทางกฎหมายอย่างกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ที่กาหนดให้ผู้ทาละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเมื่อได้ทาความเสียหายแก่ผู้อ่ืนโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อตามมาตรา 420 หรือกาหนดให้ผู้ควบคุม
ยานพาหนะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่ผู้อ่ืน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือ
ความผิดของผู้เสียหายเองตามมาตรา 437 เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวเพียงกาหนดให้บุคคลที่กระทา
ความผิดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ แก่ผู้เสียหายเท่านั้น ส่วนความสามารถในการชดใช้หรือเยียวยาความ
เสีย หายของผู้ทาผิด กฎหมายมิได้ กล่า วอ้า งถึ ง ทาให้ หลายคดีมีผู้ เสี ยหายไม่ได้ รับการเยีย วยาตามคาพิพากษา
ของศาล และกลับกลายเป็นว่า ผู้เสียหายต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีโดยเปล่ าประโยชน์ ส่วนกลไก
คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ถูกกาหนดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 : ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอา
ค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย
ชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหาย ในทางทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลย ผู้เสียหายจะยื่นคาร้อง
ต่อศาลที่พจิ ารณาคดีอาญาขอให้บังคับจาเลยชดใช้คา่ สินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้ ก็พบว่ากลไกดังกล่าว ยังคงมีชอ่ งว่าง
ในการบังคับใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพทาให้ผู้เสียหายไม่ได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามที่กฎหมายกาหนดขึน้ ได้
กล่าวได้ว่าโดยทั่วไปแล้ว การเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้เสียหายหรือทายาทของ
ผู้เสียหายต้องดาเนินการฟ้องร้องทางแพ่งเอง ซึ่งในการฟ้องคดีต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างในการดาเนินคดี ไม่ว่าจะ
เป็นความรู้ เงิน หรือแม้แต่กระทั่งระยะเวลาของการพิจารณาคดี เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มภาระและสร้างความลาบาก
ให้กับผู้เสียหายอีกชั้นหนึ่ง ทาให้การเยียวยาผู้เสียหายเป็นไปด้วยความยากลาบาก ไม่ทันท่วงที ซึ่งรัฐก็ได้บัญญัติ
กฎหมายคุม้ ครองสิทธิให้แก่ผู้เสียหายในส่วนนี้ด้วยการกาหนดให้สิทธิผู้เสียหายในการยื่นคาร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
กับพนักงานอัยการเพื่อเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/ 1
แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีผู้เสียหายที่ไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายอยู่เป็นจานวนมาก จึงจาเป็นต้องหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาในส่วนนี้ ส่วนตัวผู้ก่อเหตุหรือจาเลยมักจะสนใจแต่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในคดีอาญา ไม่วา่ จะเป็นเรื่องของการ
ต่ อ สู้ ค ดี การประกั น ตั ว หรื อ การจ่ า ยค่ า ปรั บ เพี ย งเพื่ อ ให้ ต นรั บ โทษน้ อ ยหรื อ ขอให้ ศ าลพิ จ ารณารอลงอาญา
ซึ่งเมื่อดาเนินการในส่วนคดีอาญาจนเสร็จสิ้น ก็ไม่สนใจที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย หรือผู้ทาผิดยอมรับโทษ
ทางอาญาแล้วปล่อยให้การเยียวยาค่าสินไหมแก่ผู้เสียหายในคดีแพ่งเป็นเรื่องที่สูญเปล่า
นอกจากนี้ การเยียวยาผู้ เสีย หายด้ ว ยตั ว เงิ น แล้ ว ควรมีก ารเยียวยาในรู ปแบบอื่น ร่ว มด้ ว ย โดยเฉพาะ
การเยียวยาจิตใจของผู้เสียหายที่ต้องทนเจ็บปวดทุกข์ทรมาน บางคนต้องพบเจอกับสภาพร่างกายที่พิการ ทุพพลภาพ
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สูญเสียสมรรถภาพในการดาเนินชีวิตประจาวันไปตลอดชีวิต กว่าผู้เสียหายจะทาใจยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้
ก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังนัน้ ควรจะมีมาตรการหรือกลไกทางกฎหมายเข้ามาช่วยเหลือดูแลจิตใจที่เหมาะสม
และทันท่วงที เพื่อมิให้ผู้เสียหายเหล่านั้นมีบาดแผลในจิตใจระยะยาว ป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้า และโรคเครียด
ที่ก่อให้เกิดการคิดสัน้ ฆ่าตัวตายในเวลาต่อมา
และแม้วา่ กรณีเมาแล้วขับที่เกิดอุบัตเิ หตุทางถนนนัน้ จะอยู่ภายใต้การคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่มีการจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้น โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด เมื่อเกิดอุบัตเิ หตุจากรถและ
รถคันที่เกิดเหตุมีประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน
7 วัน และมีก ารจ่ ายค่า สินไหมทดแทนหลั งจากพิสูจ น์ถูก ผิดก็ ตาม แต่ จ านวนเงิ นที่ชดใช้เยียวยาให้แก่ ผู้เสี ยหาย
ก็ ยั ง คงไม่เพีย งพอส าหรั บความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น ต่อ ผู้ เสี ย หาย อย่า งเช่น กรณี ข องน้อ งเบนซ์ เด็ ก หญิ ง วั ย 12 ปี
ที่ต้องสูญเสียแขนขวาซึ่งเป็นข้างที่ถนัดมาตัง้ แต่เยาว์วัย เนื่องจากการเมาแล้วขับของคูก่ รณีที่ขับรถข้ามเลนถนนพุ่งมา
ชนรถครอบครัวของน้องเบนซ์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 บนถนนพหลโยธิน หมู่ 6 ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง
จังหวัดตาก ขณะที่น้องเบนซ์และครอบครัวกาลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัด ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่วัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ผู้ขับขีค่ ู่กรณีได้ 250.70 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์(กฎหมายกาหนดที่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) และแน่นอนว่า
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุ มาจากการเมาแล้วขับ โดยครอบครัวของน้องเบนซ์ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา
น้องเบนซ์จานวน 1,306,366.50 บาท มิหนาซ้าน้องเบนซ์ยังต้องเป็นคนพิการ โดยที่คกู่ รณีไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
แต่อย่างใด จนกระทั่งพนักงานอัยการจังหวัดตาก ได้ย่ืนฟ้องคู่กรณีเป็นจาเลยต่อศาลจังหวัดตาก จาเลยจึงนาเงิน
มามอบให้ น้ อ งเบนซ์ จ านวน 180,000 บาท เพื่อ บรรเทาผลร้ า ย แต่เมื่ อ เที ย บกั บค่ า เสี ย หายเฉพาะในส่ ว นของ
ค่า รั ก ษาพยาบาลที่ เกิ ด ขึ้นก็ ยั ง ห่ า งไกลกั นอยู่ม าก ซึ่ ง ยั ง ไม่นั บรวมถึง ความทุ ก ข์ ทรมาน ความพิก ารที่เด็ ก หญิ ง
ต้อ งเผชิญ ไปตลอดชีวิต และคดีน้ีศ าลชั้น ต้น ได้ตั ด สิ นให้ จ าเลยชดใช้เงิ นแก่ น้องเบนซ์ จานวน 2,500,000 บาท
จาคุ กจ าเลย 1 ปี เมื่อ ศาลชั้น ต้น มีค าพิพ ากษาแลดู เหมือนว่า เหตุร้า ยที่ เกิ ดขึ้น กับน้องเบนซ์ จะได้รับการเยีย วยา
ช่ว ยเหลือ ด้ ว ยค าพิ พ ากษาของศาล แต่ท้า ยที่ สุ ด จ าเลยกลั บผิ ด นั ด ชาระเงิ น และได้ ย่ืน อุ ท ธรณ์ ต่อ ศาลอุ ทธรณ์
ให้ พิ จ ารณาลดโทษ ซึ่ ง ศาลอุ ท ธรณ์ พิ จ ารณาพิ พ ากษายื น ตามศาลชั้ น ต้ น ส่ ว นการบั ง คั บ ตามค าพิ พ ากษา
ในคดีส่วนแพ่งนั้น ปรากฏว่าจาเลยไม่มีทรัพย์สนิ อื่นใดให้บังคับ สุดท้ายแล้วน้องเบนซ์ก็ต้องเป็นเหยื่อจากการเมาแล้ว
ขับที่ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างยุติธรรม มิหนาซ้ายังต้องกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต จากเด็กหญิงที่เคยสดใส
ร่าเริง กลับต้องกลายเป็น เด็กซึ มเศร้ า โดยที่ไร้ว่ีแววการช่วยเหลือ จากคู่ กรณี ด้ วยเหตุน้ีการเยียวยาด้า นจิตใจ
ที่เหมาะสมและทันท่วงที ในสถานการณ์แบบนี้ จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง และนอกจากมาตรการทางกฎหมาย
ในการได้รับการเยียวยาค่าเสียหายที่ได้กล่าวมาแล้ว น้องเบนซ์ยังได้ย่ืนขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค่ า ตอบแทนผู้ เ สี ย หาย และค่ า ทดแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ จ าเลยในคดี อ าญา พ.ศ.2544
ต่อกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม ซึ่งหวังเป็นที่พ่ึงสุดท้าย แต่ก็มิได้รับการช่วยเหลือ โดยได้รับแจ้ง
ว่าน้องเบนซ์ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากกฎหมายพระราชบัญญัติคมุ้ ครองผู้ประสบภัยจากรถแล้ว ทั้งที่จานวนเงิน
ที่ได้รับการช่วยเหลือนั้น ไม่เพียงพอสาหรับการดูแลรักษาเด็กหญิงวัย 12 ปี ที่ต้องพิการไปตลอดชีวิต
จากกรณีของน้องเบนซ์ แสดงให้เห็นว่าเพียงเฉพาะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด,กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาในส่วนของคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
และพระราชบั ญ ญั ติค่ า ตอบแทนผู้ เสี ย หาย และค่ า ทดแทนและค่ า ใช้จ่ า ยแก่ จ าเลยในคดี อ าญา พ.ศ.2544 นั้ น
ไม่สามารถช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการเมาแล้วขับได้อย่างแท้จริง ฉะนั้นแล้ว นอกจากที่เราจะมุ่งบังคับใช้
กฎหมายเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความผิดพลาดเหล่านี้ข้นึ เพียงอย่างเดียว เราควรจะมีแนวทางหรือวางมาตรการในการ
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เยียวยาที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
ได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย และ
เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนหันมาให้ความสาคัญต่อการไม่ขับรถขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ
2. เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหายที่
ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ
3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของการใช้มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหาย
ที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ

ข้อสันนิษฐาน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ไม่มีประสิทธิผล
ไม่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้เสียหาย ทาให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาได้ทันท่วงที และเป็นการเพิ่มภาระ
ให้แก่ผู้เสียหายในการเรียกร้องสิทธิซึ่งเป็นการซ้าเติมผู้เสียหายในทางอ้อม

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยฉบับนี้จะใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก
หนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัย และบรรดากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าจาก
ฐานข้ อ มู ล ทางอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ ต่ า ง ๆ โดยเป็ น การศึก ษาประกอบกั บเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง ในสั ง คมไทยช่ว งปี
พุทธศักราช 2550-2561 เท่านัน้

ผลการศึกษา
ผลการวิจัย ปัญหาการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ พบว่า
1. มีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขั บ
4 มาตรการดังนี้
1.1 มาตรการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์เมาแล้วขับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 2 ลักษณะ 5 ละเมิด
1) มาตรา 420 “ผู้ใดจงใจหรือ ประมาทเลินเล่ อ ทาต่อ บุคคลอื่นโดยผิ ดกฎหมายให้เขาเสี ยหาย
ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทาละเมิด
จาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน้ ”
2) มาตรา 437 “บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดู แลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยกาลั ง
เครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนัน้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหาย
นัน้ เกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ตอ้ งเสียหายนั้นเอง
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ความข้ อ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ได้ ต ลอดถึ ง บุ ค คลผู้ มี ไ ว้ ใ นครอบครองของตน ซึ่ ง ทรั พ ย์ อั น เป็ น ของ
เกิดอันตรายได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย”
3) มาตรา 443 “มาตรา 443 ในกรณีทาให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอันจาเป็นอย่างอื่น ๆ อีกด้วย
ถ้ า มิ ไ ด้ ต ายในทั น ที ค่ า สิ น ไหมทดแทนได้ แ ก่ ค่ า รั ก ษาพยาบาลรวมทั้ ง ค่ า เสี ย หายที่ ต้ อ ง
ขาดประโยชน์ทามาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนัน้ ด้วย
ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทาให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่า
บุคคลคนนัน้ ชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการ”
4) มาตรา 444 “ในกรณีทาให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้
ค่าใช้จ่ ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสีย หายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้น เชิงหรือแต่บางส่ว น
ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย
ถ้ า ในเวลาที่ พิ พ ากษาคดี เป็ น พ้น วิ สั ย จะหยั่ ง รู้ ไ ด้ แ น่ว่ า ความเสี ย หายนั้ น ได้ มีแ ท้ จ ริ ง เพี ย งใด
ศาลจะกล่าวในคาพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคาพิพากษานัน้ อีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้”
5) มาตรา 445 “ในกรณี ทาให้ เ ขาถึ ง ตาย หรือ ให้ เ สี ย หายแก่ ร่า งกายหรือ อนามั ย ก็ ดี ในกรณี
ทาให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทาการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอก
ในครั ว เรื อ น หรื อ อุ ต สาหกรรมของบุ ค คลภายนอกนั้ น ไซร้ ท่ า นว่ า บุ ค คลผู้ จ าต้ อ งใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนนั้ น
จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอันนัน้ ไปด้วย”
6) มาตรา 446 “ในกรณีทาให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทาให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี
ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้อง
อันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว
อนึ่ ง หญิ ง ที่ ต้อ งเสี ย หายเพราะผู้ ใ ดท าผิ ด อาญาเป็ น ทุ รศี ล ธรรมแก่ ต นก็ ย่อ มมี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ ง
ทานองเดียวกัน”
1.2 มาตรการคุ้ มครองเยียวยาผู้ เสี ยหายจากเหตุ การณ์ เมาแล้ วขั บตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
มาตรา 44/1 “ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน
เพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับ
ความเสียหายในทางทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลย ผู้เสียหายจะยื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณา
คดีอาญาขอให้บังคับจาเลยชดใช้คา่ สินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้
การยื่นคาร้องตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายต้องยื่นคาร้องก่อนเริ่มสืบพยาน ในกรณีที่ไม่มีการสืบพยาน
ให้ยื่นคาร้องก่อนศาลวินจิ ฉัยชีข้ าดคดี และให้ถอื ว่าคาร้องดังกล่าวเป็นคาฟ้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งและผู้เสียหายอยู่ในฐานะโจทก์ในคดีส่วนแพ่งนั้น ทั้งนี้ คาร้องดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดตาม
สมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจานวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้อง หากศาลเห็นว่าคาร้องนั้น ยังขาดสาระสาคัญ
บางเรื่อง ศาลอาจมีคาสั่งให้ผู้ร้องแก้ไขคาร้องให้ชัดเจนก็ได้
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คาร้องตามวรรคหนึ่ง จะมีคาขอประการอื่น ที่มิใช่คาขอบังคับให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อั น
เนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลยในคดีอาญามิได้ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคาฟ้องในคดีอาญาที่พนักงาน
อัยการเป็นโจทก์ และในกรณีที่พนักงานอัยการได้ดาเนินการตามความในมาตรา ๔๓ แล้ว ผู้เสียหายจะยื่นคาร้องตาม
วรรคหนึ่งเพื่อเรียกทรัพย์สนิ หรือราคาทรัพย์สนิ อีกไม่ได้”
1.3 มาตรการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์เมาแล้วขับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคาสั่งนายทะเบียนที่ 12/2559 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯประกอบคาสั่งนายทะเบียนดังกล่าว กาหนดให้ความคุ้มครอง
ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย
อนามัย (แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหาย) จาแนกได้ดังนี้ 1) ค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย
โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถคันที่เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย โดยจ่ายเป็นค่าเสียหาย
เบือ้ งต้น ภายใน 7 วัน ดังนี้
ก.กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/คน
ข.กรณีเสียชีวติ /ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะ จ่าย 35,000 บาท/คน
โดยหากเกิดความเสียหายทั้ง 2 กรณีรวมกันแล้วผู้เสียหายต้องได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน
65,000 บาท และ เมื่อมีการพิสูจน์ความถูกผิดแล้ว จะมีการจ่าย 2) ค่าสินไหมทดแทน
ก.กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท/คน
ข.กรณีเสียชีวติ /ทุพพลภาพถาวร จ่าย 300,000 บาท/คน
ค.กรณีสูญเสียอวัยวะ จ่าย 200,000 - 300,000 บาท/คน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กาหนด)
– นิ้วขาด 1 ข้อขึน้ ไป 200,000 บาท
– สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท
– สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท
ง.กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)จ่ายค่าชดเชย 200 บาท / วัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
ทั้งนี้ จานวนเงินคุ้มครองสูงสุดสาหรับรายการข้อ ก,ข,ค และ ง รวมกันต้องไม่เกิน 304,000 บาท
ซึ่งจานวนนี้ต้องรวมกับค่าเสียหายเบือ้ งต้นที่ได้รับด้วย
1.4 มาตรการคุ้ มครองเยียวยาผู้ เสียหายจากเหตุ การณ์ เมาแล้วขับตามพระราชบั ญญั ติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
พระราชบั ญญั ติค่ าตอบแทนผู้ เสี ยหาย และค่ าทดแทนและค่ าใช้จ่ ายแก่ จ าเลยในคดี อาญา พ.ศ.2544
บัญญัตริ ับรองสิทธิใสการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคล ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทาความผิดอาญา
ของผู้ อ่ืนโดยตนมิได้มีส่ วนเกี่ ยวข้องในการกระท าความผิ ดนั้นและไม่มีโอกาสได้ รับบรรเทาความเสี ยหายโดยทางอื่น
ซึ่งตามแนวทางการจ่ายค่ าตอบแทนผู้เสียหายของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสี ยหาย และค่ าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา ประจาปีพ.ศ.2561 กาหนดให้คดีความผิดจราจร เป็นหนึ่งในประเภทกรณีพิเศษที่จะมีการ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน แต่ก็มีหลั กเกณฑ์การพิจารณาที่ว่า หากผู้เสียหายได้รับเงินช่วยเหลือจากพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เต็มตามสิทธิ หรือได้รับเท่ากับหรือมากกว่าเงินที่ผู้เสียหายหรือทายาทพึงได้รับจาก
พระราชบัญญัติน้ี เช่น เสียชีวิต ได้รับ 200,000 - 300,00 บาท ,บาดเจ็บได้ 50,000 - 80,000 บาท และสูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพได้ 200,000 - 300,000 บาท ก็ให้งดจ่าย
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2. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ
2.1 จากบทบัญญัติของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 ละเมิด พบว่า กฎหมายได้
กาหนดค่าสินไหมทดแทนไว้ โดยจาแนก เป็น 2 กรณี คือ
ก. กรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน ดังนี้
- ค่าปลงศพ
- ค่าใช้จ่ายอันจาเป็นอย่างอื่น
- ค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย
- ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้กอ่ นตาย
- ค่าขาดไร้อุปการะ
- ค่าขาดงานที่ตอ้ งทาให้กับครัวเรือนอุตสาหกรรม
ข. กรณีได้รับบาดเจ็บ
- ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป
- ค่าเสียความสามารถประกอบงานทั้งปัจจุบันและอนาคต
- ค่าขาดการงานที่ต้องทาให้กับครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม
- ค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน
ซึ่งจากมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 ละเมิด
ดังกล่าวนั้น พบว่ามีบทบัญญัติที่ให้การคุม้ ครองสิทธิของผู้เสียหายเกือบทุกด้านแล้ว แต่ที่ยังขาดไปก็คือ “การเยียวยา
สภาพทางจิตใจ” ที่ไม่อาจคานวณมูลค่าเป็นเงินได้ และหนทางแห่งการเยียวยาก็ไม่สามารถทดแทนได้ด้วย “เงิน”
เพราะสิ่งที่ผู้เสียหายต้องประสบพบเจอจากการถูกคนเมาแล้วขับรถมาชนตนนั้น นอกจากจะทาให้ผู้เสียหายได้รับ
ความสูญเสียต่อทรัพย์สิน และได้รับบาดเจ็บแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เสียหายต้องประสบพบเจอคือสภาวะความเครียด
โดยเฉพาะบางรายที่บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพิการ หรือทุพพลภาพ มักจะเกิดภาวะเครียด ซึมเศร้า ความรู้สึกว้าเหว่
วิปโยค โทมนัสไม่สามารถใช้ชวี ติ ในสังคมปกติได้ ซึ่งอาจส่งผลถึงการคิดฆ่าตัวตายในที่สุด
2.2 โดยทีส่ ิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือความเสียหายในทางทรัพย์สินใน
กรณีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เมาแล้วขับนั้น เป็นสิทธิทางแพ่งที่มีมูล คดีมาจากการกระทาความผิดอาญา
ซึ่งเราเรียกว่า เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ดังนั้น การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่าง ๆ ผู้เสียหายสามารถ
กระทาได้ 2 ช่องทาง คือ
(1) ยื่นฟ้องคดีแพ่งด้วยตนเอง หรือ
(2) ยื่น ค าร้ อ งขอเข้ า ร่ ว มเป็ น โจทก์ กั บพนั ก งานอั ย การ เพื่อ เรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายไปพร้ อ มกั บ
การดาเนินคดีอาญาตามสิทธิที่กาหนดไว้ในมาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งบทบัญญัติ
มาตรา 44/1 นี้ เป็นกลไกที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้แก่ผู้เสียหายในการเรียกร้องค่าเสียหายที่ตนได้รับผลกระทบ
จากการที่ถูกผู้อื่นทาละเมิด และถือเป็นกระบวนการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตาม
หลักสากล แต่ก็ยังมีผู้เสียหายที่ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรานี้ เนื่องจากไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์วิธีการใช้สิทธิ์ ย่อมแสดงให้เห็นว่ากระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในส่วนนี้มีความบกพร่อง จึงทาให้
กฎหมายไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็น
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2.3 การที่มีผู้เสียหายได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับของบุคคลอื่นนั้น อยู่ในข่ายของการประสบภัยจาก
รถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ดังนั้น ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ
จึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากรถได้รับ
การชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบือ้ งต้นที่แน่นอนและทันท่วงที โดยไม่ตอ้ งรอให้ผู้เสียหายใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล
ดังมาตรการทางกฎหมาย 2 มาตรการที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ถึงอย่างไรก็ดี ยังพบว่ามีการเยียวยาผู้เสียหายตามมาตรการ
ของกฎหมายฉบับนี้ยั งมีปัญหาในเรื่องของจ านวนเงินเยียวยาที่ ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในส่ วนของค่ารั กษาพยาบาล
กรณีบาดเจ็บ และระยะเวลาในการจ่ายค่าชดเชยกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
แก่ผู้เสียหาย จึงทาให้ผู้เสียหายจานวนมากที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้
2.4 การจ ากั ดสิ ทธิ ผู้ เสี ยหายตามแนวทางการจ่ ายค่าตอบแทนผู้ เสียหายของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา ประจาปีพ.ศ.2561 นั้น เป็นเรื่องที่ดี แต่ในบางคดี
ที่มีความเสียหายมหาศาล แนวทางการพิจารณาที่จากัดสิทธิทาให้ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับที่ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสและมูลค่าความเสียหายค่ารักษาพยาบาลสูงกว่าจานวน 80,000 บาท ไม่ได้รับสิทธิในการคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ซึ่งค่ารักษาพยาบาลมี
ความจาเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายเพราะหากผู้เสียหายไม่มีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาเพื่อ
เยียวยาสภาพร่างกายที่ได้รับความเสียหาย อาจทาให้ผู้เสียหายเสียชีวิตหรือทุพลภาพและจะตกเป็นภาระของรัฐในเวลา
ต่อมา ทาให้สังคมส่วนรวมต้องแบกรับภาระความเสียภายที่เกิดขึน้
3. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของการใช้มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้ เสียหาย
ที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ
3.1 ปัญหาเกี่ยวกับการเยียวยาสภาพจิตใจผู้เสียหายเพื่อทาให้ผู้เสียหายกลับไปสู่ฐานะที่ใกล้เคียงกับที่
เป็นอยูเ่ ดิมให้มากที่สุด ควรมีการกาหนดมาตรการในการเยียวยาสภาพจิตใจผู้เสียหาย เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการดูแล
สุขภาพจิตที่เหมาะสมและทันท่วงที เช่น มีการจัดนักสังคมสงเคราะห์ หรือจิตแพทย์ เข้าไปประเมินและฟื้นฟู สภาพ
จิตใจของผู้เสียหายเป็นระยะ ๆ หรือให้มีการฝึกอาชีพ โดยกาหนดให้เป็นหนึ่งในกลไกการเยียวยาผู้เสียหาย นอกจาก
การเยียวยาด้วยเงิน
3.2 เพื่อเป็นการลดช่องว่างการเข้าถึงกระบวนการใช้สิทธิตามมาตรา 44/1 ควรแก้ไขประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา โดยกาหนดมีการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการเป็นผู้แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามมาตรา 44/1
3.3 ควรปรั บปรุ งขยายวงเงิ นคุ้ม ครองเงิ นเยียวยาความเสีย หายในส่วนของค่ารักษาพยาบาล กรณี
บาดเจ็บ โดยปรับเพิ่มจาก 80,000 บาท เป็นการจ่ายค่ารักษาหลังการพิสูจน์ถูกผิดตามจานวนค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายได้จ่าย
จริง และค่าชดเชยกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ควรขยายระยะเวลาชดเชยรายวันตามจานวนวันที่ได้นอนรักษาตัวที่
โรงพยาบาลจริง
3.4 เพื่อให้ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับมีที่พ่ึงและได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็น
รูปธรรมควรจัดตั้งกองทุนเยียวยาเหยื่อเมาแล้วขับ และตราเป็นกฎหมาย โดยให้เงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง มาจากเงิน
ค่าปรับผู้กระทาความผิดฐานขับรถขณะมึนเมา
3.5 มาตรการทางภาษี ควรมีการเพิ่มฐานภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สูงขึ้น เพื่อนาเงินส่วนหนึ่งมา
เยียวยาผู้เสียหาย และสร้างการตระหนักรู้ถึงโทษและพิษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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3.6 มาตรการทางสังคม ควรมีการกาหนดมาตรการสร้างความตระหนักรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการ
เมาแล้วขับ เช่น กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ดา้ นกฎหมายที่เข้มงวดและจริงจังมากขึ้น เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชน
เกิดความเกรงกลัวที่จะกระทาผิดกฎหมาย หรือจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น การเข้าค่ายจริยธรรม การบรรพชาและ
อุปสมบท เพื่อปลูกฝังให้คนในชุมชนเกรงกลัวต่อบาป มองเห็นความสุขในการทาความดี รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาเหตุก ารณ์เมาแล้ว ขั บที่ เกิ ดขึ้น จริ งในสัง คมไทย ช่วงปี พุทธศั ก ราช 2550-2561 หนัง สือ
บทความ เอกสารงานวิจัย และบรรดากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการ
เมาแล้วขับ รวมทั้งข้อ มูลที่ได้จากการค้นคว้า จากฐานข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดีไม่ว่าจะเป็นโทษต่อสุขภาพร่ างกายของผู้ด่ืม หรือโทษต่อสังคม
โดยโทษต่ออวัยวะร่างกายของผู้ด่ืมนั้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดการทาลายอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย
ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะสะสม โดยหากดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ เป็ น ระยะเวลานานจะส่ ง ผลต่อ ระบบความจ า
ระบบประสาท ระบบเลือด ความดัน และอวัยวะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ คือ "ตับ" ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จะส่งผลต่อระบบสมองทาให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า มีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิก แต่เมื่อดื่มมากขึ้น
จะเกิดอาการมึนเมา ง่วงนอน หรือทาให้หมดสติได้ ซึ่งแน่นอนว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้ระบบการทางาน
ต่างๆในร่างกายหย่อนสมรรถภาพในการกระทากิจกรรมใดๆ ย่อมด้อยกว่าบุคคลที่ไม่ได้ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาทางสั ง คมหรื อ เรี ย กว่ า โทษของการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ต่อ สั ง คมตามม า โดยจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พบว่า สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันดับหนึ่ง มาจากการเมา
แล้วขับ และมักจะพบเห็นเด่นชัดในช่วงของเทศกาลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง หรือวันหยุดยาว
ที่มักจะมีสถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บเนื่องจากการเมาแล้วขับสูงมาก โดยผู้ที่ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่
มีความมั่นใจว่าตนมีสติ ไม่เมา สามารถขับรถได้ แต่ในความเป็นจริงนั้น ฤทธิ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้ด่ืมเข้าไป
ได้ ออกฤทธิ์ ไ ปกดประสาท ทาให้ก ารรั บรู้ เรื่องราวต่า งๆของผู้ด่ืมช้าลง และส่ง กระทบผลต่อ ระบบการตัด สิน ใจ
ท าให้ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ตนเองได้ อ ย่ า งเต็ ม ร้ อ ย เมื่ อ เที ย บกั บ คนที่ ไ ม่ ไ ด้ ด่ื ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ โดยพบว่ า
ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะของผู้ที่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะลดลงร้อยละ 8 ถึง ร้อยละ 15 ทาให้เป็นการ
เพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัตเิ หตุ 2 ถึง 6 เท่าของคนที่ไม่ได้ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
ได้สูงมาก และเมื่ออุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย ทั้งความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สิน ซึ่งสามารถเกิดกับบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย บางรายเป็นหัวหน้าครอบครัว บางรายเป็นเด็กเยาวชน ที่จะต้อง
มาเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ทาให้พิการ ไม่สามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ก่อให้เกิดปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา โดยกฎหมายไทยกาหนดเพดานระดับแอลกอฮอล์ในเลือ ดอยู่ที่ 50 มิลลิกรัม
เปอร์ เซ็ น ต์ หากผู้ ใ ดมีระดั บแอลกอฮอล์ ใ นร่า งกายเกิ น เพดานดั งกล่ า วแล้ ว ขั บขี่ ย านพาหนะ จะมีค วามผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2550 กล่าวคือ
1. เมาแล้วขับ โทษจาคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาต
2. เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อ่นื ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ โทษจาคุก 1-5 ปี และปรับ 20,000 – 100,000
บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต
3. เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อ่นื ได้รับอันตรายสาหัส โทษจาคุก 2-6 ปี และปรับ 40,000 – 120,000 บาท และ
พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต
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4. เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย โทษจาคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000 – 200,000 บาท และพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่ เพิกถอนใบอนุญาต
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติในการลงโทษผู้กระทาความผิดฐานเมาแล้วขับและหรือการเมาแล้วขับที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิตร่างกายบุคคลอื่น แต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยนั้น ผู้กระทาความผิดฐานเมาแล้วขับส่วน
ใหญ่ มักจะได้รับโทษปรับ ส่วนโทษจาคุกให้รอลงอาญาไว้ ในขณะที่ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับน้อย
รายที่จะได้รับการเยียวยาจากผู้กระทาผิด เนื่องจากผู้กระทาความผิดมุง่ สนใจที่จะทาให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดทาง
อาญาเพียงอย่างเดียว โดยที่ปัดความรับผิดชอบในการเยียวยาผู้เสียหายให้เป็นภาระของสังคม หรือผู้กระทาผิดบางคน
ก็เลือกที่จะถูกจาคุกเพียงไม่กี่ปีแล้วออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ท่ามกลางความเดือดร้อนของผู้เสียหายที่ยังไม่ได้รับ
การเยียวยาตามความเหมาะสม ซึ่ งพบเห็นได้ตามสื่อต่าง ๆ ที่บ่อยครั้งผู้ เสียหายมักจะออกมาเรียกร้องต่อสังคม
ด้วยการขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือ ค่าใช้จ่าย
อันจาเป็นอย่างอื่นที่เกิดขึน้ สืบเนื่องมาจากผลกระทบที่ได้รับจากการเมาแล้วขับ บางคนเป็นเสาหลักของครอบครัวต้อง
มาจบชีวิตลงหรือร่างกายพิการ ทาให้การดารงชีวิตอยู่ของคนในครอบครัวต้องลาบาก ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
และนาไปสู่ปัญหาของสังคมในที่สุด
เมื่อพิจารณาดูจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่า กฎหมายไทยส่วนใหญ่มงุ่ เน้นมาตรการที่จะป้องปราม ป้องกัน
มิให้มีการกระทาความผิด และมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาในกลุ่มผู้ที่ด่ืมเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าการเยียวยาผู้เสียหาย
หรือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2550 ที่มุ่งเน้นใน
การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารขั บ ขี่ ย านพาหนะเมื่ อ มี ร ะดั บ แอลกอฮอล์ ใ นร่ า งกายเกิ น 50 มิ ล ลิ ก รั ม เปอร์ เ ซ็ น ต์ และ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่มีบทบัญญัติในการรักษาฟื้นฟูผู้ที่ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในขณะที่กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ บางประการยัง
หย่อนประสิ ทธิ ผ ลกล่า วคื อ ไม่ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของผู้ เ สีย หายในอั น ที่จ ะได้รับการเยีย วยาตาม
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจ การบังคับใช้กฎหมายต้องผ่านกระบวนการที่ผู้เสียหาย
ต้องเข้าไปดาเนินการด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้เสียหายในการเรียกร้องสิทธิซึ่งเป็นการซ้าเติมผู้เสียหายใน
ทางอ้อม ซึ่งไม่เอื้ออานวยต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้เสียหาย ส่งผลให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาได้ทันท่วงที
ทาให้ผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมตามสานวนสุภาษิตที่ว่า A justice delayed is a justice denied : ความยุติธรรม
ที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการลดขั้นตอน ลดช่องว่างการเข้าถึง
กระบวนการใช้สิทธิตามมาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งควรแก้ไขประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้เป็นต้นธารแห่งส าย
กระบวนการยุติธรรมให้เป็นผู้แจ้งสิทธิดังกล่าวแก่ผู้เสียหายโดยไม่ต้องรอให้ผู้เสียหายยื่นคาร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
กับพนักงานอัยการ ,ควรกาหนดให้มีมาตรการในการเยียวยาสภาพจิตใจผู้เสียหาย นอกจากการเยียวยาด้วยเงิน
นอกจากนี้ควรปรับปรุงขยายวงเงินคุ้มครองเงินเยียวยาความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ.2535 ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บโดยปรับเพิ่มจากจานวน 80,000 บาท เป็นการจ่ายค่ารักษาหลัง
การพิสูจน์ถูกผิดตามจานวนค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายได้จ่ายจริง และค่าชดเชยกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลควรขยาย
ระยะเวลาชดเชยรายวันตามจานวนวันที่ได้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลจริง ,ควรควรจัดตั้งกองทุนเยียวยาเหยื่อเมา
แล้วขับและตราเป็นกฎหมายไว้โดยเฉพาะ มีรูปแบบที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยให้เงินสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากเงิน
ค่าปรับผู้กระทาความผิดฐานขับรถขณะมึนเมา และควรให้มีการเพิ่มฐานภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สูงขึ้น เพื่อนา
เงินส่วนหนึ่งมาเยียวยาผู้เสียหาย และสร้างการตระหนักรู้ถึงโทษและพิษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด
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จนถึงการเมาแล้วขับ และท้ายที่สุดของข้อเสนอแนะของผู้วจิ ัย เห็นว่า ควรมีการกาหนดมาตรการสร้างความตระหนัก
รู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการเมาแล้วขับ เช่น กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เข้มงวดและจริงจังมากขึ้น
เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนเกิดความเกรงกลัวที่จะกระทาผิดกฎหมาย หรือจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น การเข้า
ค่ายจริยธรรม การบรรพชาและอุปสมบท เพื่อปลูกฝังให้คนในชุมชนเกรงกลัวต่อบาป มองเห็นความสุขในการทา
ความดี รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เพราะการเมาแล้วขับเป็นปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นสังคมไทยมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานและต่อเนื่อง ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อกฎหมายได้เพียงลาพัง หากแต่ตอ้ งใช้มาตรการทางสังคมร่วม
แก้ปัญหาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสานึกของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมของคนไทย

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส ามารถส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ด้ ว ยความกรุ ณ าอย่ า งสู ง ของคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และทุ ก ท่ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะท่ า นผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ไพรั ช ธี ร ะชั ย มหิ ท ธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสละเวลาในการให้คาแนะนา ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม อันเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนทาให้งานวิจัย
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาครัง้ นี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
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บทบาทและสถานภาพของศาลรัฐธรรมนูญไทย
Role and status of Thai constitution courts
พงษ์สนิท คุณนะลา1*
Pongsanit Koonnala1*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย บทบาทและสถานภาพของศาลรัฐธรรมนูญไทยเนื่องจากประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเป็ น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ การก่อกาเนิดของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประเทศฝรั่งเศส
และศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประเทศไทย โดยมีก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก รเพื่อ ท าหน้า ที่ ค วบคุ ม มิใ ห้ ก ฎหมายใดขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อานาจพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะคดีที่มีปัญหากฎหมาย
เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการศึกษาถึงองค์ของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศทาให้ทราบถึงระบบ ตลอดจนกระ
บานการดาเนินงานรวมทั้งหลักการที่แต่ประเทศนาไปใช้และปฏิบัติจนเป็นผลดี ซึ่ง ประเทศที่นามาทาการศึกษา
เปรียบเทียบอานาจหน้าที่กับศาลรัฐธรรมนูญของไทยมีอยู่2ประเทศคือ ประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส
จากการศึกษาเปรียบเทียบอานาจหน้าที่ของศาลรัฐ ธรรมนู ญประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่ง เศส กั บ
ประเทศไทย จะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญไทยเป็นสถาบันที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในกรอบของรัฐธรรมนูญไทยฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตก็มีแนวโน้มที่ศาลรัฐธรรมนูญไทยจะมีการพัฒนา และมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับศาล
รัฐธรรมนูญของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส ซึ่งประเทศไทยได้รับอิทธิพล
จากสองประเทศนี้ เนื่องจากการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ ก็มีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์คล้า ยคลึง
กันคือ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รักษาดุลยภาพอานาจขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจน
ควบคุมตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และการใช้อานาจรัฐให้สอดคล้องกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และระบบนิติ
รัฐ ดังนั้นในการศึกษาแนวโน้ม และบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยในอนาคตนั้นจึงควรพิจารณาถึงการพัฒนาและ
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทย และสังคมไทย รวมถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของไทยที่จะนาไปสู่การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
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Abstract
The present study investigated the role and status of the Thai Constitutional Court, since in Thailand
great importance is placed on constitutional law. The establishment of the Thai Constitutional Court,
in Germany, the Constitutional Tribunal of France, and the Constitutional Court of Thailand was based on the core
theory that it represents the highest law of the constitution. The establishment of an organization, which is called
a Constitutional Court, is done to prevent conflict among laws and laws within the constitution. The Constitutional
Court is a constitutional organization that has the authority to consider only cases with legal issues related to the
Constitution. This is the highest law of the country. The main function of the Constitutional Court is to control the
law without conflicting with or contradicting the Constitution, so as to maintain the high legal status in the
country. Therefore, the study of the constitutional court of a foreign system provides us with information with
regards to the system, processes of implementation, and the principles which are used in each country
effectively. According to a comparative study of the powers of the German and French Constitutional Courts and
Thailand, it is clear that the Thai Constitutional Court is an essential institution within the current Thai
Constitution. In the future it is likely that the Constitutional Court of Thailand will develop and will play more roles
like those of Constitutional Courts in foreign countries, especially in Germany and France the courts of which
have greatly influenced those in Thailand. The purpose and intent of the establishment of a constitutional court in
different countries are similar, as the court will protect the freedom of the people, maintaining the equilibrium of
the organization, accountability of all organizations as well as the use of state power in accordance with the
constitution and the state law system. Therefore, a study of trends and the future role of the Thai Constitutional
Court should consider the development and role of Thai Constitutional Court and society as well as the provisions
of the Thai Constitution, which lead to the democratic process.
Keywords: Thai Constitutional Court

บทนา
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศถือ เป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายทั้งปวง ได้กาหนดอานาจ
หน้าที่องค์กรของรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างอานาจและการใช้อานาจเหล่านั้นเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธ์ของความ
เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ไว้ ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม กฎหมายมิ ใ ห้ ขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งวางกฎเกณฑ์แห่งการควบคุม
ตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมของการใช้อานาจรัฐ และสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
คือ กฎหมายใดที่ใช้บังคับหรือจะใช้บังคับนัน้ จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่บทนั้นมิได้เรียกว่าหลักความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญไม่วา่ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม จะมีลักษณะสาคัญคือเป็นกฎหมายที่
กาหนดรูปแบบการปกครองของรัฐและวางระเบียบการดาเนินการปกครองโดยมีการกาหนดองค์ กรหรือสถาบันทาง
การเมืองมีหน้าที่ใดและใช้อานาจอย่างไรและสาหรับรัฐธรรมนูญของประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
แล้วรัฐธรรมนูญจะกาหนดหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเอาไว้เพื่อป้องกัน มิให้ผู้ใช้อานาจปกครอง
การท าการใดอั น เป็ น การลิ ด รอนสิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานของประชาชน หลั กเกณฑ์ ต ามรั ฐธรรมนู ญ ได้ รั บ
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การกาหนดให้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจึงมีผลผูกพันองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองให้ต้องปฏิบัติตาม แต่อย่างไร
ก็ตามในทางปฏิบัติแล้วการดาเนินการใดๆขององค์กรหรือสถาบันทางการเมืองอาจจะเกิดการละเมิดต่อรัฐธรรมนู ญได้
การที่จะดารงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ได้จึงต้องมีการควบคุมการกระทาขององค์กรหรือสถาบัน
การเมืองให้ชอบด้วยกฎหมายและการที่จะยืนยันได้ว่าศักดิ์แห่งกฎหมายหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นกฎหมายสูงสุด
แห่งรัฐธรรมนูญมีจริงหรือไม่ก็โดยจัดให้มีระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ดั ง นั้ น ความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ไ ม่ อ าจจะเกิ ด ผลอั น เป็ น จริ ง ในทางปฏิ บั ติ ไ ด้ เ ลย
หากปราศจากซึ่งองค์กรที่ทาหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมมิให้กฎหมายที่ตราขึ้นหรือกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่นั้นขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันองค์กรมีผู้มหี น้าที่ดังกล่าวได้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ จึงถือได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อานาจตุลาการ แต่มิได้พจิ ารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นการทั่วไปหากมีอานาจวินิจฉัยเฉพาะคดีที่
มีปัญหากฎหมายเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเท่านั้น หน้าที่ หลักของศาลรัฐธรรมนูญ
คือการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนีเ้ พื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
สาหรับประเทศที่มีรัฐ ธรรมนู ญเป็นลายลักษณ์อักษรคงเป็ นที่ยอมรับกันทั่ วไปว่า รัฐธรรมนูญนั้น ถือเป็ น
กฎหมายที่อยูใ่ นลาดับชัน้ สูงสุด คือสูงกว่ากฎหมายในรูปอื่นๆกฎหมายอื่นนัน้ จะมาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมิได้โดย
เหตุ น้ีประเทศที่ มีรัฐ ธรรมนู ญ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจะมีบทบั ญ ญั ติอ ยู่ม าตราหนึ่ง เสมอเป็ น สิ่ง รั บรองความเป็ น
กฎหมายสูงสุดของประเทศนั้น จึงมีเหตุให้ต้องมีการรักษาสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดนี้ไ ว้มิให้มีการล่วงเกินได้
วิธีการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดประการหนึ่งคือการควบคุมมิให้กฎหมายอื่นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดย
การจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อเป็นองค์กรผู้มีอานาจวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ศาลรัฐธรรมนูญได้เข้ามามีบทบาทในโครงสร้างอานาจของรัฐมากขึ้น
เป็นลาดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาประเทศยุโรปตะวันตก ได้มีการเพิ่ มบทบาทให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ ในการเข้ามา
ควบคุ มตรวจสอบเพื่อให้ เกิ ดการถ่วงดุ ลการใช้อ านาจของรัฐมากขึ้น การเพิ่มบทบาทดังกล่ าวของประเทศในยุโรป
ตะวันตกหลายประเทศ เกิดมาจากประสบการณ์อันเลวร้ายที่ปล่อยให้อานาจใดอานาจหนึ่งโดยเพราะอย่างยิ่งอานาจ
บริหารสามารถครอบงาอานาจอื่นได้จนที่สุดนาไปสู่ความขัดแย้งอันรุนแรงในยุโรป ด้วยเหตุน้ี การกาหนดกลไกให้ศาล
รัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบให้การปกครองของรัฐเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและนิติรัฐ
จึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญยิ่งและเพื่อมิให้หลักการดังกล่าวข้างต้นถูกละเมิดจากองค์กรอื่น ๆ องค์การศาลรัฐธรรมนูญ
จึงเข้าไปมีบทบาทในบรรดาประเทศต่าง ๆ มากขึน้
เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมัน และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศ
ยุโรปตะวันตกได้มีการจัดตั้งขึ้นมานานแล้ว ส่วนศาลรัฐธรรมนูญโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ฉบั บปั จจุ บั นได้ รั บการจั ดตั้ งขึ้ นมาเมื่ อไม่ นานมานี้ ดั งนั้ น ผู้ ศึ กษาจึ งได้ ท าการศึ กษาเปรี ยบเที ยบหน้ าที่ ของศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศสและประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้ทราบว่า ศาลรัฐธรรมนูญของสาม
ประเทศนี้มีสว่ นที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรรวมทั้งหลักการที่แต่ละประเทศนาไปใช้ปฏิบัตจิ นเป็นผลดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส และไทย
3. เพื่อศึกษาส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันรวมทั้งหลักการที่แต่ละประเทศนาศาลรัฐธรรมนูญไปใช้ปฏิบัติ
จนเป็นผลดี
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเรื่องบทบาทและสถานภาพของศาลรัฐธรรมนูญไทยในเรื่องของ
การควบคุมแม่บทกฎหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญและการเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญของไทยกับศาลรัฐธรรมนูญ
ประเทศต่าง ๆ โดยศึกษาจากการค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ และหนังสือต่าง ๆ รวมถึง
คาวินจิ ฉัย ที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ

ผลการศึกษา
การศึก ษาเปรี ยบเที ยบอ านาจหน้าที่ข องศาลรัฐ ธรรมนูญ เยอรมั น ฝรั่ง เศส และไทย จะพบว่ามีส่ว นทั้ ง
เหมือนกันและต่างกัน คือ การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญก่อนใช้บังคับ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ฝรั่งเศสมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยร่างกฎหมายก่อนการประกาศใช้เช่ นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญไทย ที่มี
บทบั ญญัติไว้ใ นบทบัญญั ติมาตรา 154 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศั กราช 2550 ส่ว นการควบคุ ม
กฎหมายภายหลังที่กฎหมายใช้บังคับในกรณีที่กฎหมายได้ผ่านกระบวนการตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติและประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายแล้ว หากต่อมาปรากฏว่าบทบัญญัติของกฎหมายนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเยอรมัน
มีอานาจในการวินิจฉัยกรณีดังกล่าวนี้ เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญไทย ที่มีอานาจพิจารณาเช่นกันตามบทบัญญัติ
มาตรา 211 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ณัฐกร วิทิตานนท์)
สาหรับกรณีการวินจิ ฉัยข้อพิพาท ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญนี้ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีอานาจหน้าที่
ในการพิจารณาเช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญไทยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 214 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ส่วนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสไม่มีระบบการวินิจฉัยปัญหาอานาจหน้า ที่ระหว่างองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
นอกจากนั้น หากพิจารณาเปรียบเทียบอานาจหน้าที่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันและของไทยแล้ว
จะเห็นได้วา่ มีอานาจหน้าที่บางประการเท่านัน้ ที่เหมือนกัน เช่น การพิจารณาเกี่ยวกับพรรคการเมือง การควบคุมมิให้
กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรม หรือข้อพิพาทระหว่างองค์กรตามรัฐ ธรรมนูญ ส่ วนอานาจอื่น ๆ นั้น
แตกต่างกันไป
การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญนั้น มีข้อสังเกตว่าตามรัฐธรรมนูญของไทย ไม่มีการควบคุม
ความชอบด้วยกฎหมายแบบนามธรรม กล่าวคือ การกาหนดให้องค์กรของรัฐองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหลายองค์กร
มีอานาจที่จะเสนอความเห็นว่า กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ และหากมีความขัดแย้งทางความคิดเห็น
ในเรื่องดังกล่าว องค์กรนั้นอาจยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ได้โดยไม่จาเป็นต้องให้เกิดเป็นคดีข้อพิพาทขึ้ นสู่ศาล
ก่อน เช่นกรณีของการควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรม อย่างไรก็ตามระบบการควบคุมกฎหมาย
มิให้ ขัด กับรัฐ ธรรมนูญ อย่า งไรก็ ตามระบบการควบคุม กฎหมายมิใ ห้ขั ดกั บรัฐ ธรรมนูญ ของไทยนั้น ยัง รวมไปถึ ง
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติด้ ว ยเช่น เดี ย วกั บฝรั่ ง เศสแต่ก ารควบคุ ม ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เยอรมั น จะไม่เข้ า มาควบคุ ม
ร่างพระราชบัญญัติ เพราะถือว่าร่างพระราชบัญญัติยังไม่ถือว่าเป็นกฎหมาย และการเข้าไปควบคุมถือว่าเป็นการเข้า
ไปแทรกแซงในกิจการของฝ่า ยนิติบัญญัติส่วนที่มีความแตกต่างในเรื่อ งอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยที่
ไม่เหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสที่ทั้งสองประเทศนี้ไม่มีก็คือ บทบัญญัติ
มาตรา 190 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยพุ ท ธศั ก ราช 2550 ที่ ใ ห้ อ านาจศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ านาจใน
การพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปัญหา หนังสือสัญญาใดที่ฝ่ายบริหารหมายถึงรัฐบาลทาการตกลงกับนานาประเทศ
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หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190
วรรคสอง ดังนี้ (ณัฐกร วิทิตานนท์)
1. หนังสือสัญญาที่มบี ทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
2. หนังสือสัญญาที่มีบทบาทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขต
อานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
3. หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
4. หนังสือสัญญาที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง
5. หนังสือสัญญาที่มผี ลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสาคัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้อานาจกับศาล
รัฐธรรมนูญในการพิจารณากรณีดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจหน้าที่เช่นนี้ ไม่สอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอานาจที่แบ่งอานาจออกเป็นสามฝ่าย ได้แก่ฝ่าย บริหารฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ
ประกอบกับประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองในระบบรัฐสภา เมื่อฝ่ายบริหาร คือรัฐบาลเสนอนโยบาย หรือหลัก
ปฏิบัตงิ านใดต่อรัฐสภา ถ้ามีปัญหาหรือข้อควรพิจารณาและหาข้อยุติเพียงในรัฐสภา เท่านั้น ไม่ควรนาไปสู่องค์กรอื่น
พิจารณา เพราะหลักการปกครองในระบบรัฐสภานั้นฝ่ายบริหารกับ ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งหมายถึงรัฐสภานั้นต่างมี
อานาจหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมใช้อานาจซึ่งกันและกันอยู่แล้ว จึงไม่ควรให้อานาจศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัย กรณีเช่นนี้ ประกาศสาคัญภารกิจหลักของศาลรัฐธรรมนูญอยูท่ ี่มีการวินิจฉัยชีข้ าดกรณีมีปัญหาระหว่างฝ่าย
บริหารที่มีต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ไม่ใช่ทาหน้าที่วินิจฉัยชีข้ าดกรณีมปี ัญหาระหว่างฝ่ายบริหารที่มีต่อรัฐสภา เพราะ
กรณีเช่นนีถ้ ือเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารกับรัฐสภาที่เป็นรูปแบบการปกครองในระบบรัฐสภา (Parliamentary System)
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สถานะของรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายที่ไม่อาจมีกฎหมายอื่นใด
จะมาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ ทาให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุ ด
มีหลายทฤษฎีที่อธิบายเหตุผลไว้ดังต่อไปนี้ (สุรยิ า ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนัน้ )
1. คาอธิบายในเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย กล่าวคือ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุด เพราะรัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคม (Social Contract) ที่สมาชิกในสังคมทุกคนร่วมตกลงกัน สร้างขึ้นเป็น
กฎเกณฑ์ในการปกครองสังคมนัน้ ๆ รัฐธรรมนูญจึงต้องอยูเ่ หนือทุกส่วนของสังคม ทุกฝ่ายต้องเคารพรัฐธรรมนูญ
2. คาอธิบายในเชิงกระบวนการในการตรารัฐธรรมนูญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เพราะ
กระบวนการในการจั ด ทารั ฐ ธรรมนู ญ ต่า งไปจากกฎหมายทั่ ว ไปที่ ต ราโดยรั ฐ สภา การจั ด ทารั ฐ ธรรมนู ญ จะมี
กระบวนการพิเศษ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่โดยตรงก็โดยอ้อม เช่น ประชาชนมีส่วนให้การเลือกตั้งสมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทาหน้าที่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้น อาจมีการจัดให้มีการลงคะแนนออกเสียง
ประชามติให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญนั้นโดยประชาชน เมื่อกระบวนการในการจัดทารัฐธรรมนูญมีกระบวนการ
พิเศษที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ต่างจากกฎหมายทั่วไป รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายสูงสุด
3. คาอธิบายในเชิงที่มาของอานาจในการจัดทารัฐธรรมนูญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เพราะ
อานาจในการก่อตั้งองค์กรทางการเมือง (Power Constituent) ที่จัดให้มีรัฐธรรมนูญนั้นสูงสุด ก่อนมีรัฐธรรมนูญ ไม่มี
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายใดๆอยู่เหนือและผูกมัดอานาจในการก่อตั้งระบบกฎหมายและระบบองค์กรอยู่เลย อานาจใน
การก่ อ ตั้ ง องค์ ก รทางการเมื อ งและให้ ก าเนิ ด รั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง เป็ น ที่ ม าโดยตรงของรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น “ผู้ ส ร้ า ง”
รัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น รัฐธรรมนูญก็สร้างองค์กรทางการเมืองโดยมอบให้ใช้อานาจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
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อานาจนิติบัญญัติ อานาจบริหาร หรืออานาจตุลาการ ดังนี้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายสูงสุด (สุริยา ปานแป้น และ
อนุวัฒน์ บุญนัน้ )
4. คาอธิบายในเชิงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เพราะรัฐธรรมนูญจัดตัง้
องค์กรทางการเมืองขึ้น และจัดแบ่งแยกการใช้อานาจอธิปไตยและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล กาหนดขอบเขต
ในการจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ดังมีคากล่าวว่า สังคมใดไม่มีการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนและไม่มีการ
แบ่งแยกการใช้อานาจอธิปไตย สังคมนั้นไม่มรี ัฐธรรมนูญ

สรุปผลและอภิปรายผล
การก่อกาเนิดของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประเทศฝรั่งเศส และ ศาลรัฐธรรมนูญ
ประเทศไทย เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีหลักว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และทฤษฎีของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ เพราะประเทศมีการปกครองในรูปแบบรัฐเสรีประชาธิปไตยระบบนิติรัฐ
ย่อมถือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อทาหน้าที่ควบคุมมิให้กฎหมายใดขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญที่เรียกว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อานาจพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะคดีที่มีปัญหากฎหมาย
เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเท่านั้น หน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญ คือ การควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยเป็ นองค์ก รที่ม าจากองค์ก รที่มีอ ยู่ใ นต่า งประเทศ โดยประเทศที่ ใช้ระบบประมวลกฎหมาย
(Civil Law) มักจะจัดตั้งองค์กรดังกล่าวขึ้นมาเป็นศาลชานัญพิเศษ หมายถึงศาลในระบบศาลยุติธรรม เช่น ศาลภาษี
ศาลเยาวชน เพื่อทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ มิให้กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ การศึกษาถึงองค์ของศาล
รัฐธรรมนูญต่างประเทศทาให้ทราบถึงระบบ ตลอดจนกระบวนการดาเนินงานรวมทั้งหลักการที่แต่ประเทศนาไปใช้
และปฏิบัติจนเป็นผลดี ซึ่งประเทศที่นามาทาการศึกษาเปรียบเทียบอานาจหน้าที่กับศาลรัฐธรรมนูญของไทยมีอยู่
2 ประเทศคือ ประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส
ประเทศเยอรมัน ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่มีความคล้ายคลึงกับศาลรัฐธรรมนูญ
ของไทย และแตกต่างจากระบบคณะตุ ลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสที่มีลักษณะเป็นคณะกรรมการมากกว่าศาล
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเป็นองค์กรที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับปี ค.ศ.1949 ศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมันแบ่งเป็นสององค์คณะ ๆ ละ 8 คน แต่ละองค์คณะมีหน้าที่อานาจชัดเจน คือ องค์คณะแรกจะทาหน้าที่
พิจ ารณาปั ญ หาเกี่ ย วกั บรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ค ณะที่ ส องจะพิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น ๆ เช่น การฟ้ อ งประธานาธิ บ ดี
ผู้พิพากษา ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ขององค์กร รวมทั้งคาร้องทุกข์ของประชาชนกรณีมีการฝ่าฝืนสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ กล่าวโดยสรุป อานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันบัญญัติไว้ในกฎหมายพื้นฐานและในกฎหมายว่า
ด้ว ยศาลรัฐ ธรรมนู ญสหพั นธ์ โดยมีอานาจหน้าที่ ในการวินิจฉั ยคดีเกี่ ยวกับการจ ากัด สิทธิขั้ นพื้น ฐานของบุค คล
การตรวจสอบการเลือกตั้ง คดีฟ้องประธานาธิบดีสหพันธ์ คดีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ขององค์ กรตาม
รัฐธรรมนูญ คดีขอ้ พิพาทตามกฎหมายมหาชนอื่น ๆ ระหว่างสหพันธ์กับมลรัฐ คดีฟ้องผู้พิพากษาของสหพันธ์หรือมล
รัฐ การร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญของประชาชน คดีขอ้ พิพาทตามรัฐธรรมนูญของมลรัฐ ในกรณีกฎหมายของมลรัฐได้
ก าหนดให้ อ ยู่ ใ นอ านาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สหพั น ธ์ การควบคุ ม มิ ใ ห้ ก ฎหมายขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ แบบรู ป ธรรม
การตรวจสอบกฎเกณฑ์ทั่งไปของกฎหมายระหว่างประเทศว่าเป็นกฎหมายภายในหรือไม่ และกรณีอ่ืน ๆ ตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายสหพันธ์ตามมาตรา 136 แห่งกฎหมายพื้นฐานและมาตรา13 ข้อ15 แห่งกฎหมายว่าด้วยศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
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ประเทศฝรั่ ง เศส มี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก รขึ้ น มาควบคุ ม กฎหมายมิ ใ ห้ ขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ มาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.1799
แต่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเริ่มมีบทบาทอย่างจริงจังใน ค.ส.1958 เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1958 ที่
นามาใช้อยู่จนปัจจุบันได้บัญญัติถึงบทบาทและอานาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ฉบับ 1946 โดยชาวฝรั่งเศสได้รับรองรัฐธรรมนูญปี 1985 ทางประชามติ ร้อยละ 81.69 ของผู้มีสิทธิออกเสียง
ประชามติ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสประกอบด้วยตุลาการที่มาจากการแต่งตั้งจานวน 9 คน มีวาระการดารง
ตาแหน่ง 9 ปี แต่ให้มีการเปลี่ยนตุลาการจานวน1ใน3ทุก3ปี ตุลาการมีที่มาคือ ประธานาธิบดี เป็นผู้แต่งตั้ง 3 คน
โดยรัฐธรรมนูญมิได้กาหนดคุณสมบัติไว้แต่ให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอานาจแต่งตั้งที่จะเลือกแต่งตั้งบุคคลที่ตรงเห็นว่า
เหมาะสม นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังกาหนดให้มีตุลาการตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่ อดีตประธานาธิบดี ทุกคนซึ่งถือว่า
เป็นตุลาการโดยตาแหน่งอีกด้วย วาระการดารงตาแหน่งของตุลาการตามกฎหมายคือ ตลอดชีวิต
อานาจหน้าที่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส นอกจากจะมีอานาจในการควบคุ มมิให้บทบัญญัติและ
กฎหมายใด ๆ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีอานาจหน้าที่อ่ืนอีกหลายประการ เช่น อานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
เลือ กตั้ง และอ านาจหน้าที่ เกี่ ยวกับการให้ประชาชนออกเสีย งประชามติสาหรั บการควบคุ มมิให้ บทบัญ ญัติและ
กฎหมายใด ๆ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสมีอานาจหน้าที่เฉพาะการควบคุม
ก่อนประกาศให้กฎหมาย แต่ไม่มีบทบัญญัติให้อานาจหน้าที่จะควบคุมกฎหมายที่ประกาศใช้ไปแล้ว ส่วนการเสนอ
ปัญหาว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็จะจะถูกจากัดเฉพาะแต่นักการเมืองระดับสูง และสมาชิกรัฐสภาเท่านัน้
ก่ อ นมีก ารประกาศใช้รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศั ก ราช 2540 องค์ ค ณะตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญโดยส่วนใหญ่เป็นโดย ตาแหน่ง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการแต่งตัง้ ต่อมารัฐธรรมนูญฯ 2540 บัญญัติให้มี
ศาลรั ฐธรรมนู ญ โดยตุ ลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ มิได้ มาจากผู้ ดารงตาแหน่ง ประจ าทั้ งนี้เพื่อมิให้ มีก ารขัด กัน ของ
ผลประโยชน์กับตาแหน่งหน้าที่ และเพื่อประกันความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงไปในหลาย ๆ เรื่อง
โดยกาหนดไว้เป็นหมวดเฉพาะ คือ หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติงานภายใต้พระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีความแตกต่างจากองค์กรอิสระอื่น ๆ ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 จึงไม่ได้บัญญัติให้ ศาลรัฐธรรมนูญอยูใ่ น หมวด 12 องค์กรอิสระ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องอานาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญอย่างมาก เช่น มาตรการในเรื่องการถอดถอนที่เคยเป็นของวุฒิสภา ก็ให้วุฒิสภามากาหนดเป็นเรื่อง
คุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ามขององค์กร หรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต่าง ๆ ถ้าไม่เป็นไปตามคุณสมบัติก็ต้อง
มาที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าด หรือในเรื่องของการเพิ่มอานาจในการดูแลขององค์กรอิสระ ที่จะกล่าวอ้างว่า
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ การตีความการใช้สิทธิของบุคคล การดูแลเรื่องการเพิ่มเติมอานาจ การ
ใช้สิทธิ ของบุ คคลที่ ถูกละเมิด ล่วงเกิน สามารถฟ้องตรงมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ จะต้อ ง
ให้บริการแก่ประชาชนมีการร้องเรียนถ้ารัฐไม่ทาหน้าที่ หากรัฐไม่ดาเนินการตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด สามารถมา
ร้องเรียนต่อที่ศาลรัฐธรรมนูญ (คณะอนุกรรมการประสัมพันธ์และสารวจความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ)
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กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาเปรียบเทียบอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมันและประเทศ
ฝรั่งเศส กับประเทศไทย จะเห็นได้วา่ ศาลรัฐธรรมนูญไทยเป็นสถาบันที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในกรอบของรัฐธรรมนูญ
ไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตก็มีแนวโน้มที่ศาลรัฐธรรมนูญไทยจะมีการพัฒนา และมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ
ศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส ซึ่งประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลจากสองประเทศนี้ เนื่องจากการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ ก็มีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์
คล้ายคลึงกันคือ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รักษาดุลยภาพอานาจขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนควบคุมตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และการใช้อานาจรัฐให้สอดคล้องกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และ
ระบบนิ ติรัฐ ดัง นั้น ในการศึกษาแนวโน้ม และบทบาทของศาลรัฐ ธรรมนูญ ไทยในอนาคตนั้น จึ ง ควรพิจ ารณาถึ ง
การพัฒนาและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทย และสังคมไทย รวมถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของไทยที่จะนาไปสู่
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ มี ผ ลต่ อ ความมั่ น คงทางอาหารของผู้ ค นภายใต้ วิ ถี โ หนด-นา-เล
ในคาบสมุทรสทิงพระ
Risk Factors Affecting Food Security of Way of Life of Nod-Na-Lae in SatingPra Peninsular
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์1* เก็ตถวา บุญปราการ2 สุภาวดี ธรรมรัตน์3 ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์2 พรไทย ศิริสาธิตกิจ2
อภิรักษ์ จันทรวงศ์1 นันทรัฐ สุริโย4 และนันทิยารัตน์ สุริโย4
Jedsarid Sangkhaphan1*, Kettawa Boonprakarn2, Supavadee Thammarat3, Nathapong Chitniratna2,
Pornthai Sirisatidkit2,Apirak Chantharawong1, Nuntharat Suriyo4 and Nunthiyarat Suriyo4
บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้มีวั ตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจ จัยเสี่ย งที่มีผลต่อความมั่ นคงทางอาหารของผู้คนภายใต้วิถี
โหนด-นา-เลในคาบสมุทรสทิงพระ โดยใช้วิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูล
หลัก 15 คน ได้แก่ ชาวบ้าน แกนนาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน วิเคราะห์
ข้ อ มู ล โดยการน าข้ อ มู ล มาจ าแนกหมวดหมู่ ตีค วาม และสร้ า งข้ อ สรุ ป น าเสนอด้ ว ยวิ ธี พ รรณนาเชิง วิ เ คราะห์
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า เกิดจากปัจจัยด้านกายภาพซึ่งเกิดจากที่ดนิ ถูกบุกรุกการถมที่ดนิ เพื่อนาไปจัดสรร
ขาย และทาบ้านจัดสรร ปัจจัยด้านชีวภาพพบว่า การปลูกพืชเศรษฐกิจสวนปาล์ม ทาให้พ้ืนที่นาลดลง และมีการใช้
สารเคมีที่ทาลายหน้าดิน การระบาดของศัตรูข้าว ความเสี่ยงในด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้ สารเคมีในนาข้าว ส่งผล
กระทบต่อต้นตาลโตนด ส่วนวิถีประมงพบว่า ชาวประมงใช้เครื่องมือประมงที่ทาลายล้าง การทาลายป่าชายเลน แท่น
ขุดเจาะน้ามัน การทิง้ ขยะ และน้าเสียลงทะเลมีความเสี่ยงต่อการทาประมง
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Abstract
The purposes to study the risk factors affecting food security of way of life of Nod-Na-Lae in
Sating-Pra Peninsular. The study was conducted by qualitative research, according data were collected by in depth
interview from 15 key informants such as the villagers, community leaders, village philosophers, governments and
non-government organizations. The data analysis were categorized, interpreting, and conclusion and was presented
by descriptive analysis. The results showed that: Risk factors threatening condition that affected the abundance of
Nod-Na-Lae were as follows: physical factors such as land invasion, agriculture reclamation land for sale and housing,
biological factors such as increasing in palm plantations areas decreasing in land under rice cultivation, farming used
chemicals that destroyed the soil, rice pest, risks of rice, farmers used chemical pesticide in rice farming which
affected to tan tanod trees as well as fishery risks such as destructive fishing, destruction of mangroves, oil rig, trash
wastewater into the sea, these were all vulnerability of fishing.
Keywords: Food security, Risk factors affecting food security, Way of Live Nod-Na-Lae, Sating-Pra Peninsular

บทนา
ความมั่นคงทางอาหาร ได้กลายเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศกาลังเผชิญ และสร้าง
มาตรการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวเพื่อความอยู่รอดของประชากรในประเทศ และประชากรโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศกาลังพัฒนา ที่ปัญหานี้กาลังทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของภู มิอากาศ
การเกิดวิกฤตด้านพลังงาน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม และการให้ความสาคัญของการผลิตพืชอาหารลดลง
โดยเน้นการผลิตพืชพลังงานมากขึ้น จึงทาให้ราคาพืช อาหารสูงขึ้น จนทาให้ประชากรที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึง
อาหารได้ ซึ่งขัดแย้งกับนิยามของ FAO ในประเด็นความมัน่ คงทางอาหารซึ่งให้ความสาคัญกับการมีอาหารเพียงพอทั้ง
ปริมาณ และชนิด การเข้าถึง อาหารซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิในทรัพยากรที่เหมาะสม การใช้ประโยชน์จากอาหารใน
การบริโภค โดยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ และการมีเสถียรภาพด้านอาหาร นั่นคือเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ
ตลอดเวลา ไม่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงอาหารเมื่อเกิดความขาดแคลนขึ้นมาอย่างกะทันหัน ทาให้ส่งผลต่อความ
มั่นคงทางอาหาร ประกอบกับ ปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหาร เช่น ฐานทรัพยากรธรรมชาติมี
แนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรงส่งผลกระทบต่อการผลิต ภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ระบบการผลิตภาคเกษตร
ยังต้องพึ่งปัจ จัยการผลิตจากต่างประเทศ ทาให้มีต้นทุนการผลิต สูง ขณะที่พ้ืน ที่การเกษตรมีจากัด และถู กใช้ไ ป
เพื่อกิจการอื่น (นนทกานต์ จันทร์อ่อน, 2557)
นอกจากนั้นยั งพบว่า ภาวะวิกฤติพลังงานได้ ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตในภาคการค้ า การลงทุน การเกษตร
ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของโลก ต่อมาเมื่อเกิดภาวะโลกร้อนทาให้เกิดผลต่อระบบการผลิตอย่างรุนแรงทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาล ความรุนแรงของภัยธรรมชาติ การพัฒนาของโรค แมลงศัตรูพชื ทาให้โลกกาลังสูญเสียสิ่งที่สาคัญที่สุดไปนั่น
คือความมั่นคงทางอาหาร อันเป็นปัจจัยสาคั ญในการดารงชีวิตของมนุษย์ (ธนันชัย มุ่งจิต, 2555) ประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึ่งที่กาลังได้รับผลกระทบจากการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมจนไป
ลดทอนความสามารถในการพึ่งตนเอง ทั้งในด้านวิถีการเกษตรซึ่งเป็นวิถีหลักของชุมชนท้องถิ่น และการแสวงหาอาหาร
ตามแหล่งธรรมชาติเป็นเหตุให้หลาย ๆ ชุมชนอยูใ่ นภาวะความเสี่ยงของความมั่นคงทางอาหาร
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การมองปัญหาความมั่นคงทางอาหารส่วนใหญ่จะมองในระดับประเทศหรือระดับโลก ส่วนในระดับชุมชน
มักถูกละเลยทาให้การแก้ไขปัญหา และการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับนโยบาย จึงยังเน้นที่การเพิ่มผลผลิต
เป็นด้านหลัก มิตกิ ารสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงทางอาหาร ยังขาดความชัดเจนในขณะที่มิติของ
ความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน มีความเกี่ยวพันกับระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลายของชุมชนในชนบทและเมืองรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและระบบการผลิตในภาคเกษตร ซึ่งเกี่ยวโยง
ทั้งพฤติกรรมการผลิต และการบริโภค อัน มีปัจจั ยที่เกี่ ยวเนื่องกัน ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและ
สังคมไทยความมั่นคงทางอาหารของชุมชนจึงมีบทบาทอย่างสาคัญ ทั้งในฐานะเป็นแหล่งของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งมีความสาคัญทั้งทางนิเวศวิทยา และฐานทรัพยากรสาหรับการผลิตอาหารทั้งหน่วยการผลิ ตในชุมชนชนบท หรือ
เกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารของสังคม (ศจินทร์ ประชาสันต์, 2552)
แม้รัฐจะพยายามสร้ า งความมั่ นคงของฐานทรัพ ยากรอาหารและสิ่ ง แวดล้อ ม โดยบรรจุ แ นวคิ ดไว้ใ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่ปัญหาการลดลงของพืชอาหารก็ยังคงมีอยู่ ทั้งนี้ไม่เป็นเพียงปัญหาสาคัญที่กาลังกลายเป็น
ข้อวิตกกังวลของรัฐ และชุมชนเอง โดยส่วนใหญ่ถูกแปรเปลี่ยนไปโดยมีปัจจัยคุกคามเป็นพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะพืช
พลังงานในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าเป็นห่วงว่าในอนาคตคนไทย อาจจะประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร
อย่างหนักเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในโลกเช่นเดียวกันกับที่ทรัพยากรประมงของชุมชนประมงบริเวณคาบสมุทรสทิง
พระที่ได้ผลผลิตที่ลดลง เพราะเกิดจากความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้าเสีย
ของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และเครื่องมือประมงที่ทาลายล้างซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งและโอกาสที่ทาให้เกิดความเสี่ยง
ต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนที่ดารงชีวิตอยู่ภายใต้วิถีโหนด นา เลในพื้นที่
คาบสมุทรสทิงพระ
พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ประกอบไปด้วย 4 อาเภอคือ อาเภอระโนด อาเภอกระแสสินธิ์ อาเภอสทิงพระ
และอาเภอสิงหนคร ผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวดารงชีพอยู่ภายใต้วิถีโหนด-นา-เล ซึ่งคาว่า วิถีโหนด หมายถึงพื้นที่บริเวณ
ดังกล่ามีการปลูกต้นตาลโตนดเป็นจานวนมาก ชาวบ้านมีวิถีของการขึ้นต้นตาลโตนด มีการทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
ตาลโตนด เช่น การทาน้าตาลโตนด น้าตาลแว่น น้าส้มจากต้นโตนด การนาตาลโตนดมาผสมทาเป็นขนม สาหรับวิถีนา
หมายถึงการที่ชาวบ้านในคาบสมุทรสทิงพระมีการทานาตามฤดูกาลเพื่อกินและขายมาหลายชั่วอายุคน ส่วนวิถีเล
หมายถึงการทาประมง เนื่องจากมีทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ากร่อย และพื้นที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเลน้าเค็ม
ชาวบ้านจึงมีวิถีชีวิตในการจับสัตว์น้าในการดารงชีพ ในอดีตพื้นที่น้ียังคงอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
อาหารจึง มีเพียงพอในการด ารงชีพ ตลอดฤดู กาล แต่ในปัจ จุ บัน พื้น ที่ คาบสมุ ทรสทิง พระประสบปั ญหาเกี่ ยวกั บ
ทรัพยากรน้ามากที่สุดพื้นที่หนึ่งในลุม่ น้าทะเลสาบสงขลา โดยเกิดอุทกภัยในพืน้ ที่มาโดยตลอดและมีพนื้ ที่ถูกน้าท่วมขัง
เป็นเวลานาน ในช่วงที่ผ่านมาเกิดน้าท่ วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2543 ระหว่างเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2548มกราคม พ.ศ. 2549 (กรมชลประทาน, 2553) และล่าสุดเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซึ่งประสบทั้งวาตภัย
และอุทกภัย (น้าท่วมสทิงพระคาด 3 เดือนฟื้น สุราษฎร์ สรุปน้าท่วมเสียหาย 500 ล, 2553) นอกจากนี้ยังเกิด
การขาดแคลนน้าสาหรั บทาการเกษตรในฤดูแ ล้ง (เลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ และกัมปนาท ภั กดิกุ ล , 2552;
กรมชลประทาน, 2553) ซึ่งส่งผลต่อการประกอบอาชีพของชุมชน โดยที่เริ่มมีคนในชุมชนย้ายถิ่นฐานไปทามาหากินใน
พื้นที่อ่ืน ๆ เนื่องจากไม่มีน้าสาหรับทานา นอกจากนี้การที่มีปริมาณน้าไม่เพียงพอ และคุณภาพน้าไม่เหมาะสม ต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงน้า ซึ่งในที่สุดจะเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้
นอกจากนั้นยังพบว่า ในพื้นที่อาเภอระโนด อาเภอกระแสสินธิ์ อาเภอสทิงพระ และอาเภอสิงหนครบางพื้นที่ได้มี
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การเปลี่ยนพืน้ ที่นาข้าวเป็นนากุ้งทาให้พ้นื ที่ผลิตอาหารหายไป และเปลี่ยนพื้นที่เป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มยิ่งทา
ให้พนื้ ที่การผลิตอาหารลดน้อยลง
ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ในการทาวิจัยสองพื้นที่ คือพื้นที่อาเภอสิงหนคร และอาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาเพื่อ
เป็นตัวแทนของคาบสมุทรสทิงพระ เนื่องจากว่าทั้งสองพื้นที่มีชาวบ้านที่ดารงชีพและมีวิถีชีวิตภายใต้วิถีโหนด-นา-เล
และได้รื้อฟื้นวิถีโหนดนาเลแบบดั้งเดิมให้ฟื้นกลับคืนมา การทบทวนและวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงของชาวบ้านทั้งสอง
อาเภอจะเป็นข้อมูลในการดารงอยู่ของชุมชนภายใต้คาบสมุทรสทิงพระได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ สารวจ
ข้อมูลเบือ้ งต้น พบว่าในพื้นที่อาเภอสิงหนคร และอาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่คาบสมุทร
สทิงพระ ผู้คนดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางการทานา ขึ้นต้นตาลโตนด และทาประมง มีการถมที่สร้างบ้านจัดสรรเป็น
จานวนมากเนื่องจากความต้องการที่อยูอ่ าศัยมีมากขึ้น พื้นที่ชนบทซึ่งใช้เป็นพืน้ ที่ทางการเกษตรได้กลายเป็นเมืองมาก
ขึน้ ทาให้พ้นื ที่การผลิตอาหารลดลง ประกอบกับผู้คนที่เป็นแรงงานสาคัญในครัวเรือนได้เคลื่อนย้ายแรงงานภาคผลิต
ทางการเกษตรเข้าไปทางานภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานครัวเรือนภาคการเกษตรลดลง ซึ่งเป็นภัย
คุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นจึงทาให้ผู้วจิ ัยมีคาถามว่า ความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่โหนด-นา-เล
ในคาบสมุทรสทิงพระมีปัจจัยเสี่ยงใดบ้าง ทั้งนี้เพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลง ทาให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในชุมชนและพื้นที่ศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหารของพืน้ ที่โหนด-นา-เลในคาบสมุทรสทิงพระ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
แนวคิดความมั่นคงทางอาหารและปัจจัยเสี่ยง
ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) หมายถึง ในทุกเวลาและสภาวะที่มนุษย์ทุกคนในระดับปัจเจก
ครัวเรือน ประเทศ ภูมิภาค และโลก มีความสามารถในการเข้าถึงซึ่งอาหารทั้งในเชิงกายภาพและเศรษฐกิจด้วยความ
เพียงพอ ปลอดภัย รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ตรงตามรสนิยมและความต้องการของชีวิตมนุษย์เพื่อการมีชีวิตและ
สุขภาพที่ดี (FAO, 1996) ความมั่นคงทางอาหารประกอบด้วยมิติด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ความพอเพียง (Availability)
ของปริมาณอาหารที่อาจได้จากการผลิตด้วยตัวเอง การนาเข้า รวมถึงการช่วยเหลือด้านอาหาร (2) การเข้าถึงได้
(Accessibility) ซึ่งเป็นความสามารถของบุ คคลที่จะได้มาซึ่งอาหารที่มีโภชนาการอย่างเหมาะสม (3) ความเป็น
ประโยชน์ (Utilization) ของอาหารและโภชนาการที่ร่างกายต้องการเพื่อการมีสุ ขภาพที่ดี และ (4) เสถียรภาพ
(Stability) ที่มนุษย์สามารถเข้าถึงโภชนาการได้อย่างเพียงพอตลอดเวลา
ประเทศไทยโดยรวมยังไม่ประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหารด้านความพอเพียงของอาหาร (Availability)
เนื่องจากประเทศยังคงความสามารถในการผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอต่อประชากรและเกินความต้องการบริโภค
ภายในประเทศ ยกเว้น ถั่วเหลือง และโคเนื้อ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยอาจยังประสบปัญหาด้านการเข้าถึงได้
(Accessibility) เนื่องจากปัญหาความยากจน ศักยภาพของที่ดินเพื่อการผลิตอาหารอยู่ในระดับต่า นอกจากนี้ ความ
เป็นประโยชน์ (Utilization) ก็ยังอาจเป็นปัญหาที่สืบเนื่องจากความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ที่ถูกผลิตขึ้น
โดยใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง สาหรับประเด็นด้านเสถียรภาพ (Stability) ยังคงอยู่ในระดับที่ประชากรสามารถได้รับ
อาหารอย่างเพียงพอในช่วงเวลาประมาณ 2-3 เดือน แม้ว่าจะไม่มีการผลิตอาหารใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ตาม
(ลดาวัลย์ คาภา, 2557)
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แม้ว่าแนวความคิดด้านความมั่นคงทางอาหารของ FAO จะเป็นที่ยอมรับและอ้างถึงมากที่สุด แต่ก็ได้รับ
การวิพ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการขั บ เคลื่ อ นแนวคิ ด ความมั่ น คงทางอาหารในบริ บทของสั ง คมไทยถึ ง
จุดบกพร่องที่สาคัญคือ การเน้นเฉพาะเป้าหมายความมั่นคงทางอาหาร แต่ไม่ได้พูดถึงที่มาของอาหารกระบวนการ
ผลิตอาหาร และบริบทแวดล้อมอื่น ๆ ของความมั่นคงทางอาหาร ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องศึกษามิติอ่ืน ๆ ของ
ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องของอาหารโดยตรง แต่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร เช่น สถานการณ์
ความเสี่ยง ความเปราะบาง ประเด็นความเป็นธรรมทางสังคม การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาชุมชน รวมถึงระบบ
การจัดการผลผลิตที่ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตอย่างยั่งยืน อาทิ การปฏิรูปที่ดิน การจัดการแหล่งน้า และปัจจัย
การผลิตต่าง ๆ การกระจายผลผลิต และผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร ชุมชน ประเทศชาติ
สถานการณ์ค วามเสี่ ย งต่อ ความมั่ นคงทางอาหารของไทยถู ก กระตุ้นด้ ว ยปั จ จั ยที่ เกิ ดขึ้น ทั้ งภายในและ
ภายนอก (ลดาวัลย์ คาภา, 2557) ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรดินและน้าอันเกิด
จากการขาดการบารุงและฟื้นฟูคุณภาพดินและการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้อง การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมต่อการผลิตหรือ
ถูกใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น รวมถึงความอ่อนแอในภาคเกษตรซึ่งเกิดจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตทางเกษตร
ไม่เพียงพอ เช่น น้าชลประทาน ตลาด การขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ความต้องการการพึ่งพา
ปัจจัยภายนอก เช่น ปุ๋ยและสารเคมี เป็นต้น ทรัพยากรที่ดินเพื่อการผลิตอาหารถูกแย่งชิงไปใช้เพื่อการผลิตพลังงาน
และความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ล้วนเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความอ่อนแอในภาคเกษตรของไทย
สาหรับปัจจัยเสี่ยงภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่ งผลต่อผลิตภาพการผลิต และโครงสร้าง
ประชาการที่เพิ่มขึ้นสร้างความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น (ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560)
ศจินทร์ ประชาสันต์ (2552) ได้กล่าวไว้ในรายงานฉบับย่อเรื่อง Thailand’s Food Security ซึ่งเสนอต่อ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programmed) ประเทศไทยว่าพัฒนาของแนวคิด
ด้านความมั่นคงทางอาหารมีมาอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงพลวัตความเข้าใจของผู้คนต่อบทบาทอาหารในสังคม
มนุษย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นคาว่า“ความมั่นคงทางอาหาร” เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2517 ในการประชุมอาหารโลกซึ่ง
นิยามความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นปัญหาความไม่พอเพียงทางด้านอุปทานของประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ หลังจาก
นั้นเกิดแนวคิดเรื่องการทรงสิทธิด้านอาหาร (Food entitlement) ซึ่งนิยามอาหารว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทาให้แนวคิด
ความมั่นคงทางอาหารไม่ได้จากัดอยู่แต่ในความหมายของอุปทานในระดับมหภาคเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงมิติการ
เข้าถึงและเสถียรภาพของความมั่นคงทางอาหารในระดับบุคคลและครัวเรือนด้วยในช่วงหลังๆความมั่นคงทางอาหาร
ยังได้ขยายครอบคลุมการพิจารณาปัจจัยและบริบทที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชนซึ่งทาให้ประเด็นสาคัญอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เรื่อง
อาหารโดยตรง เช่น ความเป็นธรรมทางสังคม การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาชุมชนถูกนามาวิเคราะห์ภายใต้กรอบ
ของแนวคิดความมั่นคงทางอาหาร
งานวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับสานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (2554) ที่ได้กล่าวไว้ในเอกสาร
รายงานสถานการณ์เด่นทางสุขภาพของคนไทย ปี 2554 หัวข้อความ (ไม่) มั่นคงทางอาหาร จากโลกถึงไทยว่า นอกจาก
4 องค์ประกอบสาคัญด้านความพอเพียง การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และเสถียรภาพแล้ว ยังควรคานึงถึงระบบการจัด
การผลผลิตที่ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตอย่างยั่งยืน อาทิ การปฏิรูปที่ดิน การจัดการแหล่งน้า และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
การกระจายผลผลิต และผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร ชุมชน ประเทศชาติ ถ้าเปรียบความมั่นคงของอาหารกับ
ภูเขาน้าแข็งราคาอาหารแพงขาดแคลนมากขึ้น เป็นเพียง “ยอด”ที่โผล่พ้นน้าเท่านั้น เพราะเป็นสิ่งที่เห็ นง่าย เห็นชัด
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แต่ฐานมหึมาที่จมอยูใ่ ต้นานั
้ น้ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สง่ ผลต่อความมั่นคงทางอาหารทั้งสิ้น และยังเกี่ยวพันโยงใย ส่งผล
ซึ่งกันและกันดังตัวอย่างที่มีการรวบรวม 10 มูลเหตุของความไม่มั่นคงทางอาหาร” ในกรณีของประเทศไทยว่าประกอบด้วย
1. ปัญหาความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรอาหาร ได้แก่ การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ การเสื่อมโทรมของ
ดินและปัญหาทรัพยากรน้า
2. ปัญหาของระบบการผลิตอาหารที่ไม่ยั่งยืน ได้แก่ ปัญหาพันธุกรรมในการผลิตอาหาร การพึ่งพาปุ๋ย
และสารเคมี การเกษตรการลดลงของเกษตรกรรายย่อย และการขยายตัวของธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่
3. ปัญหาโครงสร้างของที่ดนิ ทากิน และสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร
4. บทบาทของค้าปลีกขนาดใหญ่และโมเดิร์นเทรดที่มีบทบาทมากขึ้นในระบบการกระจายอาหาร
5. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการผลิตอาหาร
6. ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า และความตกลงระหว่างประเทศต่อระบบอาหาร
7. ปัญหาสุขภาวะที่เกิดจากระบบอาหารคือ กรณีสารเคมีตกค้าง ทั้งในตัวเกษตรกรและอาหาร
8. การแผ่ขยายของอาณานิคมทางอาหารคือ การไล่ล่าหาที่ดนิ ของประเทศยักษ์ใหญ่
9. วัฒนธรรมอาหารต่างชาติ ครอบงาอาหารท้องถิ่น อาทิ ความนิยมอาหารฟาสต์ฟดู้ อาหารญี่ปุ่น
10. การขาดนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารระดับประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหาร
ดลมนัส กาเจ (2556) พบว่า การปลูกพืชข้าวไร่ลดลง ในยุคที่ราคายางพารา และปาล์มน้ามันได้ราคาดี
เมื่อหลายปีก่อน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้พ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบ และเนินเขา เกษตรกรหันไปใช้
พื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ามันและยางพารา ทาให้พ้ืนที่ปลูกข้าวในภาคใต้ลดลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้าวไร่เดิมใน
พื้ น ที่ ภ าคใต้ เกษตรกรปลู ก ราว 38,370 ไร่ มี แ นวโน้ ม ลดลงเรื่ อ ย ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในพื้ น ที่ พั ท ลุ ง
นครศรี ธรรมราช และสงขลาเดิมที่ มีการปลูกข้าวราว 1 หมื่นไร่ แต่ปัจจุบันไม่มีการทานามานานกว่า 20 ปีแล้ ว
การปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ภาคใต้ เน้นกินเองในยุคข้าวสารแพง จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับข้อมูล
การวิเคราะห์ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของไทย พ.ศ. 2548-2554 โดยสานักสถิตแิ ห่งชาติ และสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า ในปี 2554 ครัวเรือนในภาคใต้บริโภคอาหารที่ผลิตเอง หรือได้รับฟรีเพียงร้อยละ 6.9
เท่านัน้ ขณะที่ปัจจุบันราคาข้าวสารแพงขึ้นเรื่อย ๆ
การลดลงของพื้นที่ปลูกพืชอาหาร โดยเฉพาะข้าวนี่เองที่ไม่เพียงจะส่งผลต่อการขาดแคลนอาหารในอนาคต
เท่านั้น เพราะปัจจุบันยังส่งผลโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ภาคใต้แล้ว โดยจากข้อมูลของ สานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO, 2002) และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า
เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้สามารถบริโภคอาหารที่ผลิตได้เองเพียง 6.9 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ทาให้ปัจจุบันประชาชนต้อง
บริโภคอาหาร ในการซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าถึง 76.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบการบริโภคอาหารที่ผลิตเองในภาคอีสาน
แล้วภาคอีสานมีสัดส่วนต้องซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าเพียง 58.2 เปอร์เซ็นต์แต่สามารถบริโภคอาหารที่ผลิตเองได้ถึง
41.8 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่คนภาคใต้บริโภคอาหารจากการผลิตเองเพียง 23.6 เปอร์เซ็นต์นับว่าคนภาคใต้เป็นกลุ่มที่
ต้องจ่ายเงินซื้ออาหารจากร้านค้าเป็นอันดับสองรองจากคนกรุงเทพฯ อีกด้วย
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สาหรับสัดส่วนการใช้จ่ายด้านอาหารต่อรายได้ พบว่าส่วนใหญ่คนที่รวยมักใช้เงินเพื่อบริโภคอาหารเพียง
11 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ในขณะที่คนจนต้องใช้เงินเพื่อบริโภค 47 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ทาให้คนจนเป็นกลุ่มที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการขึ้นของราคาอาหารมากที่สุดราคาอาหารมักจะเพิ่มเร็วกว่าราคาสินค้าทั่วไป เราอยู่ในยุคที่อาหาร
แพงขึ้นเรื่อย ๆ และถ้าราคาอาหารเพิ่มขึ้นคนจนจะอยู่อย่างไรซึ่งนักวิชาการบางคนมองว่า ความไม่มั่นคงทางอาหาร
เป็นภัยเงียบ ไม่ได้เข้ามาในลักษณะที่เราขาดแคลนอาหารจนต้องแย่งกัน แต่จะมาในลักษณะของราคาอาหารที่ค่อย ๆ
แพงขึ้นเรื่อย ๆ พืชพลังงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระแสเศรษฐกิจเท่านั้น โจทย์ที่สาคัญคือความไม่สมบูรณ์ของระบบ
ตลาด ที่ผู้บริโภคต้องจับจ่ายสินค้าในราคาสูงขึ้น ในขณะที่แนวโน้มราคาสินค้าที่เกษตรกรรมที่ควรได้รับ ไม่จูงใจ
เท่าที่ควรทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือคนจนที่ไม่สามารถผลิตอาหารเองได้นั่นเอง
จากปัญหาด้านผลผลิตดังกล่าว ก็ไม่มหี ลักประกันว่าการปลูกยางพาราในที่นาจะทาให้เจ้าของมีความมั่งคั่งได้
อย่างที่หวังเสมอไปสาหรับผลกระทบจากการรุกพื้ นที่นาเพื่อปลูกยางพาราต่อความมั่นคงด้านอาหารความเป็น
ครอบครัว ความเอื้ออาทรในชุมชน และวัฒนธรรมจนส่งผลให้การพึ่งตนเองได้ของครัวเรือนและชุมชนมีน้อยลง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ศักยภาพและข้อจากัดของ
การผลิตข้าว เพื่อความมั่นคงของชาวนาจังหวัดปัตตานีทั้งนี้ จากการขยายการเพาะปลูกยางพาราอย่างไม่ค่อยมี
ขอบเขตในระยะหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการขยายการเพาะปลูกเข้าไปในเขตป่า และในที่นานั้น หากพิจารณา
ผลกระทบแบบองค์รวมครบทุกมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จากผลกระทบจากการสูญเสียป่าไม้ ป่าต้นน้า
ความหลากลายทางชีวภาพ ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย รวมทั้งปัญหาความมั่นคงทางอาหาร
ชนิดา จรรยาเพศ แบมฟอร์ด (2552) พบว่าวิกฤตอาหารที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อประชาชน
และทาให้สัดส่วนคนจนเพิ่มมากขึ้นมีการวิเคราะห์สาเหตุของวิก ฤตอาหารที่จะเกิดขึ้นว่ามาจากปัจจัยหลายประการ
ตัง้ แต่การหดตัวของภาคเกษตรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ จากการขยายตัวของเมืองการผันเอาที่ดินไปปลูกพืช
เพื่อทาเชื้อเพลิงแทนน้ามันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมการเก็งกาไรในตลาดสินค้าโภค
ภัณฑ์จนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อปริมาณผลิตผลที่ได้อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหา
อาจมีความซับซ้อนมากกว่าการมองไปที่ตัวเลขการผลิตอาหารที่สะท้อนความสามารถในการผลิตอาหารของประเทศ
เพราะแม้วา่ เราจะผลิตอาหารในปริมาณที่มากมายขึน้ มากกว่าที่เคยผลิตมาในอดีตแต่ก็ยังมีผู้คนจานวนมากในโลกนี้ที่
ยังอดอยากหิวโหยตัวเลขของ FAO ในปี 2549 ระบุว่าจานวนคนที่ยากจนและหิวโหยทั้งหมดในโลกคือ 854 ล้านคน
และประมาณ 60% ของคนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในเขตชนบทซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก
ปุณณดา มาสวัสดิ์ ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ และอิสริยา นิตทิ ัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ (2559) ศึกษาภาวะ
ความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนเกษตร โดยเปรียบเทียบปริมาณพลังงาน ที่ได้รับจากการบริโภคอาหารของ
ครัวเรือนเกษตรกับเส้นความมั่นคงด้านอาหาร วัดสัดส่วนครัวเรือนที่มีความไม่มั่นคงด้านอาหาร ช่องว่างความ
ไม่มั่นคงด้านอาหาร และความรุนแรงของปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร ตามภูมิภาคที่ตั้งของครัวเรือน ระดับรายได้
และกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร พบว่า ครัวเรือน
เกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงด้านอาหารมากที่สุด การเพิ่มระดับการศึกษาของ
หัวหน้าครัวเรือน การมีหัวหน้าครัวเรือนเพศหญิง การมีปริมาณข้าวที่เก็บไว้บริโภค การได้รับการช่วยเหลือทาง
การเกษตร การเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งที่เป็นรายภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร และการทาการเกษตรผสมผสาน จะมี
ผลให้ความมั่นคงด้านอาหารเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม การเพิ่มขึ้นของจานวนหนี้สิน และจานวนสมาชิกในครัวเรือน
มีผลทาให้ความมั่นคงด้านอาหารลดลง การขยายโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมนอกฟาร์มควบคู่
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กับกิจกรรมภายในฟาร์ม การช่วยเหลือกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการทาเกษตรผสมผสาน และ
การดาเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาหนีส้ ินเกษตรกรจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงด้านอาหาร

วิธีวิทยาการวิจัย
พื้นที่ของการวิจัย
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพื้นที่ในคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบไปด้วย 4 อาเภอ คือ อาเภอสิงหนคร
อาเภอสทิงพระ อาเภอกระแสสินธุ์ และอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยจะเลือกพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยทั้ง
3 ส่วนคือ โหนด-นา-เล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทาประมง ทานา และขึ้นต้นตาลโตนด ทาผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกศึกษาชุมชนในพื้นที่ 2 อาเภอ คือ อาเภอสิงหนคร และอาเภอสทิงพระ ในคาบสมุทรสทิงพระ
เนื่องจากพืน้ ที่ในสองอาเภอดังกล่าว ส่วนใหญ่ชุมชนดารงชีวิตอยู่ภายใต้วถิ ีโหนดนาเลมาเป็นเวลานาน ระบบการผลิต
อาหาร และฐานทรัพยากรอาหารภายในระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ผลิตอาหารในพื้นที่ นับจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การทานาข้าวให้เป็นนากุ้ง และเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา และปาล์ม
น้ามัน ทาให้พ้ืนที่ปลูกข้าวลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นตาลโตนด อีกทั้งยั งเป็นพื้นที่ที่มีการเกิดอุทกภัย ซึ่งมีโอกาส
และความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ส่วนพื้นที่ทะเลสาบสงขลาเกิดความ
เสื่อมโทรม เนื่องจากปัญหาน้าเน่ าเสียจากการปล่อยน้าเสียของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม การทาประมงด้วย
เครื่องมือประมงที่ทาลายล้าง ทาให้ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมเช่นเดียวกับนาข้าวที่นับวันจะลดลง
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ขอ้ มูลที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่และประกอบอาชีพทานา ขึ้นตาลโตนด และทาประมงใน
พื้นที่อาเภอสิงหนคร และอาเภอสทิงพระ เป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป กลุ่มแกนนาชุมชน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่เทศบาล
เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จานวน 15 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวิถีโหนดนาเล สถานการณ์ปัญหา
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ กิจกรรมด้านสังคม และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบริเวณใน
คาบสมุทรสทิงพระ ตลอดจนการตั้งถิ่นฐานของผู้คนบนคาบสมุทรสทิงพระภายใต้วิถีโหนดนาเล ความไม่มั่นคงทาง
อาหารของพื้นที่อ าเภอสิ งหนคร และอาเภอสทิง พระ ปัจ จัยเสี่ยงและภาวะคุ กคามที่ส่ งผลกระทบต่อความอุด ม
สมบูรณ์ในพื้นที่
2. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มีดังนี้
2.1 การสังเกต (observation) ใช้วิธีสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมคือการสังเกตลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลในระดับกว้าง เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
สังเกตกิจกรรมการทานา ขึน้ ต้นตาลโตนด และทาประมงพื้นบ้าน กิจกรรมเกี่ยวกับการซ่อมแห ซ่อมอวน การหาปลา
การนาปลาไปขายในตลาด เครื่องมือประมง พั นธุ์ปลา กิจ กรรมเกี่ ยวกั บการรวมตั ว กัน ของกลุ่ มต่า ง ๆ ในพื้น ที่
กิจกรรมในตลาด
2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ขอ้ มูล จานวน 15 คน ในประเด็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงทาง
อาหารภายใต้วถิ ีโหนด นา เล ในพืน้ ที่อาเภสิงหนคร และอาเภอสทิงพระ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูล และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมสภาพพื้นที่และ
กิจกรรมของชาวบ้านที่อยูใ่ นวิถีผลิตโหนด นา เล ผู้วิจัยนาข้อมูลมาจัดแยกประเภทหมวดหมู่ ตีความ และสร้างข้อสรุป
ปัจจัยเสี่ยง ภาวะคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหาร

ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงภาวะคุกคามที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารจาแนกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน
แรกภายใต้วถิ ีนา วิถีโหนดและนา เนื่องจากต้นตาลโตนดจะปลูกบริเวณนา หากพื้นที่นาได้รับผลกระทบ ต้นตาลโตนด
ก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ส่วนที่ 2 เป็นปัจจัยเสี่ยงและภาวะคุกคามที่สง่ ผลต่อวิถีเล โดยมีผลการวิจัยดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของวิถีโหนด และนา
1. ปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ในพืน้ ที่สงิ หนคร และสทิงพระมักประสบกับปัจจัยเสี่ยงจากภัยแล้ง และฝนตก น้าท่วม โดยชาวบ้านที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่สองอาเภอได้รับผลกระทบจากน้าท่วมและภัยแล้งดังนี้
1.1 ปัจจัยเสี่ยงจากน้าท่วม
จากการศึกษาพบว่า ในฤดูฝนเป็นช่วงที่ชาวนาปลูกข้าว เกิดอุทกภัย ทาให้เกิดน้าท่วมในนาข้าว และต้น
ตาลโตนด ทาให้ข้าวในนา และต้นตาลโตนดเน่าเปื่อยในฤดูฝน ฝนตกหนักทาให้เกิดน้าท่วม มีผลต่อนาข้าว ต้น
ตาลโตนด และไร่นาสวนผสม อันเป็นผลต่อระบบการผลิต
นอกจากนั้น จากการสั ม ภาษณ์ ชาวบ้ า นในแต่ละต าบลพบว่า น้าท่ วมทาให้พ้ืน ที่ นาปี ไ ด้ รับความ
เสียหายในช่วงฤดูฝน ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ ที่ต่า สภาพเป็นที่ราบลุม่ ริมน้า และเป็นที่ลมุ่ แอ่งกระทะ ที่ทาให้เกิดน้าท่วมขัง
ชาวบ้านที่ทานาในตาบลชะแล้เล่าให้ฟังว่า น้าเคยท่วมเมื่อปี 2556 ถึงแม้จะท่วมไม่นาน แต่อย่างไรก็ตามข้าวเสียหาย
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทานาปี และการขึ้นต้นตาลโตนดของชาวบ้านในเขต 2 อาเภอ

ภาพที่ 1 พื้นที่นาที่ถูกน้าท่วมในช่วงฤดูฝน
ที่มา: ภาพถ่ายโดยบุญโชค สุบนิ รัตน์ เมื่อ ปี 2559
เมื่อศึก ษาสภาพกายภาพของพื้นที่ในตาบลต่าง ๆ พบว่า มีพ้ืนที่ลุ่ มริมน้า ได้แก่ ตาบลคูขุด พื้นที่ตาบล
กระดังงา พืน้ ที่ตาบลดีหลวง พื้นที่ตาบลชุมพล พืน้ ที่ตาบลคลองรี พื้นที่ตาบลชะแล้ เช่น หมู่บ้านแหลมไทร หมู่บ้านใน
พื้นที่ตาบลดังกล่าวพบว่า เมื่อถึงฤดูฝน ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทาให้น้าล้นตลิ่ง ลักษณะทางกายภาพ
ของพืน้ ที่ทานาเป็นพืน้ ที่ลมุ่ ริมน้า ทาให้เกิดน้าท่วมขัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทานาและต้นตาลโตนดมีหลายพืน้ ที่
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ส่ วนในพื้ นที่ ต าบลคลองรี ได้ แก่ หมู่บ้ านท่ าโพธิ์ หมู่ บ้านท่ าโพธิ์ ใหม่ พื้นที่ ต าบลวั ดจั นทร์ ได้ แก่ หมู่บ้าน
หัวยาง หมู่บ้านบ่อประดู่ หมู่บ้านปอ หมู่บ้านพังเถร หมู่บ้านพลี พื้นที่ตาบลบ่อแดง ได้แก่ หมู่บ้านแคใต้ หมู่บ้านวัดพิกุล
พื้นที่ตาบลสนามชัย ได้แก่ หมู่บ้านพังกก หมู่บ้านสนามชัย หมู่บ้านดอนเค็ด พบว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มแอ่งกระทะ เมื่อถึง
ฤดูฝน ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทาให้เกิดน้าท่วมขัง ซึ่งส่งผลกระทบกับการทานา และต้นตาลโตนด
พื้นที่ราบน้าท่วมขัง พบว่า เมื่อถึงฤดูฝน ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทาให้เกิดน้าท่วมขัง ซึ่งส่งผล
กระทบกับการทานา และต้นตาลโตนดมีหลายพื้นที่ ได้แก่ หมู่บ้านพังเภา หมู่บ้านพังเสม็ด หมู่บ้านมัจฉา หมู่บ้าน
พังลึก ตาบลจะทิ้งพระ พื้นที่ตาบลบางเขียด พื้นที่ตาบลปากรอ
1.2 ปัจจัยเสี่ยงจากภัยแล้ง
จากการศึกษาพบว่า ในฤดูร้อน น้าไม่เพียงพอต่อการทานา เนื่องจากระบบชลประทานยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ จึงทาให้ทานาปรังไม่ได้ ในช่วงฤดูร้อนมักเกิดภัยแล้ง เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล ไม่มี
แหล่งน้าธรรมชาติ ลาคลองจะทิ้งพระ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เพราะตื้นเขิน มีแหล่งน้าในธรรมชาติไม่เพียงพอเก็บ
น้าไม่ได้ผลกระทบทาให้ขาดน้าในการทานา ส่วนชาวนาตาบลทานบและตาบลราแดงกล่ าวว่า คลองและแหล่งน้า
สาธารณะตื้น เขิ น ส่ ง ผลต่อ ปั ญ หาขาดแคลนน้าในฤดู แ ล้ ง ปั ญ หาน้าท่ ว มขั ง บริ เวณคลองสทิ ง หม้อ ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรตกต่า
เช่นเดียวกับตาลโตนดที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก ขาดน้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตต้นตาล ออก
ผลน้อยเหมือนกับต้นข้าวที่ทาให้เมล็ดลีบและไม่สมบูรณ์

ภาพที่ 2 พื้นที่ทานาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งการทานาปรัง
ที่มา: ภาพถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ 30 มีนาคม 2559
2. ปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพ
ตาบลชิงโค และตาบลอื่น ๆ ดินไม่มีคุณภาพเนื่องจากการปลูกพืชบริเวณที่ดินเดิมซ้าหลายรอบจนทาให้ดิน
เสื่อมคุณภาพ ส่งผลให้เกษตรกรหันมาใช้สารเคมีในระบบผลิตชาวนาจากตาบลสนามชัยกล่าวว่า ใช้ปุ๋ยเคมีใส่ในไร่นา
ทาให้ดินแข็งกระด้างขึ้น
นอกจากนั้นยังพบว่า ในตาบลท่าหิน ตาบลม่วงงาม ตาบลชิงโค และตาบลอื่น ๆ มีนายทุนจากภายนอก
ชุมชนเข้ามาซื้อที่ดนิ เพื่อถมที่แล้วจัดสรรขายเป็นล็อก บางคนก็ทาบ้านจัดสรร บางคนกู้เงินไปลงทุนโดยใช้ที่นาจานอง
จนถูกยึดที่ดนิ ทาให้ชาวนาไม่มที ี่ดนิ ทากินทาให้ชาวบ้านขายที่นาในพืน้ ที่ตาบลปากรอ มีการถมดินสร้างบ้านเรือน
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ภาพที่ 3 การนาพื้นที่นามาถมที่ดนิ เพื่อขายและทาบ้านจัดสรรในพืน้ ที่ตาบลม่วงงาม
ที่มา: ภาพถ่ายโดยคณะผู้วิจัย วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
3. ปัจจัยเสี่ยงด้านชีวภาพ
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสนทนากลุ่มพบว่า ชาวบ้านทานาจะใช้ปุ๋ยเคมีเปอร์เซ็นต์สูง ยังไม่นิยมใช้
ปุ๋ยชีวภาพนอกจากนั้นยังพบว่า ตาบลม่วงงามมีปัญหามลพิษจากโรงงาน ปัญหาน้าเค็มของการใช้ปุ๋ยเคมีระยะยาว
ส่งผลต่อคุณภาพของดิน ชาวบ้านใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรูพชื ทาให้สารพิษตกค้างสารเคมีจากการเลีย้ งกุ้งมีสารเคมี
ตกค้าง ทาให้พ้ืนที่การเกษตรเสียหายและในพื้นที่ตาบลกระดังงาพบว่ามีปัญหาน้าเค็มซึ่งส่งผลต่อน้าที่ใช้ในการทา
เกษตรกรรม ตาบลชะแล้พบว่า ชาวนามีการเผาหญ้าก่อนไถนา ทาให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเสื่อมโทรม สารเคมีใน
สวนปาล์มไหลซึมลงในพื้นที่นา เช่นเดียวกับต้นตาลโตนดคนขึ้นตาลเล่าว่า ผลผลิตจากน้าตาลโตนดได้น้อยลง ทั้งนี้
เนื่องจากเกิดจากสภาพหน้าดินถูกทาลายจากสารเคมีในด้านองค์ความรู้ชาวนาจะมีความรู้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
ข้าวหนักไว้สาหรับปลูกในฤดูตอ่ ไป แต่จะเก็บเกี่ยวข้าวเบาขาย จึงทาให้ชาวนาไม่ค่อยได้เก็บพันธุ์ข้าวไว้สาหรับการปลูก
และมักจะใช้เมล็ดพันธุ์ที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่งผลต่อการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีในวิถีการผลิต
ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพดินที่ใช้ในการทานา ภาวะคุกคามจากปัญหาข้าวหาง (ข้าวผี) ข้าวดีด-ข้าวเด้ง คุกคาม
พื้นที่การเกษตรปัญหาขาดความรู้ -ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สารเคมีขาดระบบชลประทานที่ถูกต้องเหมาะสม
ปัญหาน้าเค็มรุกล้าน้าดีในคลองอาทิตย์
4. ปัจจัยเสี่ยงด้านสังคม
ปัจจัยเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงานในระบบการผลิตของครัวเรือน และค่านิยมเรื่องการประกอบอาชี พ
เป็นปัญหาของทุกตาบล เนื่องจากแรงงานในครัวเรือนหันไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรมและบริการ บางส่วนหันไป
เรียนหนังสือ เมื่อเรียนสูงขึ้นจึงทาให้หางานทาในเมือง ไม่กลับมาทานา หรือสืบทอดการทาเกษตรกรรมต่อจากรุ่นพ่อ
แม่ นอกจากนัน้ ยังพบว่าบางตาบล เช่น ตาบลม่วงงามมีแรงงานต่างด้าวอพยพเข้ามาทางานเป็นจานวนมาก ส่งผลให้
แรงงานที่ใช้ในระบบการผลิต แทนที่จะเป็นแรงงานในครัวเรือนกลับกลายเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวแทน ในพืน้ ที่ม่วง
งามแรงงานวัยหนุม่ จะเข้าไปทางานในบริษัทขุดเจาะน้ามันจานวนมาก เนื่องจากรายได้ดกี ว่าภาคเกษตรกรรม
การขึ้นตาลโตนด ปัจจัยเสี่ยง คือ ในอนาคตอาจจะมีคนขึ้นตาลโตนดน้อยลง เนื่องจากคนรุ่นหลังนิยมไป
ทางานประจานอกพื้นที่มากขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบกับอาชีพการขึ้นตาลโตนดได้
5. ปัจจัยเสี่ยงจากกลไกตลาด
ต้น ทุ น ในการผลิ ต ข้ า วสู ง ตั้ง แต่ เริ่ ม กระบวนการผลิ ต จนกระทั่ ง สิ้น สุ ด กระบวนการผลิ ต ต้ อ งอาศั ย
เทคโนโลยีที่ต้องมีค่าใช้จ่าย เช่น การจ้างรถไถนา จ้างรถตัดข้าวในฤดูเก็บเกี่ยว ต้องซื้อปุ๋ยมาใช้ในการผลิตสองรอบ
ผลิตผลได้นอ้ ยกว่าต้นทุน เช่น ปุย๋ เมล็ดพันธุ์ ค่าแรงงานสูงเกษตรกรขาดความรู้ ในเรื่องกลไกตลาด ขาดเงินทุน และ
ขาดวัตถุดบิ ในการประกอบอาชีพ ขาดความรู้เกี่ยวกับภาคการผลิตขาดทุนทรัพย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วมีราคาแพง
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6. ปัจจัยเสี่ยงจากศัตรูพืชที่ทาให้นาข้าวเสียหาย
ศัตรูพชื ที่ทาให้นาข้าวเสียหายที่รุนแรงคือหอยเชอรี่ เพราะหอยเชอรี่จะทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้เป็น
อย่างดี ถึงแม้ชาวนาจะฉีดยาฆ่าหอยเชอรี่ ก็ยังไม่ตาย หอยเชอรี่จะขึ้นไข่บนต้นข้าว กินต้นข้าว มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทาง
การได้ปล่อยนกปากอ้าของพระเทพฯ ให้มาปราบหอยเชอรี่ แต่ก็ยั งไม่หมด เพลี้ยก็มีบ้างแต่ไม่มาก นอกจากนั้นยังมี
ข้าวผีที่สง่ ผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวข้าว และไม่สามารถนาพันธุ์ขา้ วไว้สาหรับปลูกได้หากใช้วธิ ีตัดข้าว เพราะข้าวผีจะ
ติดมาด้วย ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชาวนา เพราะไม่มีรวงข้าว ศัตรูพืช หนู เพลี้ย มีจานวนมาก ขาดการกาจัดที่
เหมาะสม
7. ปัจจัยเสี่ยงจากการทาสวนปาล์มในพื้นที่นา
การนาพืชเศรษฐกิจดังกล่าวมาปลูกแทนการทานาและทาตาลโตนด เช่น เปลี่ยนจากการทานาเป็นสวนยาง
สวนปาล์มส่งผลให้พ้ืนที่นาข้าวและไร่นาสวนผสมได้รับสารเคมีจากนาปาล์ม นอกจากนั้นพืชเศรษฐกิจยังรุกล้าพื้นที่
ทานา ทั้งนี้จากการสารวจพบว่า การทาสวนปาล์มในพื้นที่นาเริ่มมีให้เห็นหลายหมู่บ้านหลายตาบลจากการสารวจ
ข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนต่าง ๆ พบว่า ลงทุนครั้งเดียวแต่ผลผลิตอยู่ได้นาน ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวไม่ยุ่งยากเหมือน
การทานาที่ตอ้ งใส่ปุ๋ยหลายครั้ง แต่ผลกระทบคือ พืน้ ที่นาซึ่งเป็นพืน้ ที่อาหารของชุมชนลดลง 10 % อย่างเช่น ในพื้นที่
ตาบลป่าขาด ตาบลชะแล้ และอีกหลาย ๆ ตาบลที่ถูกรุกคืบด้วยพืชเศรษฐกิจ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของวิถีเล
ผู้วิจัยได้สารวจ สนทนากลุ่ม อภิปรายกลุ่ม และสัมภาษณ์จากชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่ศึกษา
อาเภอสิงหนคร และอาเภอสทิงพระ ซึ่งมีทั้งหมด 22 ตาบลพบว่าวิถีเล ต้องอาศัยแหล่งอาหารตามธรรมชาติ โดย
จาแนกเป็น 4 แหล่ง ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา ทะเลอ่าวไทย เหมืองหรือคลอง บริเวณป่าชายเลน ซึ่งในแหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติต่างมีปัจจัยเสี่ยง และถูกคุกคามจากหลากหลายสาเหตุโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย
การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เป็นการทาประมงที่ทาลายล้างซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์น้าลดลง การใช้
อวนหรือกัดตาถี่ต่ากว่า 3.5 เซนติเมตร ยาเบื่อ ช๊อตไฟ จัดเป็ นปัญหาสาคัญต่อการทาประมงในพื้นที่ตาบลหัวเขา
และในพื้นที่ตาบลสทิงหม้อ ชาวประมงใช้อวนรุนในการทาประมง การใช้ อวนรุนจะเป็นลักษณะการทาประมงแบบ
ครอบครัว เครือญาติ ใช้เรือ 2 ลา หรือหลายลา เป็นเรือหางยาว เพื่อให้สามารถลากอวนรุนได้เรือกลุ่มนี้แม้จะมี
การขออาชญาบัตรแต่ก็ไม่สามารถออกไปนอกเขต 3,000 เมตร หรือ 3 ไมล์ทะเลได้ เพราะศักยภาพของเรือไม่พอ
หากทาประมงอยู่ในเขต 3,000 เมตรก็ถือว่าผิดกฎหมาย เนื่องจากมีผลกระทบต่อสัตว์น้าและระบบนิเวศชายฝั่ง
ส่งผลให้การทาประมงบางฤดูรายได้ไม่คุ้มกับการลงทุน เนื่องจากปริมาณสัตว์นาในทะเลลดน้
้
อยลง
นอกจากนั้นยังพบว่า ที่ตาบลบางเขียด ตาบลป่าขาด และอีกหลาย ๆ ตาบลมีเครื่องมือประมงประเภท
ไซหนอนหรือไซงู มีผลกระทบกับอาชีพประมง ทาให้กงุ้ ตัวเล็ก ไม่เติบโตซึ่งชาวประมงบอกว่าสามารถจับสัตว์น้าได้
ทุกชนิด จึงทาให้ชาวประมงหันมาใช้เครื่องมือประเภทนี้กันมากขึ้น
ส่วนเครื่องมือประมงประเภทโพงพางเป็นเครื่องมือที่ทาลายล้าง แต่ชาวบ้านในพื้นที่ตาบลหัวเขาบางส่วน
ต้องการให้มีโพงพางอยู่ ในขณะที่รัฐมองว่าเป็นเครื่องมือผิดกฎหมาย ชาวบ้านแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ยังใช้โพงพาง
และกลุ่มที่ต่อต้านโพงพาง นอกจากนั้นยังพบว่า เครื่องมือประมงที่ใช้ยังไม่ได้มาตรฐาน ตามที่กรมประมงวางไว้ จึงทา
ให้ชุมชนมองว่ารัฐไม่มีมาตรการในการควบคุมการจับปลา เช่นเดียวกับชาวประมงตาบลวัดจันทร์ ยังมีการใช้อวนตาถี่
ในการจับปลา มีการช๊อตปลา วางยาปลา
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ภาพที่ 4 ไซหนอน เครื่องมือประมงที่จับสัตว์น้าได้ทุกประเภท
ที่มา: ภาพถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ภาพที่ 5 ไซตู้ ไซนั่ง ไซนอนขัดขวางการไหลเวียนของน้า
ที่มา: ภาพถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ภาพที่ 6 โพงพางกับการเกิดอาชีพรับจ้างซ่อมแซม
ที่มา: ภาพถ่ายโดยคณะผู้วจิ ัยวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
2. ปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อการทาประมง
พื้นที่ตาบลหัวเขา ไม่มพี ้ืนที่ในการทานา ส่วนใหญ่ชาวบ้านทาประมงชายฝั่ง ซึ่งหากมีปัญหาการเกิดน้าท่วม
ก็จะทาให้มีปัญหาในการทาประมงชายฝั่งได้เช่นเดียวกัน เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง การทาประมงขนาดเล็ก ทาให้
เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือประมงของชาวบ้านในตาบลหัวเขา โดยพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง ประเภทที่ลุ่มริม
ลาน้า น้าล้นตลิ่ง ดิน/โคลนถล่ม ได้แก่ หมู่บ้านเขาแดง หมู่บ้านแหลมสน หมู่บ้านนอก หมู่บ้านหัวเขา หมู่บ้านท่าเขา
หมูบ่ ้านหัวเลน
ในฤดูมรสุม ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ชาวประมงไม่สามารถออกเรือประมงได้ เพราะมีคลื่นพายุ
ลมแรง ประมาณ 6 เดือนทาให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ชาวประมงต้องบริโภคอาหารจากแหล่งอื่น
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3. ปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพและชีวภาพมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง
ปัจจัยเสี่ยง ภาวะคุกคามที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้า และการทาประมงของชาวประมงเกิ ดจาก
ปัจจัยหลายประการ ดังนี้
3.1 ปัจจัยเสี่ยงจากขยะที่ถูกทิ้งลงทะเล และการรุกล้าทะเลสาบโดยการถมดินเพื่อก่อสร้างสิ่ง
ปลูกสร้าง
ในพืน้ ที่สงิ หนคร โดยเฉพาะตาบลสทิงหม้อ และตาบลหัวเขา ประกอบไปด้วยหมู่ 6 บ้านหัวเลนหมู่ 6
ชุมชนเจ้านครและหมู่ 8 ชุมชนบ้านบ่อสวนหัวเขา ปัจจัยเสี่ยง และภาวะคุกคามที่พบคือ ทะเลสาบตื้นเขินระบบ
การระบายน้าเปลี่ ย นทิศ ทาง มีน้าเน่า เสี ย มากขึ้น เนื่อ งจากสิ่ ง ปฏิกูล ที่ ถู ก ทิ้ง ในทะเลสาบการรุ ก ล้ าในเขตคลอง
เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยนอกจากนั้นยังพบว่า มีขยะถูกทิ้งลงทะเลเป็นจานวนมาก ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดภาวะ
คุกคามต่อความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าที่ชุมชนดารงอยู่ การทิ้งขยะไม่ถูกที่
หรือทิ้งขยะลงในทะเลทาให้ทะเลตื้นเขิน สกปรก เน่าเสียส่งผลต่อการจับสัตว์น้าของคนในพื้นที่ชุมชนหมู่ 1 บ้านใหม่
อธิบายให้ฟังว่า ทะเลสาบตื้นเขิน เนื่องจาการทับถมของขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่เป็นภาวะคุกคามต่อ
ทะเลสาบสงขลาอันเป็นแหล่งทามาหากินของชาวประมงตาบลหัวเขาโดยเฉพาะ หมู่ 3 และหมูท่ ี่ 5 ที่ผู้คนมองว่าขยะที่
มีสารตกค้างเป็นตัวอันตรายต่อสัตว์น้า ทาให้สัตว์น้าลดจานวนลง นอกจากนั้นยังพบว่ามีการรุกล้าทะเลสาบสงขลา
โดยการถมดิน เพื่อสร้าง ต่อเติมที่อยู่อาศัย ทาให้สัตว์น้าลดจานวนลง ส่งผลต่อรายรับไม่เพียงพอ และรายจ่ายเพิ่ม
มากขึ้นอาชีพประมงลดน้อยลง ชาวบ้านหันไปทางานโรงงานกันมากขึน้

ภาพที่ 7 ขยะที่อยูบ่ ริเวณชายฝั่งทะเลสาบ ตาบลหัวเขา ซึ่งถูกทิง้ ในแหล่งน้าจานวนมาก
ที่มา: ภาพถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
3.2 ปัจจัยเสี่ยงจากการปล่อยน้าเสียลงแหล่งน้า
จากการสัมภาษณ์ชาวประมงในพืน้ ที่หมู่ 2 ตาบลสทิงหม้อหมู่ 4 บ้านหัวเขาตาบลหัวเขาพบว่ามีน้าเสีย
จากโรงงานปล่อยลงสู่ทะเล โดยที่โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้าเสียลงคลองอู่ตะเภา และไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา
ทาให้ทรัพยากรสัตว์น้าลดลง ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าปลาบางชนิดที่เคยมีอยู่ได้ลดจานวนลง และหายไปจากทะเลสาบ
สงขลา เช่น ปลาดันหลาว ปลาหัวอ่อนลดลงหรือหายไป
3.3 ปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดตะกอนดินและปัญหาการไหลเวียนของน้า
หมู่ 6 ตาบลสทิงหม้อ และตาบลหัวเขามีการเดินเรือของบริษัทเรือน้ามัน เวลาเรือใหญ่แล่นเข้าแล่น
ออก ทาให้เกิดตะกอนใต้ทะเล มีผลกระทบต่อลูกปลาในทะเล ถึงแม้ว่าทางหน่วยงานของรัฐ จะมี การเข้ามาทาประชา
พิจารณ์เกี่ยวกับการขุดเจาะน้ามัน แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือเดินทะเลเวลาวิ่ง
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เข้าวิ่งออกจากฝั่ง ทาให้ตะกอนดินโคลนที่ไม่ใช่สัตว์ทะเลเข้ามาในอวนชาวประมงซึ่งส่งผลกระทบต่อการหาปลาของ
ชาวประมง และผลกระทบจากท่าเรือน้าลึกซึ่งมีการเดินเรือ บางครัง้ เรือมีการปล่อยคราบน้ามันออกมา
ในตาบลคูขุด ตาบลคลองรี และตาบลอื่นที่มีต้นลาพูจานวนมาก เกิดปัญหาในเรื่องต้นลาพูขัดขวาง
การไหลเวียนของน้าทะเลสาบสงขลา เนื่องจากต้นลาพูปิดกั้นทางน้า ทาให้ทะเลตื้นเขิน เนื่องจากรากของต้นลาพูไป
กรองตะกอนหิน ส่งผลให้น้าไหลไม่สะดวก และมีเศษใบไม้ทับถมในบริเวณที่มีต้นลาพู ทาให้มีต้นหญ้าขึ้นเป็นจานวน
มาก ยิ่งทาให้น้าไม่ไหลเวียน เมื่อมีน้าไหลเข้ามา ก็จะทาให้น้าเน่าเสีย กระทบถึงแอ่งน้าแห่งนั้น เน่าเสียไปด้วย ส่งผล
ต่อการทาประมงชาวบ้านมีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐ ตัดเอาต้นลาพูออกไปบางส่วนที่ไปกักการไหลเวียนของ
น้า ต้นลาพูที่มีรากใช้หายใจซึ่งขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ได้ขวางกั้นทางน้า ส่งผลให้มีตะกอนดินเพิ่มขึ้น น้าทะเลตื้นเขิน
ชาวบ้านตาบลคูขุดได้ทาหนังสือร้องเรียนถึงจังหวัดให้มาโค่นต้นลาพูออกบางส่วนที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง แต่ทางหน่วยงาน
ภาครัฐกลับมองว่าหากทาลายต้นลาพูอาจส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของปลา ทาให้ปลาหายไป กรณี
ดังกล่าวได้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านที่อาศัยการประกอบอาชีพประมงชายฝั่งกับหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นใน
การแก้ไขปัญหาเรื่องต้นลาพู หน่วยงานภาครัฐควรหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบนิเวศของป่าชายเลน โดยเฉพาะความรู้
เกี่ ย วกั บ ต้ น ล าพู ซึ่ ง เป็ น พั น ธุ์ ไ ม้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสั ต ว์ น้ า และเป็ น พื ช สมุ น ไพร แต่ ใ น
ขณะเดียวกันต้นลาพูมีรากอากาศขนาดใหญ่ที่แทงขึ้นมาจากพื้นดินเห็นได้ชัดเจน และเมื่อให้ความรู้เกี่ยวกับต้นลาพู
และอธิบายถึงข้อดีข้อเสียของการมีตน้ ลาพู ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน เพราะรากลาพูจะช่วยไม่ให้เครื่องมือ
ประมงเข้ามารบกวนสัตว์น้าวัยอ่อนได้ ซึ่งทาให้ชาวบ้านสามารถจับสัตว์น้าได้ตลอดทั้งปี การให้ความรู้และสร้าง
จิตสานึกรักษ์ทะเลสาบสงขลาจะช่วยให้ชาวบ้านมึความรู้ความเข้าใจ หลังจากนั้นอาจจัดกิจกรรมขุดลอกบริเวณที่มี
ตะกอนทับถมจานวนมาก เพื่อให้นาสามารถไหลเวี
้
ยนได้สะดวกมากขึ้น
3.4 ปัจจัยเสี่ยงจากแท่นขุดเจาะน้ามัน:น้ามันรั่ว และการถ่ายเทน้ามันและสารเคมี
จากการศึกษาพบว่า ชาวประมงในหมู่ 1 ตาบลหัวเขาชุมชนทะเลนอกหมู่ 7 บ้านบนเมืองได้รับความ
เดือดร้อนจากแท่นขุดเจาะน้ามันมีผลกระทบกับการทาประมง ซึ่งสอดคล้องกับชาวบ้านที่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล
อ่าวไทย นับตัง้ แต่ตาบลม่วงงาม บ่อแดง บ่อดาน วัดจันทร์ ตาบลชิงโค ตาบลจะทิ้งพระ ตาบลสนามชัย ตาบลคลองรี
ชาวประมงชายฝั่งได้เล่าให้ผู้วิจัยฟังถึงแท่นขุดเจาะน้ามันที่บริษัทต่าง ๆ มาสร้างแท่นกลางทะเล นอกจากจะเข้าใกล้
แท่นดังกล่าวไม่ได้แล้ว ยังพบว่า แท่นขุดเจาะอาจเกิดรูรั่ว ทาให้น้ามันรั่วไหลออกสู่ทะเลเป็นอันตรายต่อปลา ทาให้
อาหารทะเลลดน้อยลงและน้าเสียจาการถ่ายเทน้ามันสารเคมีลงสู่ทะเลทาให้ชาวประมงจับปลาได้น้อยลง ราคาปลาที่
ชาวประมงนามาขายจึงส่งผลให้ราคาแพงขึ้นกว่าเดิม
3.5 ปัจจัยเสี่ยงจากการขาดความรู้ด้านการประมง
ในการท าประมงจะต้ อ งอาศั ย ความรู้ ห รื อ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการท าประมง แต่ มี บ างคนที่
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่มคี วามรู้ในการทาประมงที่ถูกต้อง เห็นแก่ตัวไม่รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ใช้เครื่องมือประมง
ที่ทาลายล้าง เพื่อให้สามารถจับสัตว์น้าได้คราวละมาก ๆ ส่งผลให้ทาประมงในลักษณะทาลายล้างและมีผลต่อความ
ยั่งยืนของวิถีประมง
3.6 ปัจจัยเสี่ยงจากการทาลายระบบนิเวศป่าชายเลน
จากการศึกษาพบว่า ในพื้นที่วัดบ่อปาบที่มีการอนุรักษ์ป่าชายเลน และตาบลชะแล้มีเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติของป่าชายเลน จากการบอกเล่าของชาวบ้าน พบว่า การจัดสร้างทางเดินศึกษาระบบนิเวศหรือเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนส่งผลต่อการรุกล้าพื้นที่ป่าชายเลน ทาให้ป่าชายเลนถูกรถแม็คโครโค่นทาลายป่าชายเลน
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กินเนื้อที่ 1 ไร่ ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศของป่าชายเลน ทาให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงและเสื่อมโทรมลง แต่อย่างไรก็ตาม
ชาวบ้านบริเวณนัน้ ก็ได้พยายามฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับโรงเรียน และภาครัฐทุกปี
3.7 ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพความเค็มของน้าลดลงทาให้ชนิดและปริมาณของสัตว์น้าลดลงและ
บางชนิดหายไป
ในบางฤดู เช่น ฤดูฝน ปริมาณน้าจืดมีมากกว่าน้าเค็มทาให้น้าในทะเลสาบสงขลาจืดลง ส่งผลกระทบ
ต่อสัตว์นาท
้ าให้สัตว์น้าบางชนิดหายไป เช่น กุ้ง ปลาลดลง ปลากระบอก ปลาขี้ตัง กุ้งแชบ๊วย กุ้งหัวมัน ปูม้า ปูดา

สรุปผลและอภิปรายผล
ปัจจัยเสี่ยงของโหนดนาเล เกิดจากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยด้านกายภาพซึ่งเกิดจากที่ดินถูกบุกรุกการถมที่ดินเพื่อ
นาไปจัดสรรขาย และทาบ้านจัดสรร ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากระบบทุนเข้ามาในชุมชนชนบททาให้คนส่วนใหญ่รับวัฒนธรรม
บริโภคนิยม จึงทาให้คนหันไปพึ่งเงินตรา เพื่อให้ทันสมัย จึงหันไปเปลี่ยนแปลงที่ดินเพื่อการผลิตอาหารไปเป็นการทาบ้าน
จัดสรร เพื่อให้ได้เม็ดเงินที่เพิ่มขึน้ สอดคล้องกับงานศึกษาของชนิดา จรรยาเพศ แบมฟอร์ด (2552) พบว่าวิกฤตอาหารที่
เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อประชาชนและทาให้สัดส่วนคนจนเพิ่มมากขึ้นมีการวิเคราะห์สาเหตุของวิกฤตอาหารที่
จะเกิดขึน้ ว่ามาจากปัจจัยหลายประการตัง้ แต่การหดตัวของภาคเกษตรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากการขยายตัว
ของเมืองการผันเอาที่ดนิ ไปปลูกพืชเพื่อทาเชื้อเพลิงแทนน้ามันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมการ
เก็งกาไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนทางด้านชีวภาพพบว่า การปลูกพืชเศรษฐกิจสวนปาล์ม และมีการใช้สารเคมีที่
ทาลายหน้าดิน การระบาดของศัตรูข้าว ความเสี่ยงในด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว และพืชผักท้องถิ่น การใช้สารเคมีในนาข้าว
ส่งผลกระทบต่อต้นตาลโตนดมีสถานการณ์ความเสี่ยงหรือความเปราะบางที่เกิดขึ้น ได้แก่ เกษตรกรบางรายไม่มีการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เป็นของตนเองขายทั้งหมด และซื้อใหม่เมื่อถึงฤดูกาลผลิตการรุกคืบของเมล็ดพันธุ์จากบริษัท เช่น
เมล็ดข้าวพันธุ์ข้าวเบาเมล็ดข้าวโพด เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวมีความต้องการสารเคมีในปริมาณสูงการละทิ้งพันธุ์พืชพื้นบ้าน
เนื่องจากมีการใช้พันธุ์จากที่อ่ืนมากขึ้นพันธุ์พ้ืนบ้านหายากขาดการสืบทอดและอนุรักษ์พันธุกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานศึกษาของสมบู รณ์ เจริญจิ ระตระกู ล และคณะ (2551) ได้ ศึกษาเรื่อง ศั กยภาพและข้ อจากั ดของการผลิ ตข้ าว
เพื่อความมั่นคงของชาวนาจังหวัดปัตตานี ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการขยายการเพาะปลูกยางพาราอย่างไม่ค่อยมีขอบเขต
ในระยะหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการขยายการเพาะปลูกเข้าไปในเขตป่า และในที่นา หากพิจารณาผลกระทบแบบ
องค์รวมครบทุกมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จากผลกระทบจากการสูญเสียป่าไม้ ป่าต้นน้า ความหลากลาย
ทางชีวภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหาร
ส่วนวิถีประมงพบว่า เครื่องมือประมงที่ทาลายล้าง ขยะ น้าเสีย ที่ถูกปล่อยลงทะเลมีความเสี่ยงต่อการทา
ประมง และแท่น ขุ ดเจาะน้ามั นที่ เป็ น ปัญ หาต่อ การทาประมง การไม่ต ระหนัก ในคุณ ค่า ของป่ า ชายเลนปล่ อยให้
ป่าชายเลนเสื่อมโทรม
นอกจากนั้นยังพบว่าแรงงานในครัวเรือนที่อยู่ในระบบการผลิตภาคเกษตร ยังมีไม่เพียงพอ หรือมีแรงงานใน
ภาคการเกษตรอยู่แต่โดยมากแล้วจะมีอายุเฉลี่ย 40 ปี โดยแรงงานรุ่นใหม่ ๆ ไม่นิยมทาอาชีพเกษตรกรรมแล้วเพราะ
มองว่าเหนื่อยและไม่คุ้มค่าในการผลิต จึงหันไปทางานในโรงงานซึ่งแตกต่างจากงานศึกษาของธนันชัย มุ่งจิต (2555)
ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านความมั่นคงทางอาหารบ้านแม่สุริน อาเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่า ปัจจัยโอกาส และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน
ประกอบด้วยศักยภาพ และการเปลี่ยนแปลงในระบบการเกษตรต่อการผลิตอาหารรูปแบบการใช้ประโยชน์และ
การเปลี่ยนแปลงของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ รายได้ และศักยภาพในการเข้าถึง หรือหาซื้ออาหารที่ต้องการการคง
อยู่ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและการแบ่งปัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับชุมชน
1. เนื่องจากชุมชนปลูกข้าวและไร่นาสวนผสมซึ่งมีพืชหลากหลายชนิดไว้ขายมากกว่าไว้กิน รวมทั้งการเลี้ยง
สัตว์ที่มีไว้ขายมากกว่าไว้กิน ดังนัน้ ชุมชนควรให้มีการขายผลผลิตในตลาดหรือร้านค้าของชุมชนเพิ่มขึ้น แทนที่จะขาย
ให้พ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะช่วยให้มีการกระจายอาหารหมุนเวียนในชุมชนมากขึน้
2. ชุ ม ชนควรสร้ า งผู้ น าที่ มี ค วามใส่ ใ จต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยหนุ น เสริ ม ให้ ไ ปดู ง าน เพื่ อ น ากลั บ มาปรั บ
กระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอดในการเพิ่มผลผลิตที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เพื่อจะได้ส่งผลดีต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค เช่น ทาเกษตรแบบปลอดสารพิษ ทานาข้าวอินทรีย์ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. หน่วยงานภาครัฐควรมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักต่อปัจจัยเสี่ยง ภาวะคุกคาม
ความมั่นคงทางอาหาร และค้นหาผู้นาพัฒนาศักยภาพกลุม่ พัฒนาศักยภาพผู้นาผ่านศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เลของ
ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐควรให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล ทุกตาบลในคาบสมุทรสทิงพระ เพื่อใช้เป็น
ฐานในการวางแผนการจัดการทุนชุมชน ทุนทรัพยากรชุมชน และทุนด้านเศรษฐกิจชุมชน
2. หน่วยงานภาครัฐควร ให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องของระบบนิเวศชายฝั่ง โดยเฉพาะระบบนิเวศของป่าชายเลน
ที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อนซึ่งมีความหลากหลายทางพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ต้นลาพูเป็นพืชที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเป็นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น้า และเป็นพืชสมุนไพร แต่ในขณะเดียวกันต้นลาพูมรี ากอากาศขนาดใหญ่ที่แทงขึน้ มาจาก
พื้นดินเห็นได้ชัดเจน บนต้นลาพูมีหิงห้อยชอบอาศัยอยูแ่ ละส่งแสงกระพริบในเวลากลางคืน ซึ่งชาวบ้านมองว่ารากลาพู
มีผลกระทบต่อต่อการไหลเวียนของน้า ซึ่งภาครัฐควรให้ความรู้เชิงระบบแก่ชาวบ้านเพื่อลดความขัดแย้ง
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การกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ
Corporate Governance on the Performance of listed Companies on the Market
for Alternative Investment (mai)
สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ1* และวนิดา ชุติมากุล1
Surin Promnurakkij1* and Wanida Chutimagul1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกากับดูแลกิจการที่มีต่อผลการดาเนินงานด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จานวน 140 บริษัท โดยเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 ประกอบด้วยระดับการกากับดูแลกิจการที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
(IOD) และข้อมูลทางการเงินมาคานวณหาอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่วน
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ และอัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
มาวิเคราะห์ ค่ า สัม ประสิ ทธ์ สหสั มพั นธ์ เพียร์ สัน พบว่า ระดั บผลการประเมิน การก ากั บดู แลกิ จ การกั บอั ตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) มีความสั มพันธ์ กันที่ระดับนั ยสาคั ญทางสถิติ .05 แต่ไม่พบความสัม พันธ์กั บ
อัตราส่วนทางการเงินอื่น และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินเมื่อจาแนกตามกลุ่ม
ของระดับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการด้วย One-way ANOVA พบว่า ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างของ
อัตราส่ วนทางการเงิ น ทุก อัต ราส่ วน โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD พบว่า อั ตรา
ผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับดีมากกับระดับต่ากว่าระดับดี ณ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .05 ซึ่งอาจกล่าวได้บริษัทจดทะเบียนที่มีระดับการกากับดูแลกิจการที่ดีจะมีความสามารถในการ
ทากาไรจากประสิทธิภาพของการใช้สินทรัพย์
คาสาคัญ: การกากับดูแลกิจการ ผลการดาเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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Abstract
The purpose of this research is to study corporate governance on the performance of listed companies
in the mai market of 140 companies by with financial ratios. The data is collected from the past five years from
2013 to 2016. Corporate governance report from the Thai Institute of Directors Association (IOD) and the
financial information are used to calculate financial ratios include liquidity ratio, efficiency Ratio, leverage ratio,
and profitability ratio. Pearson's correlation coefficient was found correlation between the level of corporate
governance assessment and ROA was statistically significant at the .05 level, but no relationship was found with
other financial ratios. The test results of the difference of the average financial ratios are classified according to
the level of assessment of corporate governance with One-way ANOVA showed that there was no difference in
the financial ratios at all ratios. The difference in LSD mean that the return on assets (ROA) of listed companies
was very good and lower than the good level at the statistical significance level of .05. It can be concluded that
companies with good corporate governance will be able to profit from the efficiency of their use.
Keywords: Corporate governance, Performance, Financial ratio, Market for alternative investment

บทนา
การกากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Good Corporate Governance (CG) ในประเทศไทยเริ่มมีการให้ความสาคัญ
นั บ ตั้ง แต่ เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จ เมื่อ ปี 2540 ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาคเศรษฐกิ จ และสั ง คมในวงกว้ า ง
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลจึงเล็งเห็นความสาคัญของการมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียใน
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติขึ้นในปี 2545 ทาหน้าที่ขับเคลื่อน
และสร้างการรับรู้ถึงความสาคัญของธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียกว่า “การกากับดูแลกิจการที่ดี” (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์, 2560) สาหรับการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนนั้น มุ่งให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติ
ของคณะกรรมการบริหารบริษัทที่ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถอื หุน้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นอีกเป็นจานวนมากที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมบริหารจัดการบริษัทได้ อย่างใกล้ชิด จึงต้องแต่งตั้งบุคคลที่ไว้วางใจให้เป็นกรรมการเพื่อเข้าไปควบคุมดูแล
ผู้บริ ห ารบริ ษัทอีก ทอดหนึ่ง ดั งนั้น การที่ จ ะเกิ ด ความมั่ น ใจและไว้ว างใจจ าเป็ นต้อ งมีการก ากับดู แ ลกิจ การที่ ดี
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้หลักการเสริมสร้างบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยข้อมูล
บนหลัก “Comply or Explain” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยจะทาการประเมินการปฏิบัติตามหลักการ
กากับดูแลกิจการนั้นจากข้อมูลที่เปิดเผย (Corporate Governance Report: CGR) โดยแสดงผลประเมินเป็น 5 ระดับ
และเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่มผี ลประเมินอยูใ่ นระดับดีขนึ้ ไป (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย, 2560)
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ตารางที่ 1 ระดับคะแนนการประเมินการกากับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

Score Range
90 100
80 89

Number of Logos

Description
Excellent
Very Good

70 79
60 69

Good
Satisfactory

50 59
Less than 50

Pass
-

No Logo Given

หลักเกณ์การประเมินการกากับดูแลกิจการดังกล่าวนั้น เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ในเชิงการกากับดูแล
รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช้กากับการตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการ
อย่างยั่ง ยืน ที่น าไปสู่ค วามสามารถทางการแข่ งขั นและมีผลประกอบการที่ ดี โดยค านึงถึ งผลกระทบในระยะยาว
(Competitiveness and performance with log-term perspective) มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and responsible business) เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good corporate citizenship) และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย
การเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศได้กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมี
มาตรการกากับดูแลกิจการที่ดีและต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นตามหลักมาตรฐานสากลของ OECD
ครอบคลุม 5 ประเด็น ซึ่งได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาในปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG
Scorecard ลดความซ้าซ้อนของหลักเกณฑ์และง่ายต่อการปฏิบัตจิ ริงมากขึ้น ดังนี้
ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาคะแนนการกากับดูแลกิจการที่ดี
2554 – 2556
เกณฑ์พิจารณา
จานวน น้าหนัก
ข้อ
คะแนน
สิทธิของผู้ถอื หุน้ (Rights of Shareholders)
24
20%
การปฏิบัตเิ ท่าเทียมกันต่อผู้ถอื หุน้ (Equitable treatment of shareholders
16
15%
บทบาทของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย (Roles of stakeholders)
18
20%
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
36
20%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsivities)
54
25%
รวม
148
100%
ที่มา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. “รายงานการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน”
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2557
จานวน น้าหนัก
ข้อ
คะแนน
33
15%
19
10%
28
20%
50
20%
107
35%
237
100%

ซึ่งข้ อมูล ต่าง ๆ ที่บริ ษัทจดทะเบีย นเปิ ดเผยต่อ สาธารณะย่อ มมีค วามสาคั ญอย่างยิ่งต่อ ผู้ลงทุนส าหรั บ
การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ โดยการกากับดูแลกิจการที่ดเี ป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลใน
การวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญที่สามารถสะท้อนถึงฐานะ
ทางการเงินและผลการดาเนินงาน ด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio) ซึ่งเป็นเครื่องมือสาหรับ
การประเมินผลการดาเนินงานที่ผ่านมาสาหรับพยากรณ์หรือคาดการณ์ในอนาคต รวมทั้งสามารถใช้เปรียบเทียบกับ
กิจการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือแตกต่างกัน หรือแม้แต่บริษัทที่มีขนาดแตกต่างกัน (Delen, Kuzey, and Uyar,
2013) ประกอบด้วย อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratio) ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency
ratio) อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (Leverage ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
(Profitability ratio) ที่สามารถให้ความหมายและแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวเลขต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในงบการเงินได้
มากกว่าการใช้ข้อมูลดิบเพียงอย่างเดียว (พันธุ์ทิพย์ โชติเวธี, 2551)
งานวิจัยที่ผ่านมามีผู้ศึกษาความสัมพันธ์ของการกากับดูแลกิจการที่มี ต่อการดาเนินงานในหลายมุมมอง
Gompers, Ishii, and Metrick (2003) ได้ทาการศึกษาการนาข้อกาหนดการกากับดูแลกิจการของกลุ่มตัวอย่าง 1,500
บริษัท โดยนามาสร้างดัชนีการกากับดูแลกิจการ (Governance Index; G Index) กับประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
พบว่า บริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูงจะมีมูลค่าของกิจการสูงขึ้นจากกาไรและยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นต่าก็จะส่งผลให้มีผลการดาเนินงานที่ต่าลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา Brown
and Caylor (2004) ที่พบว่า บริษัทที่นาข้อกาหนดของการกากับกิจการที่ดมี าใช้ส่งผลต่อการดาเนินงานที่ดีขึ้น สาหรับ
การศึกษาบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ชาญศิริ ชาวนาใต้ (2554) พบว่า บริษัทที่มีคะแนนประเมินการกากับดูแล
กิจการที่ดจี ะมีอัตราส่วนประสิทธิภาพการทากาไรดีกว่าบริษัทที่ไม่ได้รับคะแนนประเมินการกากับดูแลกิจการที่ ดี แต่
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนการกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนินงานด้วยอัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า คะแนนการกากับ ดูแ ลกิจการที่ดีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกั บ
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กับอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ
ส าหรั บการวิจั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ทาการศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ มีต่ อ ผลการ
ดาเนินงานของการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งเป็นตลาดรองสาหรับบริษัทขนาดกลาง
และขนาดเล็กในการระดมทุนได้เช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยจัดตั้งขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันที่ประเทศไทยเริ่ม
กับการปฏิบัตติ ามมาตรฐานสากลด้านบรรษัทภิบาล (Asian Development Bank, 2014) แต่จากผลสารวจและติดตาม
พัฒนาการด้านการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (Corporate Governance Report : CGR)
ปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ที่อยู่ในระดับต่า
กว่าระดับดี (Lower Recognition Levels) มีจานวนถึง 55 บริษัทหรือประมาณร้อยละ 36 ของบริษัทจดทะเบียน
ทั้งหมด (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2560) นอกจากนั้นเพื่อเป็นการขยายจากผลการศึกษาของ
ผู้วิจัยก่อนหน้านีท้ ี่พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ที่มีผลการประเมินการกากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศกับ
ระดั บดี มีคุ ณ ภาพก าไรที่แ ตกต่างกั น แต่ระดั บดีม ากและระดั บที่ ต่ ากว่า ระดั บดีไ ม่พ บความสั มพั น ธ์ กั บระดั บอื่น
(สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ และ วนิดา ชุติมากุล, 2561) โดยผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนหรือผู้ใช้
ข้อมูลอื่น ๆ ในการวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนโดยใช้ข้อมูลการกากับดูแลกิจการ
ประกอบการตัดสินใจได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนินงานด้วยอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ mai มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

โดยผู้วิจัยมีสมมติฐานการวิจัยว่า การกากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงาน โดยบริษัทจด
ทะเบียนในแต่ละระดับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการจะมีอัตราส่วนทางการเงินที่แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี้เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จานวน 140 บริษัท
ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556 - 2560 รวมข้อมูลทั้งสิ้น 700 ข้อมูลโดยมีระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยกเว้น บริษัทที่
อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน บริษัทที่อยู่ระหว่า งฟื้นฟูการดาเนินงาน และบริษัทที่มีข้อมูล
ไม่ครบถ้วน ประกอบด้วย

กลุ่มอุตสาหกรรม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

จานวน

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)
ทรัพยากร (RESOURC)
บริการ (SERVICE)
เทคโนโลยี (TECH)

10
9
35
20
13
42
11

รวมจานวน

140
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติภูมิ (Secondary data) แบบ Panel data ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) ของข้อมูลแต่ละบริษัทและข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time series data) ตั้งแต่ปี
2556-2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี ของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่นาส่ง
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และมีการเผยแพร่สาธารณะ ได้แก่ รายงานประจาปี
(Annual report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และผลการดาเนินงานจากฐานข้อมูล SETSMART ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อนามาวิเคราะห์ของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
1. ระดับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report: CGR) ของปี 2560 ที่จัดทา
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ให้เป็นค่าระดับคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยระดับดีเลิศ
(Excellent Level) 5 คะแนน ระดับดีมาก (Very good Level) 4 คะแนน ระดับดี (Good Level) 3 คะแนน
และระดับต่ากว่าระดับดี (Lower than good) ให้เป็น 0 คะแนนเนื่องจากไม่สามารถจาแนกข้อมูลได้
2. อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) ประกอบด้วย 4 อัตราส่วน ได้แก่
- อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratio)คือ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio: CR) และ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio: QR)
- อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratio) คือ อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ (Total
assets turnover: TAT) และอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (Fixed assets turnover: FAT)
- อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (Leverage ratio) คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Debt to Equity: DE) และอัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (Time interest earned: TIE)
- อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร (Profitability ratio) คือ อัตรากาไรสุทธิ (Net Profit: NP) อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on assets: ROA) และอัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น (Return on equity: ROE)
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) ในการวิเคราะห์
หาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อการอธิบายถึงลักษณะของข้อมูล และสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานสาหรับการอ้างอิงข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson Correlations Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ และ One-way ANOVA
เพื่อทดสอบความแตกต่างของอัตราส่วนทางการเงินระหว่างกลุ่มบริษัทจดทะเบียนเมื่อจาแนกตามกลุ่มของระดับ
ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ

ผลการศึกษา
ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ (CGR) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ตามหลักเกณฑ์
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยในปี 2560 พบว่า บริษัทที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent)
มีจานวน 10 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 7.1 โดยเป็นบริษัทในกลุ่มบริการมีจานวนมากที่สุด 5 บริษัท กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 3 บริษัท กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 1 บริษัท และกลุ่มทรัพยากร 1 บริษัท ระดับดีมาก (Very good)
มีจานวน 38 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 27.1 ระดับดี (Good) จานวน 44 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 31.4 และระดับต่ากว่า
ระดับดี (Lower than good) จานวน 48 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 34.4 ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มบริการและกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม 14 บริษัทและ 13 บริษัท ตามลาดับ ซึ่งแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ระดับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ (CGR) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
CGR Level
กลุ่มอุตสาหกรรม
รวม
Lower
Excellent
Very good
Good
than good
AGRO
3
3
4
10
CONSUMP
2
6
1
9
INDUS
1
13
8
13
35
PROPCON
3
4
4
9
20
RESOURC
1
7
2
3
13
SERVICE
5
8
15
14
42
TECH
1
6
4
11
รวม
10
38
44
48
140
ร้อยละ
7.1%
27.1%
31.4%
34.4%
100.0%
อัตราส่วนทางการเงินซึ่งคานวณจากงบการเงิน 5 ปีย้อนหลังทั้ง 4 อัตราส่วนและนามาหาค่าเฉลี่ยจาแนกตาม
ระดับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินจาแนก
ตามระดับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ พบว่า อัตราส่วนสภาพคล่องบริษัทในกลุ่มระดับดีมีค่าเฉลี่ยสูงที่ สุดทั้ง
2 อัตรา (CR เท่ากับ 3.11 และ QR เท่ากับ 2.32) รองลงมาเป็นกลุ่มระดับดีเลิศ กลุ่มระดับต่ากว่าระดับดี และกลุ่มระดับดี
ตามลาดับ ในขณะที่อัตราส่วนประสิทธิภาพการดาเนินงานที่ประเมินจากอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT)
และอั ตราส่ วนหมุ นเวียนของสินทรั พย์ถาวร (FAT) ที่ สะท้อนถึงประสิ ทธิภาพของการใช้ประโยชน์จากสินทรั พย์ใน
การทากาไร พบว่า บริษัทในกลุ่มระดับดีเลิศมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมสูงสุด (254.57 เท่า)
แต่อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรกลุ่มระดับต่ากว่าระดับดีมคี ่าเฉลี่ยสูงสูด (25.21 เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (Leverage ratio) ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการก่อหนี้
เพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากระดับของจานวนหนี้สินเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม รวมถึงมีความสามารถใน
การชาระดอกเบีย้ พบว่า บริษัทในกลุ่มระดับดีเลิศมีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) ต่าที่สุด (0.87 เท่า)
ซึ่งแสดงสอดคล้องกับอัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (TIE) ที่ต่าที่สุดเช่นเดียวกัน (1,969.36 เท่า) สาหรับค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มระดับต่ากว่าระดับดีที่มีคา่ ติดลบเนื่องจากใช้ผลขาดทุนมาคานวณ
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร (Profitability ratio) ซึ่งประกอบด้วย 3 อัตราส่วน พบว่า อัตรากาไรสุทธิ
(NP) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ของกลุ่มระดับดีมาก (5.05% และ 6.98% ตามลาดับ) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
กลุ่มระดับดีเลิศ (5.02% และ 6.82% ตามลาดับ) โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น (ROE) กลุ่มระดับดีเลิศ (6.30%) สูงกว่า
กลุ่มระดับดีมาก (6.14%) ในขณะที่อีก 2 กลุ่มมีผลขาดทุนจึงทาให้การคานวณค่าเฉลี่ยอัตรากาไรสุทธิมีคา่ เป็นลบ
เมื่อนามาทาการทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ Pearson correlations coefficient ดังแสดงในตารางที่ 5
พบว่า ระดับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ (CGR) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA) ที่ระดับนัยสาคัญ .05
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินจาแนกตามระดับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ
Financial
Ratios

CGR Level
Excellent

Very good

Good

Lower than good

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

Liquidity
CR (Times)
QR (Times)

3.05

2.34

2.33

2.07

3.11

2.79

2.54

2.48

2.18

2.44

1.54

1.66

2.32

2.40

1.81

2.00

Efficiency
TAT (Times)
FAT (Times)

254.57

383.94

104.72

138.40

170.86

662.41

99.76

147.19

20.76

31.48

21.19

78.83

13.84

23.88

25.21

64.52

0.87

0.60

1.11

1.14

1.80

6.30

1.52

2.77

5,971.28

8,676.73

38,274.39

18,247.37

85,812.28

-62.22

1,471.69

5.02

5.62

5.05

11.35

-9.61

86.69

-9.06

43.05

6.82

3.91

6.98

7.62

5.29

11.10

2.15

14.04

6.30

5.20

6.14

19.70

0.08

28.95

-382.68

2,653.37

Leverage
DE

(Times)

TIE

(Times) 1,969.36
Profitability
NP
ROA
ROE

(%)
(%)
(%)

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlations Coefficient) ระหว่างระดับผลการประเมินการกากับ
ดูแลกิจการ (CGR) กับอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)
CGR
CR
QR
TAT
FAT
DE
TIE
NP
ROA
ROE

CGR
1

CR

QR

TAT

FAT

DE

.026

1

.014

.967**

1

.060

.471**

.382**

1

-.046

.121

.158

.003

1

-.035

-.192*

-.175*

-.028

.079

1

.081

.083

.086

-.037

-.009

-.046

1

.088

-.413**

-.398**

-.824**

-.041

-.055

.039

1

.178*

.090

.075

-.140

-.053

-.292**

.077

.475**

1

.113

.082

.072

.004

.027

-.302**

.015

.039

.135

** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญน้อยกว่าที่ระดับ 0.01 (2-tailed)
* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 (2-tailed)
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TIE

NP

ROA

ROE

1

สาหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ว่า การกากับดูแลกิจการ (CGR) มีความสัมพันธ์กับ
ผลการดาเนินงาน โดยแบ่งกลุม่ ของบริษัทจดทะเบียนออกตามระดับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการเป็น 4 กลุ่ม
เพื่อนามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ด้ว ยสถิติ Oneway ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ดังที่แสดงในตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินทุก
อัตราไม่มคี วามแตกต่างระหว่างกลุ่มแต่ละระดับ
ตารางที่ 6 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ย One-way ANOVA ระหว่างกลุ่มบริษัทจดทะเบียนตามระดับผลการ
ประเมินการกากับดูแลกิจการ
Financial Ratios
Liquidity
อัตราส่วนสภาพคล่อง (CR)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QR)
Efficiency
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ (TAT)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (FAT)
Leverage
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ (DE)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (TIE)
Profitability
อัตรากาไรสุทธิ (NP)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

df

F

Sig.

139
139

.812
1.048

.490
.374

128
139

.549
.299

.649
.826

139
136

.281
.960

.839
.414

139
139
139

.712
1.531
.644

.547
.209
.588

* sig. < 0.05

นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ทาการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินเป็นรายคู่ (Post
Hoc Multiple Comparison) ด้วยวิธี Least significant difference (LSD) พบว่า อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม
(ROA) ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับดีมาก (Very good) กับระดับต่ากว่าระดับดี (Lower than good) มีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

สรุปผลและอธิปรายผล
การกากับดูแลกิจการ (Corporate governance) ถือเป็นระบบและกลไกที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่เป็นผู้ใช้ข้อมูลหลักในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน
ดังนัน้ หากบริษัทตระหนักถึงประโยชน์และให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่ อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ย่อมจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทที่เป็นผลต่อดาเนินการต่างๆ ในอนาคต งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาถึง การกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งเป็นตลาดรองสาหรับการระดมทุนของบริษัทขนาดกลาง
และขนาดเล็ก จานวน 145 บริษัท ที่มีต่อผลการดาเนินงานซึ่งพิจารณาจากอัตราส่วนการเงิน โดยทาการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 มาคานวณหาอัตราส่วนทางการเงิน ประกอบด้วย อัตราส่วนสภาพคล่อง
ทางการเงิน (Liquidity ratio) อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratio) อัตราส่วนความสามารถใน
การชาระหนี้ (Leverage ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการทากาไร (Profitability ratio)
ซึ่งผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ พบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวของระดับผลการประเมินการ
ก ากั บดู แ ลกิ จ การกั บ อั ตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ (ROA) ซึ่ ง เป็ น อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ที่ แ สดงถึ ง อั ต ราส่ ว น
ความสามารถในการทากาไร ในขณะที่ไม่พบความสัมพันธ์กับอัตราส่วนทางการเงินอื่น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ
วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2558) และเมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินเมื่อจาแนกตาม
กลุ่มของระดับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการออกเป็น 4 กลุ่ม พบว่า ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างของอัตราส่วน
ทางการเงิน ทุกอัตรา สอดคล้องกับการวิจัยของ ชาญศิริ ชาวนาใต้ (2554) ทั้งนี้เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับดีมาก (Very
good) กับระดับต่ากว่าระดับดี (Lower than good) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ซึ่งอาจกล่าวได้บริษัทจดทะเบียนที่มี
ระดับการกากับดูแลกิจการที่ดจี ะมีความสามารถในการทากาไรจากประสิทธิภาพของการใช้สินทรัพย์

ข้อเสนอแนะ
สาหรับการศึกษาในครั้งมีข้อจากัดที่สาคัญในการศึกษาจากการเปิดเผยระดับผลประเมินการกากับดูแล
กิจการของสมาคมส่งเสริมกรรมบริษัทไทย (IOD) เฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับดีขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งทาให้ไม่
สามารถแบ่งกลุ่มระหว่างบริษัทที่อยู่ในระดับพอใช้ (Satisfactory) ระดับผ่าน (Pass) และระดับไม่ผ่านการประเมินได้
ซึ่งข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไปควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีตอ่ ความสัมพันธ์ของการกากับดูแลกิจการ
กับผลการดาเนินงาน เช่น สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริหาร ขนาดของกิจการ เป็นต้น รวมถึง
การนาหลักเกณฑ์และน้าหนักคะแนนรายข้อของการประเมินมาใช้ในการศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
Relation between Financial Ratio and Dividend Yield of Listed Companies in
the Market for Alternative Investment (MAI)
วนิดา ชุติมากุล1* และสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ1
Wanida Chutimagul1* and Surin Promnurakkij1
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ ง นี้มีวั ต ถุ ประสงค์ เพื่อ ศึก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ได้ แ ก่ อั ต ราส่ ว น
วิเคราะห์สภาพคล่อง อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
กับอัตราเงินปันผลตอบแทน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) รวมทั้งสิ้น 140 บริษัท
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิ นระหว่างปี 2556-2560 แนว
ทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น การวิเคราะห์เชิงพรรณา การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอย ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการทดสอบ พบว่า อัตราส่วนทาง
การเงินที่ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินปันผลตอบแทน คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
เร็ว อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนวัดความสามารถในการชาระ
ดอกเบีย้ อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินปันผลตอบแทน และสามารถนามาใช้ เป็นตัวแปรในการ
พยากรณ์ อั ต ราเงิ น ปั น ผลตอบแทนคื อ อั ต ราส่ ว นหนี้สิ น รวมต่อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น โดยมีค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทาง
ตรงกันข้าม
คาสาคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน อัตราเงินปันผลตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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Abstract
The purpose of this research is to study the relationship between financial ratios including liquidity
ratios, efficiency ratios, financial policy ratios and dividend yield of listed companies in the mai market. The study
use annual data of 140 listed firm from all industries except the financial institutions from 2013-2017.
The analysis are descriptive, pearson's correlation coefficient method analysis and regression analysis to a
significantly of 0.05 were used.
Results were that current ratio, quick ratio, fixed assets turnover, total assets turnover and time Interest
earned were unrelated to dividend yield. Debt to equity ratio had a negative relationship on dividend yield with a
significance of 0.05. These findings should be useful in different dividend yield forecast equations.
Keywords: Financial Ratios, Dividend Yield, Market for Alternative Investment

บทนา
เป้าหมายการลงทุนถือเป็นหัวใจสาคัญในการลงทุนให้ประสบความสาเร็จ เพราะเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้
เรากาหนดแนวทางการลงทุนได้ง่ายขึ้น ยิ่งปัจจุบันทางเลือกในการลงทุนมีมากมาย การลงทุนแบบไร้ทิศทาง ลงทุน
ตามข่าวสาร ตามกระแสอาจทาให้พลาดโอกาสดี ๆ ที่เหมาะกับตัวเราไปอย่างน่าเสียดาย (ปนัดดา แก้วมณี, 2558)
นักลงทุนจึงจาเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมู ลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในหลั กทรัพย์โดยอาศั ย
รายงานทางการเงินในการพยากรณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งเป็นผลมาจากการดาเนินงานของกิจการ งบการเงิน
จึงเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับนักลงทุน ผู้ใช้งบการเงินรวมไปถึงผู้บริหารที่จะนางบการเงินมาใช้เพื่อประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆ ของบริษัทหรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารของกิจการ
การวิ เคราะห์ ง บการเงิ น ถื อ เป็ น ส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ ในการวิ เคราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ โ ดยใช้ปัจ จั ย พื้ น ฐาน
(Fundamental analysis) ซึ่งอาศัยงบการเงินทั้งในปัจจุบันและที่ผ่านมาของบริษัทเพื่อประเมินถึงฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานของบริษัทว่ายัง มีสถานะที่มั่นคงดีหรือไม่ (แก้วมณี อุทิรัมย์ และ กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ , 2557)
โดยต้องใช้เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการที่นิยมใช้มากที่สุด สาหรับประเทศไทยข้อมูลทางการเงินของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาหนดให้รายงานต่อสาธารณชนในรูปของอัตราส่วนทางการเงิน (Financial
Ratio) นั้น จาแนกเป็น 4 ประเภท คือ อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทา
กาไร อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน ซึ่งการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินในแต่ละประเภทนั้นมีประโยชน์ต่อการวางแผนและควบคุมทางการเงินอย่างแท้จริง (เพ็ญพิมล
ลีโนทัย, 2558)
สาหรั บบริ ษัทในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ เอ็ ม เอ ไอ จั ด ตั้ง ขึ้น มาเพื่อ ระดมทุ นผ่ า นตลาดทุ น ที่ถู ก ออกแบบมา
เพื่อรองรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทขึ้นไป สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดได้
เป็นการให้โอกาสบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จะเป็นกลุ่มบริษัทซึ่ ง
เป็นที่น่าสนใจในการศึกษาอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับอัตราผลเงินปันผลตอบแทนหรือไม่
ปัจจุบันมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 151 บริษัท ซึ่งเป็นแหล่งลงทุนที่สาคัญของประเทศที่คาด
ว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต หากมีการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมในองค์กร ก็จะส่งผล
ต่อการดาเนินงาน ซึ่งจะเป็นการดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาในตลาดมากยิ่งขึ้น (กฤศกร จิรภานุเมศ และคณะ, 2554)
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งานวิจัยที่ผ่านมามีผู้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินประเภทต่าง ๆ กับผลตอบแทนจาก
การลงทุนเป็นจานวนมาก โดยไพสรณ์ สูงสมบัติ (2561) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทา
กาไรและราคาตลาดของหลั กทรั พย์ของกลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พย์แห่งประเทศไทย
ผลการศึกษา พบว่าในภาพรวม อัตรากาไรสุทธิ (NPM) กับราคาตลาดของหลักทรัพย์ (Stock Price) ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ทางสถิติ และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถอื หุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์ทางบวก กับราคาของตลาดหลักทรัพย์ (Stock
Price) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ แก้วมณี อุทิรัมย์ และ กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2557)
ที่ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนที่คาดหมายของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) พบว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรม
การเงิน และกลุ่มอุ ตสาหกรรมสินค้ า อุ ตสาหกรรม อัตราส่ วนทางการเงิ นทั้ง 20 อัตราส่วนไม่มีความสั มพันธ์กั บ
ผลตอบแทนที่คาดหมาย และในกลุ่มรวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีเพียงอัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี และอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนที่คาดหมาย ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของ Thomas Arkan
(2016) ที่ศึกษาความสาคัญของอัตราส่วนทางการเงินในการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์: กรณีศึกษาตลาดเกิดใหม่ประเทศ
คูเวต พบว่า ในภาคอุตสาหกรรม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on assets ratio) อัตราผลตอบแทนจากส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Return on equity ratio) และอัตรากาไรสุทธิ (Net profit margin) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับราคา
หลักทรัพย์ สาหรับภาคอุตสาหกรรมบริการและภาคอุตสาหกรรมการลงทุน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on
assets ratio) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity ratio) อัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price/Earnings
ratio: P/E) และกาไรต่อหุ้น (Earning per share: EPS) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับราคาหลักทรัพย์
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะพบว่า ส่วนใหญ่อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถใน
การทาก าไร ไม่มีความสั มพันธ์ทางสถิ ติกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหมาย และราคาหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของผู้วิจัย ที่ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการวัดความสามารถในการทากาไร ซึ่งประกอบด้วย
อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ กับอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งวัดด้วย อัตรากาไรส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ และอัตราเงินปันผลตอบแทน ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งสิ้น 120 บริษัท ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน
พบว่า อัตราส่วนการวัดความสามารถในการทากาไรไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (วนิดา ชุติมากุล และ สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ, 2561)
ดังนัน้ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิ ัยจึงได้นาอัตราส่วนทางการเงินประเภทอื่น ได้แก่ อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง
(Liquidity ratios) อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratios) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทาง
การเงิน (Financial policy ratios) มาใช้เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับอัตราเงินปันผลตอบแทน ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อให้นักลงทุนสามารถเห็นแนวโน้มของผลตอบแทนจากเงินปันผล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของนักลงทุนที่จะนามาใช้เป็นเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ได้ดียิ่งขึน้

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราเงินปันตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ สามารถกาหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

โดยผู้วิจั ย ได้ ก าหนดสมมติฐ านการวิจัย ดัง นี้ อัต ราส่ ว นทางการเงิน มีค วามสัม พั น ธ์กั บอัต ราเงิ น ปั น
ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินประจาปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ทาการจัดส่งงบการเงินให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2556-2560
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม ยกเว้น กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เนื่องจากมีเกณฑ์การจัดทางบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่
แตกตางจากกลุมอุตสาหกรรมอื่น ๆ อยางมีนัยสาคัญ ดังนัน้ จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 140 บริษัท
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การเก็บรวบรวมและแหล่งข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary data) ซึ่งเป็นข้อมูลจากงบการเงินประจาปี โดยจะ
ใช้ข้อมูลงบการเงินรวมที่บริษัทจดทะเบียนนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETSMART) โดยข้อมูลที่นามาใช้ในการวิจัย ได้แก่ รายงานทางการเงินประจาปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ตั้งแต่ปี 2556 - 2560
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจัยในการประมวลผลข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ
ลักษณะทั่วไปของตัวแปรที่เก็บรวบรวมได้ สาหรับสถิติพรรณาจะนาเสนอข้อมูลที่ศึกษาด้วยค่าสูงสุด
(Maximum) ค่าต่าสุด (Minimum) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
เพื่ออภิปรายสรุปข้อมูล
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอัตราส่วนทางการเงิน
กับอัตราผลตอบแทนเงินปันผล และการวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis) เพื่อสร้างสมการ
ถดถอย โดยอัตราส่วนทางการเงินที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ คานวณได้ดังนี้
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR)

= สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) = สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ
หนี้สนิ หมุนเวียน
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (FAT) =

ยอดขาย
สินทรัพย์ถาวร

- อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (TAT) =

ยอดขาย
สินทรัพย์รวม

- อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ (DER) =

หนี้สนิ รวม
ส่วนของผู้ถอื หุน้

- อัตราส่วนวัดความสามารถในการชาระดอกเบีย้ (TIE) = กาไรจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่าย
- อัตราเงินปันผลตอบแทน (DIV) = เงินปันผลตอบแทนต่อหุ้นโดยประมาณในปัจจุบัน
ราคาตลาดของหุ้น
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติระหว่างตัวแปรตาม คือ อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) กับ
ตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) อัตราส่วน
หมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (FAT) อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (TAT) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE)
อัตราส่วนวัดความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (TIE) เพื่อคานวณหาค่าทางสถิติและค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตามและตัวแปรอิสระที่กาหนดไว้ข้างต้น และทดสอบสมมติฐานด้วยเครื่องมือทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการ
วิเคราะห์เป็นดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน
N
อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง
(Liquidity ratios)
CR (เท่า)
140
QR (เท่า)
140
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
(Efficiency ratios)
TAT (เท่า)
129
FAT (เท่า)
140
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial policy ratios)
DE (เท่า)
140
TIE (เท่า)
137
DIV (ร้อยละ)
126

Min.

Max.

Mean

SD.

0.24
0.04

16.71
12.96

2.70
1.92

2.47
2.09

0.19
0.19

4,280.72
486.58

134.55
20.23

400.96
57.65

0.09
41.70
1.45
3.92
-9,224.49 543,317.58 8,256.82 52,284.26
0.00
7.49
1.67
1.68

จากตารางที่ 1 แสดงถึงค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.70 เท่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.92 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (TAT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 134.55 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร
(FAT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.23 เท่า อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.45 เท่า
อัตราส่วนวัดความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (TIE) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8,256.82 เท่า และอัตราเงินปันผลตอบแทน
(DIV) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.67
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ตารางที่ 2 อัตราส่วนทางการเงินจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
n
CR
QR
TAT
FAT
DE
TIE
AGRO
10
2.13
1.60
58.36
4.83
1.06
53.39
CONSUMP 9
2.82
1.66
162.46
17.56
0.69
94.89
INDUS
35
2.39
1.60
82.50
13.57
1.25
48.23
PROPCON 20
2.23
1.31
236.81
19.46
3.27
1,040.05
RESOURC
13
2.32
1.74
85.34
41.24
1.98
5.38
SERVICE
42
3.03
2.32
64.89
16.74
1.02
13,366.72
TECH
11
4.10
3.30
456.26
47.47
0.77
54,692.35
140
2.70
1.92
134.55
20.23
1.45
8,256.82

DIV
0.75
1.38
2.07
1.39
1.08
2.10
0.81
1.67

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง มีดังนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) เท่ากับ 2.70 เท่า โดยในกลุ่มเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.10 เท่า รองลงมา
คือกลุ่มบริการ (3.03) กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริโภค (2.82) กลุ่มสินค้ าอุตสาหกรรม (2.39) กลุ่มทรัพยากร (2.32)
กลุ่ มอสั งหาริ มทรั พย์และก่ อสร้ าง (2.23) และกลุ่ มเกษตรและอุ ตสาหกรรมอาหาร (2.13) ตามล าดับ ค่ าเฉลี่ ย
อุตสาหกรรมของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) เท่ากับ 1.92 เท่า โดยในกลุ่มเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ
3.30 เท่า รองลงมาคือกลุ่มบริการ (2.32) กลุ่มทรัพยากร (1.74) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (1.66) กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร (1.60) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (1.60) และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (1.31) ตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน มีดังนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (TAT) เท่ากับ 134.55 เท่าโดยในกลุ่มเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 456.26 เท่า
รองลงมาคือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (236.81) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (162.46) กลุ่มทรัพยากร (85.34)
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (82.50) กลุ่มบริการ (64.89) และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (58.36) ตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (FAT) เท่ากับ 20.23 เท่า โดยในกลุ่มเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด เท่ากับ 47.47 เท่า รองลงมาคือกลุ่มทรัพยากร (41.24) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (19.46) กลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค (17.56) กลุ่มบริการ (16.74) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (13.57) และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (4.83)
ตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน มีดังนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอัตราส่วน
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) เท่ากับ 1.45 เท่า โดยในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ
3.27 เท่า รองลงมาคือกลุ่มทรัพยากร (1.98) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (1.25) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (1.06)
กลุ่มบริการ (1.02) กลุ่มเทคโนโลยี (0.77) และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (0.69) ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ
อัตราส่วนวัดความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (TIE) เท่ากับ 8,256.82 เท่า โดยในกลุ่มเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 54,692.35 เท่า รองลงมาคือกลุ่มบริการ (13,366.72) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (1,040.05) กลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค (94.89) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (53.39) กลุ่ มสินค้าอุตสาหกรรม (48.23) และกลุ่ ม
ทรัพยากร (5.38) ตามลาดับ และค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอัตราเงินปันผลตอบแทน (DIV) เท่ากับร้อยละ 1.67 โดยใน
กลุ่มบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ ร้อยละ 2.10 รองลงมาคือ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (2.07) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
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ก่อสร้าง (1.39) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (1.38) กลุ่มทรัพยากร (1.08) กลุ่มเทคโนโลยี (0.81) และกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร (0.75) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlations Coefficient) ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน (Financial
Ratios) กับอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield)
CR
QR
TAT
FAT
DE
TIE
DIV
1
CR
QR

.967**

1

TAT

.471**

.382**

1

FAT

.121

.158

.003

1

DE

-.192*

-.175*

-.028

.079

1

TIE

.083

.086

-.037

-.009

-.046

1

DIV

.026

.007

-.098

-.105

-.172

.022

1

** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญน้อยกว่าที่ระดับ 0.01 (2-tailed)
* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 (2-tailed)

จากตารางที่ 3 แสดงค่าสั มประสิ ทธิ์สหสัม พันธ์ (Pearson Correlations Coefficient) เพื่อวิเคราะห์
ความสั มพั นธ์ ระหว่างตัว แปรอัต ราส่ว นทางการเงิน พบว่า อั ตราส่ วนเงิ นทุ นหมุน เวีย น (CR) มีความสัม พัน ธ์กั บ
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) และอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (TAT) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า
.01 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิตนิ อ้ ยกว่า .05
นอกจากนั้นอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ อัตราส่วนหมุนเวียน
สินทรัพย์รวม (TAT) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า .01 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ อัตราส่วน
หนี้สนิ รวมต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (DE) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตนิ อ้ ยกว่า .05 ในขณะทีอ่ ัตราเงินปันผลตอบแทน (DIV) ไม่
มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนทางการเงินใดเลยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Regression analysis) เพื่อใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลง
อัตราเงินปันผลตอบแทน (DIV) โดยการเลือกตัวแปรอิสระในสมการถดถอยแบบขั้น (Stepwise regression analysis)
เพื่อให้ได้ตัวแปรที่เหมาะสมที่สุด ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis) ตัวแปรที่มีผลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทน (DIV)
Unstandardized Coefficients
Model

B

Std. Error

(Constant)

1.790

.155

DE

-.067

.034

Standardized
Coefficients
Beta
-.185

t

Sig.

11.581

.000

-1.996

.048

(1) Dependent Variable: DIV
(2) R Square = .034

ผลการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ในตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรอิสระซึ่งเป็นอัตราส่วนทาง
การเงินที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรตาม คือ อัตราเงินปันผลตอบแทน (DIV) มีเพียงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของ
ผู้ถอื หุน้ (DE) ที่เป็นตัวแปรที่เหมาะสมในการกาหนดสมการถดถอยที่ระดับนัยสาคัญ .05 ดังนี้
DIV = 1.790 - 0.067DE
จากสมการถดถอยข้างต้นเห็นได้ว่า อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับอัตราเงินปันผลตอบแทน (DIV) ซึ่งอาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเมื่ออัตราส่วน (DE) เพิ่มขึ้นจะทาให้อัตรา
การจ่ายเงินปันผลลดลง หรืออัตราส่วน DE ลดลงจะทาให้อัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น โดยค่า R Square เท่ากับ
.034 แสดงถึงระดับความสัมพันธ์ของอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) ที่สามารถพยากรณ์อัตราเงินปัน
ผลตอบแทน (DIV) ได้เท่ากับร้อยละ 3.4

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า พบว่ า อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อั ต ราเงิ น ปั น
ผลตอบแทน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราส่วน
หมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว ไม่ได้
สะท้อ นถึง การพิจารณาอั ตราผลตอบแทนจากการลงทุ น และอั ตราส่ว นวัด ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินปันผลตอบแทน และสามารถนามาใช้เป็นตัวแปรในการพยากรณ์
อัตราเงินปันผลตอบแทนคือ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ทั้งนี้
อาจเป็นผลมาจากอัตราเงินปันผลตอบแทนพิจารณามาจากราคาหลักทรัพย์ซึ่งเป็นราคาตลาดซื้อขาย โดยราคานั้น
เป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่ได้นาอัตราส่วนทาง
การเงินดังกล่าวมาเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแก้วมณี อุทิรัมย์ และ กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2557) แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษา
ครัง้ นี้มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยบางเรื่องที่ผ่านมา ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน นโยบายการบริหาร ขนาดและลักษณะการดาเนินงานของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นต้น
ที่ทาให้ผลการศึกษามีความแตกต่างกัน
สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป ควรคานึงถึงข้อจากัดในการวิจัยข้างต้นโดยอาจพิจารณาให้
เป็นปัจจัยควบคุม รวมทั้ งอัตราส่วนทางการเงิน อื่นที่สอดคล้ องกับลักษณะของตลาดทุ นและอุตสาหกรรมนั้น ๆ
รวมไปถึงการพิจารณาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินประกอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพอื่น ๆ ร่วมด้วย
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การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การลดต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ด้ ว ยการขนส่ ง เที่ ย วเปล่ า
ของผู้ประกอบการบริษัทขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors affecting cost reduction logistics transportation through backhauling
management of the carriers In Bangkok
ขวัญชัย ช้างเกิด1*
Khwanchai Changkerd1*
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยการขนส่งเที่ยวเปล่า
ของผู้ประกอบการบริษัทขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อย
ละ 80 ของปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศ โดยทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนโลจิสติกต์ด้วย
การขนส่งเที่ยวเปล่าและศึกษาความคิดเห็นในด้านการลดต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครโดยมี
การเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจานวน 5บริษัท โดยเก็บข้อมูลบริษัทละ 6คนจานวนทั้งหมด30คนโดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านค่าใช้จ่าย 2) ด้านอรรถประโยชน์
ของการขนส่ง 3) ด้านระยะทางที่ว่ิงต่อ 1 วัน 4) ด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง 5) ด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง และ 6)
ด้านเทคโนโลยี พบว่ามีความพึงพอใจต่อตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนอยู่ในระดับมากเมื่อ
นามาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตามเพศ พบว่าความพึงพอใจทุกด้าน ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ 0.05 มีเพียงด้านสิ่งอานวยความสะดวกภายในสถานี ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยการ
เปรียบเทียบข้อมูลในด้านอื่น ๆ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การบริหารการขนส่งเที่ยวกลับ การจัดการการขนส่ง ต้นทุนการขนส่ง
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Abstract
Purpose of study about factors affecting cost reduction logistics transportation through backhauling
management is now Thailand use the road for transport more than 80 percent all of transports. A study of
factors affecting cost reduction logistics transportation through backhauling management and study of the
opinion in the cost reduce of transport the carriers in Bangkok. Choose 5 carriers of the simple record and data
storage about 6 people as a carrier. Total is 30 people. Use indicators performance of analysis backhauling
influence cost 6 types includes 1.Expenses 2.Benefit of transport 3.Distance of travel only 1 day 4.Expense for
distance 5. Expenses for repair and 6.Technology. It was found to satisfaction with indicators of performance
in backhauling to cost are very good. When compare relation between demography factors found analysis result
of data indicators performance in backhauling with cost, sex classifieds found all of the satisfied not different in
significance level 0.05 and comparison of data in another type found not different insignificance level 0.05.
Keywords: Backhauling management, Transport management, Transportation cost

บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมของ
ประเทศ(http://www.busandtruckmedia.com/page.php?a=10&n=144&cno=5975)เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบ
การขนส่งในประเทศเอื้ออานวย ดังนั้นการคานึงถึงต้นทุนการขนส่งจึงเป็นเรื่องสาคัญ การลดการขนส่งเที่ยวเปล่า
จึ ง เป็ น การช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในการขนส่ ง ทางบก ที่ ห ลายฝ่ า ยให้ ค วามสนใจ และมี ห ลายหน่ ว ยงานพั ฒ นาระบบ
Backhauling Management เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการการบรรทุกเที่ยวเปล่าที่มี
ประสิทธิภาพ หลายหน่วยงานพยายามคิดระบบต่าง ๆ มาเสริมเพื่อให้การบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่ามีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น และมีการทดลองใช้จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่ต่างยอมรับว่าระบบนี้ช่วยลดต้นทุนการขนส่งที่ดีมาก
แต่ยังคงติดในเรื่องของผู้ใช้บริการที่น้อยเกินไป ทาให้การขนส่งเที่ยวกลับทิ้งระยะเวลานานเกินไป รวมทั้งในบางครั้งก็
ไม่มีสินค้าวิ่งกลับอีกด้วย ซึ่งทาให้ระบบ Backhauling Management ไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือ Backhauling management เป็นการจัดการ
การขนส่งที่มีเป้าหมายให้ เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยาน (Load utilization) เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้า
เสร็จ จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่งทาให้เกิดต้น ทุนของการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งต้นทุนที่
เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-value added cost) และผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุน
เหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการทาให้ต้นทุนการประกอบการสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการขนส่งเที่ยวกลับ
ในปัจจุบันยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากไม่ทราบปริมาณความต้องการในการขนส่ง
สินค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางของสินค้า ที่สาคั ญปริมาณความต้องการการขนส่งสินค้า ระหว่างต้นทางและ
ปลายทางมักจะมีปริมาณไม่เท่ากัน การบริหารการจัดส่งเที่ยวกลับจะประสบความสาเร็จหรือไม่ ขึน้ อยู่กับการบริหาร
ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information flow) ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการจะต้องมีการให้ความร่วมมือ การวางแผน การพยากรณ์
ความต้องการ รวมถึงการเติมเต็มสินค้า
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนโลจิสติกต์ดว้ ยการขนส่งเที่ยวเปล่า
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในด้านการลดต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนีใ้ ช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
แบบสอบถาม ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยมีขนั้ ตอนในการสร้างดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ จากหนังสือเอกสารทางวิชาการ ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน รวมถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการขนส่ง
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือวิธีการวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานขนส่งของ
สถานประกอบการ ให้ครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่างๆดังนี้
- ความถูกต้อง
- ข้อบงคับ/กฎระเบียบ
- เทคโนโลยี
- ความคุ้มค่า
- ความโปร่งใส
- ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. การสร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
- เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check list)
เพศอายุ ระดับการศึกษาประสบการณ์ทางาน
- เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานขนส่งเที่ยวเปล่า
- เป็นแบบสอบถามปลายเปิดข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขนส่งของ
สถานประกอบการ
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
แก้ไขก่อนนาไปทดสอบ
5. นาแบบสอบถามเชิงเนื้ออหา (Content Validity) ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายการศึกษาหรือไม่แล้วนามาปรับปรุง
แก้ ไ ขแล้ ว เสนอผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิที่ มี ค วามเชี่ย วชาญด้ า นการสร้ า งเครื่ อ งมื อ วิจั ย และดานการศึ ก ษา เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา พร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้องชัดเจนของภาษาที่ใช้
6. วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่ าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Itemobjective Congruence Index) ได้คา่ ความสอดคลองรายข้อมากกว่า 0.5 ขึน้ ไป
7. น าแบบสอบถามที่ ผ่ านการตรวจสอบจากผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ มาปรั บแก้ ไข แล้ วน ามาเสนออาจารย์ ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้พิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้งและนาไปทดลอง (Tryout) โดยนาไปทดลองใช้กับผู้ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัตงิ านด้านการพัสดุที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คนแล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อให้
ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์ด้วยวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) โดย
มีเกณฑ์ตัดสินใจว่าถ้าค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์มีค่าใกล้เคียง 1.00 (ประมาณ 0.80 ขึ้นไป) จะไม่แก้ไขคาถาม
แต่ถ้ามีค่าต่ากว่า 0.80 ก็จะทาการแก้ ไขปรับปรุงแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92
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ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
จากสถานประกอบการขนส่ง ด้านโลจิ สติกส์ทั้ง หมด 4,000 บริษัท ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร โดยมี
การเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจานวน 5 บริษัท โดยเก็บข้อมูลบริษัทละ 6 คน โดยใช้เครื่องมือดังนี้
- แบบสอบถาม จานวน 30 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูล อธิบายถึง ความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลในการลดต้นทุนการสรุปผลจาก
แบบสัมภาษณ์โดยใช้การรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
การการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวิจัย หรือแบบสอบถาม(Questionnaire) เพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งมีขนั้ ตอนการดาเนินงานตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากตารา บทความ เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นามาใช้ในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการศึกษาวิจัย
2. รูปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้
- ส่วนที่ 1: แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคาถามปลายปิดให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่ง (Multiple Choice Questions) คาถามในส่วนที่ 1 มีจานวน 5 ข้อ ดังนี้
1. เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2. อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
3. ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
4. ตาแหน่งใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
5. จานวนรถที่ใช้ในการขนส่ง ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
- ส่วนที่ 2: แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด
จานวน 1 ข้อ คือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกว่ามี หรือไม่มโี ดยจาแนกเป็น 5 ข้อ ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
2. ปริมาณหรือน้าหนักของสินค้า
3. ระยะเวลาในการขนถ่ายขึ้นลง
4. ระยะเวลาการรอ
5. ค่าใช้จ่ายด้านระยะทาง
- ส่วนที่ 3: แบบสอบถามการศึกษาตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนโดยจาแนก
เป็น 6 ด้าน จานวน 17 ข้อ ดังนี้
1. ด้านค่าใช้จ่าย
จานวน 3 ข้อ
2. ด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่ง
จานวน 3 ข้อ
3. ด้านระยะทางที่วิ่งต่อ 1 วัน
จานวน 3 ข้อ
4. ด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง
จานวน 3 ข้อ
5. ด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง
จานวน 4 ข้อ
6. ด้านเทคโนโลยี
จานวน 1 ข้อ
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ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่เป็นข้อมูลระดับช่วง(Interval Scale) ซึ่ง
เป็นมาตรวัดทัศนคติตามวิธีของลิเกิร์ต (Likert) โดยการคานวณช่วงกว้างของอันตรภาคชัน้ ตามหลักการหาค่าพิสัย
(บุญชม ศรีสะอาด, 2538) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=5–1
5
= 0.8
จากการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้นดังกล่าว สามารถกาหนดเกณฑ์คะแนนของค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ
ระดับความสาคัญของตัวแปรแต่ละตัว โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (สรชัย พิ ศาลบุตร,เสาวรส ใหญ่สว่าง และปรีชา
อัศวเดชานุกร, 2549) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกรูปแบบมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกรูปแบบมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกรูปแบบปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกรูปแบบน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกรูปแบบน้อยที่สุด
– ส่วนที่ 4 : แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางด้านต้นทุนการขนส่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติย
ภูมิ โดยสามารถจาแนกข้อมูลได้ดังนี้
- ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ตัวอย่าง
- ข้อมูลทุตยิ ภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย
ในเรื่องดัง กล่า ว เช่น หนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ ผลงานวิจั ยที่เกี่ ยวข้ อง รวมทั้ งข้อมู ลจาก
อินเทอร์เน็ต

การวิเคราะห์ข้อมูล
นาแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด มาทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ และดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. จัดทาคู่มือลงรหัส (Coding) ในแบบสอบถาม
2. นาข้อมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลที่รวบรวมโดยใช้สถิติ T-test เพื่อทดสอบสมมติฐานที่มีค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม และ
โดยใช้สถิติ One -Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐานที่มีคา่ เฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัง้ แต่ 2 กลุ่มขึน้ ไป
วิเคราะห์และแปลความหมายจากการประมวลผล เพื่อจัดทารายงานและสรุปผล
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ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษานี้สามารถแบ่งได้เป็น5 ส่วน คือ
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
3. การวิเคราะห์ตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่
มีตอ่ ต้นทุน
โดยมีผลการศึกษา ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษาตาแหน่งและจานวนรถที่ใช้ในการ
ขนส่ง โดยจากการเก็บแบบสอบถามจานวน 30 ผู้ประกอบการ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลแจกแจงเป็นความถี่ ค่าเปอร์เซ็นต์
หรือร้อยละโดยวิเคราะห์ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนค่าร้อยละของตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
จานวน (คน)
ร้อยละ
(Variables)
(Frequency)
(Percentage)
1. เพศ
ชาย
6
20.00
หญิง
24
80.00
รวม
30
100.0
2. อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
0
0
21 – 30 ปี
16
53.33
31 – 40 ปี
11
36.67
มากกว่า 40 ปี
3
10.00
รวม
30
100.0
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
15
50.00
ปริญญาตรี
14
46.67
ปริญญาโท
1
3.33
รวม
30
100.0
4. ตาแหน่ง
เจ้าของกิจการ
2
6.67
หัวหน้างานด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
10
33.33
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ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
(Variables)
พนักงานดาเนินงาน
พนักงานขับรถ
รวม
5. จานวนรถทีใ่ ช้ในการขนส่ง
น้อยกว่า 5 คัน
5 – 10 คัน
11 – 30 คัน
31 - 50 คัน
มากกว่า 50 คัน
รวม

จานวน (คน)
(Frequency)
2
16
30

ร้อยละ
(Percentage)
6.67
53.33
100.0

8
11
4
0
7
30

26.67
36.67
13.33
0
23.33
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมา
เป็นเพศชาย จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21-30 ปี จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.33 รองลงมาคือช่วงอายุ 31 – 40 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน
14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทางานในตาแหน่งพนักงานขับรถ จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.33รองลงมาทางานในตาแหน่งหัวหน้างานด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
33.33ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จ านวนที่ ใ ช้ใ นการขนส่ ง 5 - 10 คั น จ านวน 11 คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 36.67
รองลงมาจานวนที่ใช้ในการขนส่งน้อยกว่า 5 คัน จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
ข้อมูลปัจจัยการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ มีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่ง 2)
ปริมาณหรือน้าหนักสินค้า 3) ระยะเวลาในการขนถ่ายขึ้นลง 4) ระยะเวลาในการรอ 5) ค่าใช้จ่ายด้านระยะทางดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
รายการต้นทุนด้านโลจิสติกส์
จานวน (คน)
(Frequency)
1. ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กี่ยวกับการขนส่ง
มี
29
ไม่มี
1
รวม
30
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ร้อยละ
(Percentage)
96.67
3.33
100.0

รายการต้นทุนด้านโลจิสติกส์

จานวน (คน)
(Frequency)

ร้อยละ
(Percentage)

0
30

0
100.0

30

100.0

21
9
30

70.00
30.00
100.0

มี
ไม่มี
รวม

23
7
30

76.67
23.33
100.0

5. ค่าใช้จา่ ยด้านระยะทาง
มี
ไม่มี
รวม

29
1
30

96.67
3.33
100.0

2. ปริมาณหรือน้าหนักสินค้า
มี
ไม่มี
รวม
3. ระยะเวลาในการขนถ่ายขึน้ ลง
มี
ไม่มี
รวม
4. ระยะเวลาในการรอ

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พบว่ามีต้นทุนทางด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การขนส่ง จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ส่วนปริมาณหรือน้าหนักสินค้าพบว่าไม่มตี น้ ทุนทางด้านนี้ จานวน 30
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนระยะเวลาในการขนถ่ายขึ้นลง พบว่ามีต้นทุนทางด้านนี้ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70
ส่วนระยะเวลาในการรอ พบว่ามีต้นทุนทางด้านนี้ จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ส่วนค่าใช้จ่ายด้านระยะทาง
พบว่ามีต้นทุนทางด้านนี้ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน
การศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านค่าใช้จ่าย
2) ด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่ง 3) ด้านระยะทางที่ว่ิงต่อ 1 วัน 4) ด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง 5) ด้านค่าใช้จ่าย
การซ่อมบารุง และ 6) ด้านเทคโนโลยีโดยรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อ
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน
xˉ
S .D. ระดับความพึงพอใจ
(ด้านค่าใช้จา่ ย)
3.83 1.053
มาก
1. รถยนต์ติดตั้งพลังงานทางเลือก
4.00 0.695
มาก
2. ระยะทางที่ใช้ว่งิ ต่อวัน
3.97 0.765
มาก
3. การวิ่งนอกเส้นทางที่กาหนด
ภาพรวม

3.93 0.838

มาก

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่ง
เที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายพบว่าด้านระยะทางที่ใช้ว่ิงต่อวัน (xˉ = 4.00, S.D. = 0.695)ด้านการวิ่งนอกเส้นทาง
ที่กาหนด(xˉ = 3.97, S.D. = 0.765) ด้านรถยนต์ติดตั้งพลังงานทางเลือก(xˉ = 3.83, S.D. = 1.053) โดยภาพรวมด้าน
ความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย(xˉ = 3.93, S.D. = 0.838)
ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อ
ต้นทุนด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่ง
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน
xˉ
S .D. ระดับความพึงพอใจ
(ด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่ง)
4.13 0.819
มาก
1. รถบรรทุกสินค้าได้ครั้งละไม่ต่ากว่า 80%
4.20 0.761
มาก
2. ใน 1 วันสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้มากกว่า 1 ราย
3.97 0.850
มาก
3. เกิดความล่าช้าในการขนส่ง
ภาพรวม

4.10

0.810

มาก

จากตารางที่ 4.3.2ผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่งพบว่าใน 1 วันสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้
มากกว่า 1 ราย(xˉ = 4.20, S.D. = 0.761)รถบรรทุกสินค้าได้ครั้งละไม่ต่ากว่า 80% (xˉ = 4.13, S.D. = 0.819)
เกิดความล่าช้าในการขนส่ง (xˉ = 3.97, S.D. = 0.850) โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่ง(xˉ = 4.10, S.D. = 0.810)
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อ
ต้นทุนด้านระยะทางที่วิ่งต่อ 1 วัน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน
xˉ
S .D. ระดับความพึงพอใจ
(ด้านระยะทางที่วงิ่ ต่อ 1 วัน)
3.90 1.062
มาก
1. สามารถวิ่งรถได้ มากกว่า 300 กิโลเมตร
3.50 0.974
มาก
2. สามารถวิ่งรถได้ น้อยกว่า 100 กิโลเมตร
4.00 0.910
มาก
3. ขึน้ อยูก่ ับปริมาณสินค้า
ภาพรวม

3.80 0.982

มาก

จากตารางที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ พบว่ าผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจของตั วชี้วั ดประสิ ทธิ ภาพ
การขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน ด้านระยะทางที่ว่ิงต่อ 1 วัน พบว่าขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้า (xˉ = 4.00, S.D. = 0.910)
สามารถวิ่งรถได้ มากกว่า 300 กิโลเมตร(xˉ = 3.90, S.D. = 1.062)สามารถวิ่งรถได้ น้อยกว่า 100 กิโลเมตร(xˉ = 3.50,
S .D. = 0.974) โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านระยะทางที่
วิ่งต่อ 1 วัน (xˉ = 3.80, S.D. = 0.982)
ตารางที่ 6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อ
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน
xˉ
S .D. ระดับความพึงพอใจ
(ด้านค่าใช้จา่ ยต่อระยะทาง)
3.67 0.711
มาก
1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากกว่า 60%
3.90 1.029
มาก
2. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยกว่า 60%
4.07 0.944
มาก
3. ใช้พันธมิตรช่วยในการขนส่ง
ภาพรวม

3.88 0.895

มาก

จากตารางที่ 6 ผลการวิ เคราะห์ พบว่ าผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจของตั วชี้วั ดประสิ ทธิ ภาพ
การขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทางพบว่าใช้พันธมิตรช่วยในการขนส่ง(xˉ = 4.07, S.D. = 0.944)
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยกว่า 60% (xˉ = 3.90, S.D. = 1.029)ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากกว่า 60% (xˉ = 3.67,
S .D. = 0.711) โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย
ต่อระยะทาง (xˉ = 3.88, S.D. = 0.895)
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อ
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน
xˉ
S .D. ระดับความพึงพอใจ
(ด้านค่าใช้จา่ ยการซ่อมบารุง)
4.13 0.730
มาก
1. มีการซ่อมบารุงรถบรรทุก ตามระยะทางที่กาหนด
3.93 0.785
มาก
2. จ่ายค่าซ่อมบารุงต่อครัง้
3.97 0.850
มาก
3. ซ่อมทันทีเมื่อพบความเสียหาย
4.13 0.730
มาก
4. การวางแผนการซ่อมบารุงรักษา
ภาพรวม

4.04 0.774

มาก

จากตารางที่ 7 ผลการวิ เคราะห์ พ บว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจของตั ว ชี้ วั ด ประสิ ทธิ ภ าพ
การขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง พบว่ามีการซ่อมบารุงรถบรรทุก ตามระยะทางที่กาหนด
(xˉ = 4.13, S.D. = 0.730)การวางแผนการซ่อมบารุงรักษา(xˉ = 4.13, S.D. = 0.730)การวางแผนการซ่อมบารุงรักษา
(xˉ = 4.13, S.D. = 0.730)จ่ายค่าซ่อมบารุงต่อครั้ง(xˉ = 3.93, S.D. = 0.785)โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง (xˉ = 4.04, S.D. = 0.774)
ตารางที่ 8 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อ
ต้นทุนด้านเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน
xˉ
S .D. ระดับความพึงพอใจ
(ด้านเทคโนโลยี)
4.03 0.964
มาก
1. มีเทคโนโลยีชว่ ยในการวางแผนการเดินทางและบริหารจัดการ
ภาพรวม

4.03 0.964

มาก

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ต อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านเทคโนโลยี พบว่าเทคโนโลยีช่วยในการวางแผนการเดินทางและบริหารจัดการ
(xˉ = 4.03, S.D. = 0.964)โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน
ด้านเทคโนโลยี (xˉ = 4.03, S.D. = 0.964)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับตัวชี้วดั ประสิทธิภาพการขนส่ง
เที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย 6ปัจจัย ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษาตาแหน่งจานวนรถที่ใช้ใน
การขนส่ง และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ส่วนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ ยวเปล่าที่ มีต่อต้นทุน 6 ได้แก่
ด้านค่าใช้จ่าย ด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่ง ด้านระยะทางที่ว่ิงต่อ 1 วัน ด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง ด้านค่าใช้จ่าย
การซ่อมบารุง ด้านเทคโนโลยี สาหรับการทดสอบปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ใช้สถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent– SampleT-Test) ในการทดสอบ ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
อื่น ๆ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-wayANOVA)ในการทดสอบ
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ตารางที่ 9 ตารางเปรียบเทียบตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนจาแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
ปัจจัยที่มผี ลต่อตัวชี้วดั ประสิทธิภาพ
t
xˉ
xˉ
การขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน
S .D.
S .D.
1. ด้านค่าใช้จ่าย
3.67 0.365 4.00
0.761 3.165
2. ด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่ง
3.56
0.172
4.24
0.641 9.843
3. ด้านระยะทางที่วิ่งต่อ 1 วัน
3.33 0.596 3.92
0.731 1.906
4. ด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง
3.83 0.279 3.89 0.679 4.556
5. ด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง
3.88 0.262
4.08 0.670 2.009
6. ด้านเทคโนโลยี
3.67
1.211
4.13
0.900 1.370
ภาพรวม
3.66 0.481
4.04 0.730

Sig.
0.086
0.004*
0.178
0.042*
0.167
0.252

*ระดับนัยสาคัญ<0.05
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนจาแนกตามเพศ
พบว่าความพึงพอใจทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 มีเพียงด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภายในสถานี ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 10 ตารางเปรียบเทียบตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตามช่วงอายุ
ปัจจัยที่มผี ลต่อตัวชี้วดั
แหล่งความ
ประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยว
SS
df
MS
F
แปรปรวน
เปล่าที่มีต่อต้นทุน
1. ด้านค่าใช้จ่าย
ระหว่างกลุ่ม
0.871
2
0.435
0.861
ภายในกลุ่ม
13.662
27
0.506
รวม
14.533
29
2. ด้านอรรถประโยชน์ของการ
ระหว่างกลุ่ม
0.041
2
0.020
0.047
ขนส่ง
ภายในกลุ่ม
11.770
27
0.436
รวม
11.811
29
3. ด้านระยะทางที่วิ่งต่อ 1 วัน

4. ด้านค่าใช้จา่ ยต่อระยะทาง

5. ด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง

6. ด้านเทคโนโลยี

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

0.289
15.400
15.689
0.015
10.981
10.996
0.313
10.573
10.885
2.005
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2
27
29
2
27
29
2
27
29
2

Sig.
0.434

0.954

0.145
0.570

0.253

0.778

0.008
0.407

0.018

0.982

0.156
0.932

0.399

0.675

1.002

1.084

0.352

ปัจจัยที่มผี ลต่อตัวชี้วดั
ประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยว
เปล่าที่มีต่อต้นทุน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

ภายในกลุ่ม
รวม

24.962
26.967

df

MS
27
29

F

Sig.

0.925

*ระดับนัยสาคัญ <0.05
จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตาม
ช่วงอายุ ด้วยค่าสถิติ F-test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบว่า ในภาพรวมของแต่ละกลุ่ม
ช่วงอายุไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05ในทุกด้าน
ตารางที่ 11 ตารางเปรียบเทียบตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตามระดับการศึกษา
ปัจจัยที่มผี ลต่อตัวชี้วดั
แหล่งความ
ประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยว
SS
df
MS
F
Sig.
แปรปรวน
เปล่าที่มีต่อต้นทุน
1. ด้านค่าใช้จ่าย
ระหว่างกลุ่ม
1.515
2
0.758
1.571
0.226
ภายในกลุ่ม
13.018
27
0.482
รวม
14.533
29
2. ด้านอรรถประโยชน์ของการ
ระหว่างกลุ่ม
0.660
2
0.330
0.799
0.460
ขนส่ง
ภายในกลุ่ม
11.151
27
0.413
รวม
11.811
29
3. ด้านระยะทางที่วิ่งต่อ 1 วัน

4. ด้านค่าใช้จา่ ยต่อระยะทาง

5. ด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง

6. ด้านเทคโนโลยี

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

0.982
14.707
15.689
1.456
9.540
10.996
0.946
9.939
10.858
2.210
24.757
26.967

*ระดับนัยสาคัญ 0.05
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2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29

0.491
0.545

0.901

0.418

0.728
0.353

2.060

0.147

0.473
0.368

1.285

0.293

1.105
0.917

1.205

0.315

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตาม
ระดับการศึกษา ด้วยค่าสถิติ F-test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบว่า ในภาพรวมของ
แต่ละกลุ่มระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในทุกด้าน
ตารางที่ 12 ตารางเปรียบเทียบตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตามตาแหน่ง
ปัจจัยที่มผี ลต่อตัวชี้วดั
แหล่งความ
ประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยว
SS
df
MS
F
แปรปรวน
เปล่าที่มีต่อต้นทุน
1. ด้านค่าใช้จ่าย
ระหว่างกลุ่ม
2.107
3
0.702
1.469
ภายในกลุ่ม
12.426
26
0.478
รวม
14.533
29
2. ด้านอรรถประโยชน์ของการ
ระหว่างกลุ่ม
.763
3
0.254
0.598
ขนส่ง
ภายในกลุ่ม
11.049
26
0.425
รวม
11.811
29
3. ด้านระยะทางที่วิ่งต่อ 1 วัน

4. ด้านค่าใช้จา่ ยต่อระยะทาง

5. ด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง

6. ด้านเทคโนโลยี

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3.244
12.444
15.689
1.680
9.317
10.996
3.727
7.159
10.885
1.129
25.838
26.967

3
26
29
3
26
29
3
26
29
3
26
29

Sig.
0.246

0.622

1.081
0.479

2.260

0.105

0.560
0.358

1.562

0.222

1.242
0.275

4.512

0.011

0.376
0.994

0.379

0.769

*ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกจาแนก
ตามตาแหน่งด้วยค่าสถิติ F-test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบว่า ในภาพรวมของแต่ละ
กลุ่มตาแหน่ง ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในทุกด้าน
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ตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตามจานวนรถที่ใช้ใน
การขนส่ง
ปัจจัยที่มผี ลต่อตัวชี้วดั
แหล่งความ
ประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยว
SS
df
MS
F
Sig.
แปรปรวน
เปล่าที่มตี ่อต้นทุน
1. ด้านค่าใช้จ่าย
ระหว่างกลุ่ม
2.098
3
0.699
1.463
0.248
ภายในกลุ่ม
12.435
26
0.478
รวม
14.533
29
2. ด้านอรรถประโยชน์ของการ
ระหว่างกลุ่ม
0.583
3
0.194
0.450
0.720
ขนส่ง
ภายในกลุ่ม
11.229
26
0.432
รวม
11.811
29
3. ด้านระยะทางที่วิ่งต่อ 1 วัน

4. ด้านค่าใช้จา่ ยต่อระยะทาง

5. ด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง

6. ด้านเทคโนโลยี

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.504
14.185
15.689
0.381
10.615
10.996
1.156
9.729
10.885
0.433
26.534
26.967

3
26
29
3
26
29
3
26
29
3
26
29

0.501
0.546

0.919

0.445

0.127
0.408

0.311

0.817

0.385
0.374

1.030

0.396

0.144
1.021

0.141

0.934

*ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตาม
จานวนรถที่ใช้ในการขนส่ง ด้วยค่ าสถิ ติ F-test ในการวิเคราะห์ ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบว่า
ในภาพรวมของแต่ละกลุ่มตามจานวนรถที่ใช้ในการขนส่ง ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในทุกด้าน

สรุปผลและอธิปรายผล
ส่วนที่ 1 :การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์แบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษาตาแหน่ง
และจานวนรถที่ใช้ในการขนส่งโดยจาแนกได้ดังนี้
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1. เพศ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน
6 คน คิดเป็นร้อยละ 20
2. อายุ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21 - 30 ปี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมา คือช่วง
อายุ 31 – 40 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67
3. ระดับการศึกษา
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีระดั บการศึก ษาต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี จ านวน 15 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50
รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67
4. ตาแหน่ง
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ทางานในตาแหน่ง พนั ก งานขั บรถ จานวน 16 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 53.33
รองลงมาทางานในตาแหน่งหัวหน้างานด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
5. จานวนรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จานวนที่ใช้ในการขนส่ง 5 - 10 คัน จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67
รองลงมาจานวนที่ใช้ในการขนส่งน้อยกว่า 5 คัน จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67
ส่วนที่ 2: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
ข้อมูลปัจจัยการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ มีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่ง
2) ปริมาณหรือน้าหนักสินค้า 3) ระยะเวลาในการขนถ่ายขึ้นลง 4) ระยะเวลาในการรอ 5) ค่าใช้จ่ายด้านระยะทาง
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พบว่ามีต้นทุนทางด้านค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวกับการขนส่ง จานวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.67 ส่วนปริมาณหรือน้าหนักสินค้าพบว่าไม่มีต้นทุนทางด้านนี้ จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ส่วนระยะเวลาในการขนถ่ายขึ้นลง พบว่ามีต้นทุน ทางด้านนี้ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ส่วนระยะเวลาใน
การรอ พบว่ามีต้นทุนทางด้านนี้ จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ส่วนค่าใช้จ่ายด้านระยะทาง พบว่ามีต้นทุน
ทางด้านนี้ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67
ส่วนที่ 3: การวิเคราะห์ตัวชี้วดั ประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน
การศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน ทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้า น
ค่าใช้จ่าย 2) ด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่ง 3) ด้านระยะทางที่ว่ิงต่อ 1 วัน 4) ด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง 5) ด้าน
ค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง และ 6) ด้านเทคโนโลยีพบว่า
ด้านค่าใช้จ่าย: ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่ง
เที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย พบว่าด้านระยะทางที่ใช้ว่ิงต่อวัน (xˉ = 4.00, S.D. = 0.695)ด้านการวิ่งนอก
เส้นทางที่กาหนด(xˉ = 3.97, S.D. = 0.765) ด้านรถยนต์ติดตั้งพลังงานทางเลือก(xˉ = 3.83, S.D. = 1.053) โดยภาพรวม
ด้านความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย (xˉ = 3.93, S.D. = 0.838)
ด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่ง: ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่งพบว่าใน 1 วันสามารถส่งสินค้าให้กับ
ลูกค้าได้มากกว่า 1 ราย (xˉ = 4.20, S.D. = 0.761)รถบรรทุกสินค้าได้ครั้งละไม่ต่ากว่า 80% (xˉ = 4.13, S.D. = 0.819)
เกิดความล่าช้าในการขนส่ง (xˉ = 3.97, S.D. = 0.850) โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่ง (xˉ = 4.10, S.D. = 0.810)
Proceeding พะเยาวิจยั 8
1631

ด้านระยะทางที่วิ่งต่อ 1 วัน : ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน ด้านระยะทางที่ว่ิงต่อ 1 วัน พบว่าขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้า (xˉ = 4.00,
S .D. = 0.910)สามารถวิ่งรถได้ มากกว่า 300 กิโลเมตร(xˉ = 3.90, S .D. = 1.062)สามารถวิ่งรถได้ น้อยกว่า 100
กิโลเมตร (xˉ = 3.50, S.D. = 0.974) โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มี
ต่อต้นทุนด้านระยะทางที่วิ่งต่อ 1 วัน (xˉ = 3.80, S.D. = 0.982)
ด้า นค่ า ใช้ จ่า ยต่ อ ระยะทาง: ผลการวิเคราะห์ พ บว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามมีค วามพึง พอใจของตั ว ชี้วั ด
ประสิ ทธิ ภ าพการขนส่ ง เที่ ย วเปล่ า ที่ มี ต่อ ต้ น ทุ น ด้ า นค่ า ใช้จ่ า ยต่ อ ระยะทางพบว่ า ใช้พั น ธมิต รช่ ว ยในการขนส่ ง
(xˉ = 4.07, S.D. = 0.944)ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยกว่า 60% (xˉ = 3.90, S.D. = 1.029) ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
มากกว่า 60% (xˉ = 3.67, S.D. = 0.711) โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยว
เปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง (xˉ = 3.88, S.D. = 0.895)
ด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง :ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วั ด
ประสิ ทธิ ภ าพการขนส่ ง เที่ ย วเปล่ า ที่ มีต่อ ต้น ทุ น ด้ า นค่ า ใช้จ่ า ยการซ่ อ มบารุ ง พบว่า มีก ารซ่ อ มบารุ ง รถบรรทุ ก
ตามระยะทางที่กาหนด (xˉ = 4.13, S.D. = 0.730)การวางแผนการซ่อมบารุงรักษา (xˉ = 4.13, S.D. = 0.730)
การวางแผนการซ่อมบารุงรักษา (xˉ = 4.13, S.D. = 0.730)จ่ายค่าซ่อมบารุงต่อครั้ง(xˉ = 3.93, S.D. = 0.785)
โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง
(xˉ = 4.04, S.D. = 0.774)
ด้านเทคโนโลยี :ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่ง
เที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน ด้านเทคโนโลยี พบว่าเทคโนโลยีช่วยในการวางแผนการเดินทางและบริหารจัดการ (xˉ = 4.03,
S .D. = 0.964) โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านเทคโนโลยี
(xˉ = 4.03, S.D. = 0.964)
ส่ ว นที่ 4: การการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ กั บ ตั ว ชี้ วั ด
ประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน
เปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตามเพศ: ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่ -เตาปูน จาแนกตามเพศ พบว่า
ความพึงพอใจทุกด้าน ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 มีเพียงด้านสิ่งอานวยความสะดวกภายใน
สถานี ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
เปรี ย บเที ย บตั ว ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการขนส่ ง เที่ ย วเปล่ า ที่ มี ต่ อ ต้ น ทุ น จ าแนกตามช่ ว งอายุ :
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตามช่วงอายุ ด้วยค่าสถิติ F-test
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบว่า ในภาพรวมของแต่ละกลุ่มช่วงอายุ ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 ในทุกด้าน
เปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตามระดับการศึกษา :
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตามระดับการศึกษา ด้วยค่าสถิติ
F-test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบว่า ในภาพรวมของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในทุกด้าน
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เปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตามตาแหน่ง : ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตัวชี้วดั ประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกจาแนกตามตาแหน่งด้วยค่าสถิติ F-test
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบว่า ในภาพรวมของแต่ละกลุ่มตาแหน่ง ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 ในทุกด้าน
เปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตามจานวนรถที่ใช้ใน
การขนส่ง: ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จาแนกตามจานวนรถที่ใช้ใน
การขนส่ง ด้วยค่าสถิติ F-test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบว่า ในภาพรวมของแต่ละกลุ่ม
ตามจานวนรถที่ใช้ในการขนส่ง ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในทุกด้าน

ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเก็บในแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการ
2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการจัดรูปแบบการจัดการแบบขนส่งเที่ยวเปล่าให้ครอบคลุมมากขึน้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยตรวจสอบงานวิจัยใน
ครั้งนี้ ทาให้ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ในการทางานวิจัยและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความ
กรุณาเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ให้ทุนอุดหนุนวิจัยในครั้งนี้จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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อิ ท ธิ พ ลของ Youtuber ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
The influence of Youtuber that effecting on the decision making of buying
products in Bangkok
กนกวรรณ กิจชระภูม1ิ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ณัฏฐยา พลายระหาร1 และ สุธีรา ศรีปริวาทิน1
Kanokwan Kitcharabhumi1, Kedwadee Sombultawee1, Nattaya Phlairaharn1 and Suteera Sriparivatin1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของ Youtuber ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้บริโภคที่เคยเปิดรับสารจาก Youtuber ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
แบ่งได้ 4 ด้านดังนี้ ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber มีค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.775 ด้านรูปแบบในการน้าเสนอ
ของ Youtuber ได้ค่าระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.705 ทางด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber มีค่าระดับความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.836 และด้านการตัดสินใจซื้อ มีค่าระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.704 และท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของ Youtuber ส่งผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ทั้ ง หมด 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพของ Youtuber(X1) ด้ า นรู ป แบบในการน้ า เสนอของ
Youtuber(X2) และด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber(X3) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ คือ
= 0.514 + 0.165X1 + 0.436X2 + 0.174X3
คาสาคัญ: Youtuber การตัดสินใจซือ้

1
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Abstract
The purpose of this research was to study the influence of Youtuber that effecting on the decision making
of buying products in Bangkok. The samples consisted of 400 people by take a random that received the
information from Youtuber in Bangkok. The research instrument was online questionnaire with reliability,
separated in 4 groups, are the personality of Youtuber that has the confidence level equal 0.755, the structure
of presentation has the confidence level equal 0.705, the reliability of Youtuber has the confidence level equal
0.836 and finally the confidence level of decision making of Youtuber is equal 0.704. The Multiple Regression
Analysis was used for data analysis. The research resulted that the influence of Youtuber was effected to the
decision making of customers in 3 ways. First, the personality of Youtuber(X1). Secondly, the structure of
presentation of Youtuber(X2) and ultimately, the reliability of Youtuber(X3) which has statistically significant at
0.05 and the predicting equation is = 0.514 + 0.165X1 + 0.436X2 + 0.174X3
Keywords: Youtuber, Decision to buy

บทนา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้าให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามไปด้วยผู้บริโภคมี
ทางเลือกในการรับสารต่างๆที่หลากหลาย อีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือการรับสารจากสื่อออนไลน์มากขึ้น
เนื่องจากสะดวกสบายมากกว่า สามารถเลือกเวลาในการรับสื่อได้ อีกทั้งยังรวดเร็วกว่า ซึ่งคนไทยมีพฤติกรรม ในการหา
ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า จากผลการวิจัยของ Google ร่วมกับ TNS ท้าการวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านกลุ่มตัวอย่าง 4,000 ราย โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพ และพื้นที่นอก
เมือง พบว่า คนไทย 80 % ค้ นหาข้ อมู ลผ่ านสื่อออนไลน์ ซึ่ งถื อเป็ นสื่อที่ มีอิทธิ พลต่อผู้ บริ โภคคนไทยมากที่ สุ ด
(motherandcare, 2560) การเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ เป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมาก
ขึน้ เนื่องจากการที่ขอ้ มูลข่าวสารส่งผ่านมาได้อย่างรวดเร็วท้าให้เกิดการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆมากขึน้
โดยเว็บไซต์ที่เป็นที่ยอดนิยมของคนไทยมากที่สุดซึ่งจัดอันดับโดย Alexa ได้แก่ Google.co.th, YouTube.com,
Google.com, Facebook.com และPantip.com ตามล้าดับ (marketingoops, 2561) จะเห็นได้ว่า YouTube นั้นอยู่สูงเป็น
อันดับที่สองซึ่ง YouTube เป็นเว็ปไซต์ที่ให้บริการส้าหรับอัพโหลดวีดีโอต่างๆจึงแสดงให้เห็นว่า คนไทยนิยมดูส่ือ
ประเภทวีดีโอกันอย่างแพร่หลาย ในประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 46 ล้านราย โดยมีประมาณ 40 ล้าน
รายที่เข้าใช้ YouTube เนื่องจาก YouTube นั้นเป็นแพลตฟอร์มที่มีคอนเทนต์หลากหลายทางด้านเนื้อหาให้เลือกรับชม
มีทั้งคอนเทนต์ความบันเทิง กีฬา การศึกษา และอื่นๆอีกจ้านวนมาก (ปณชัย อารีเพิ่มพร, 2561)
ผู้บริโ ภคคนไทยเปิดรับสื่อในลักษณะของการรี วิว จากผู้ส่ งอิทธิ พลจากสื่อออนไลน์ เฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อ
สั ป ดาห์ โดยผู้ บ ริ โ ภคมี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมที่ ใ ช้ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น ตามผู้ ท รงอิ ท ธิ พ ลจากสื่ อ ออนไลน์
(พงศกร ปัญญาทรานนท์, 2559) และพฤติกรรมของคนไทยที่นิยมใช้ YouTube จึงท้าให้เกิด Youtuber ขึ้นในประเทศ
ไทยเป็ น จ้ า นวนมาก ซึ่ ง Youtuber นั้ น เป็ น ผู้ ที่ อั พ โหลดวิ ดี โ อลงเว็ บ ไซต์ YouTube.com เพื่ อ แสวงหาผลก้ า ไร
(moneyhub, 2560) โดย Youtuber จะบอกเล่าเรื่องราวหรือแชร์ประสบการณ์ต่างๆผ่านวีดีโอซึ่งจะมีผู้เข้าชมเป็นผู้ที่
สนใจในเรื่องราวนั้นๆเหมือนกัน ปัจจุบันนี้ Youtuber ได้สร้างสรรค์รูปแบบการน้าเสนอเรื่องราวที่แปลกใหม่มากขึ้น
เพื่อดึงดูดให้มผี ู้เข้าชมและผู้ตดิ ตามเพิ่มมากขึน้ หรือจะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ
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หากท้าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อตัว Youtuber โดยต้องสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีและผู้ชมเข้าใจได้ง่ายก็
จะเกิดความนิยมและเกิดความน่าเชื่อถือที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้น Youtuber จึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ตามที่ Youtuber แนะน้า
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการรับสารหรือ
การหาข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่ง YouTube นั้นเป็นสื่อที่ยอดนิยมเป็นอันดับสองของคนไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาถึง อิทธิพลของ Youtuber ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการที่สนใจประชาสัมพันธ์สินค้าของตนผ่าน Youtuber
และเป็นประโยชน์ตอ่ ตัว Youtuber ที่จะน้าผลการวิจัยครั้งนีไ้ ปพัฒนาตนให้ตรงความต้องการของผู้รับชมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ Youtuber เกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ Youtuber ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ Youtuber
1.ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber
การตัดสินใจซือ้ สินค้า
2.ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber
3.ด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทัศนคติด้านบุคลิกภาพของ Youtuber ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทัศนคติด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทัศนคติด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฏีด้านการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Schiffman & Kanuk 1994, p. 659) คือกระบวนการในการเลือกซื้อ
สินค้าจากทางเลือกที่มีตั้งแต่สองทางเลือกขึ้นไป โดยผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ
ทั้งด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมทั้งทางด้านจิตใจและกายภาพซึ่ง
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทัง้ สองกิจกรรมนี้ท้าให้เกิดการซือ้ และเกิดพฤติกรรมการซือ้ ตามบุคคลอื่น
การตัดสนใจซื้อคือ ขั้นตอนในการเลือกการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยใช้กระบวนการซื้อที่ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน
คือ การตระหนักถึงความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และพฤติกรรมการซื้อ
ขั้น ตอนที่ 1 ตระหนัก ถึง ความต้อ งการ คื อการที่ผู้ บริ โภคตระหนั กถึ งปั ญหาระหว่า งสิ่ งที่ เกิ ดขึ้นกั บความ
ต้องการของตนเอง ท้าให้เกิด แรงกระตุน้ เพื่อต้องการเติมเต็มความปรารถนารถ โดยการตระหนักถึงปัญหาของแต่ละ
คนจะมีความแตกต่างกันออกไป
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ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาข้อมูล ผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาและความต้องการที่มีอยู่ท้าให้ผู้บริ โภคหาวิธีที่แก้ไข
ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมู ลเกี่ย วกับสิ นค้านั้นเพิ่ม เติม จากแหล่งข้ อมูลต่างๆได้แก่ แหล่ งข้อมู ลส่วนบุคคล เช่น
ครอบครัว เพื่อน แหล่งข้อมูลจากสื่อ เช่น การโฆษณา เว็บไซต์ แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น สื่อมวลชน วิทยุ และ
แหล่งข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้บริ โภค เช่น การทดลองใช้ เป็นต้น แหล่งข้อมูลเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค แต่ต้องขึน้ อยูก่ ับปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากหรือน้อย
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคได้ท้าการแสวงหาข้อมูลแล้วจะท้าการประเมินทางเลือก โดยการ
ตัง้ ข้อก้าหนดกฎเกณฑ์ของสินค้าไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพ ความเชื่อ ทัศนคติที่มีต่อสินค้าที่ ความแตกต่าง
ของสินค้าแต่ละยี่หอ้ ประสบการณ์ที่เคยใช้สินค้า ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคแต่ละคนมีระยะเวลาในการประเมินทางเลือกที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
ประเภทของสินค้า เนื่องจากสินค้าบางชนิดต้องการข้อมูลจ้านวนมากเข้ามาสนับสนุน เพื่อหาความแตกต่าง หรือ
สินค้าบางชนิดผู้บริโภคอาจจะใช้เวลาไม่มากนักในการตัดสินใจซื้อ
ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรมหลังการซื้อ ผู้บริโภคได้ท้าการตัดสินใจซื้อ ท้าให้ผู้ บริโภคได้รับประสบการณ์ในการใช้
สินค้า ที่ท้าให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในตัวสินค้า และข้อดีข้อด้อยของสินค้าที่ท้าให้เกิดการซื้อซ้้าหรือการ
แนะน้าให้เกิดลูกค้ารายใหม่
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) วัฒนธรรมเป็นวิธีการด้าเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าเป็นสิ่งดีงามและ
ยอมรับมาปฏิบัติ เพื่อให้สังคมด้าเนินและมีการพัฒนาไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมเพื่อการอยูเ่ ป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ปัจจัยด้านสังคม ( Social Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ลักษณะทางสังคมจะประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ครอบครัว ( Family) บทบาทและสถานะ (Roles
and Statuses)
ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจซื้อของผู้ซอื้ ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนในด้านต่างๆ
ปัจจัยด้านจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือปัจจัยภายใน การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ และการใช้สินค้าปัจจัยภายใน เช่น
ทัศนคติ ( Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สึกด้านอารมณ์และ
แนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Kotler. 2003 : 270) หรือ หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคลที่มตี อ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ราช ศิริวัฒน์, 2560)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitudes) คือ สภาวะความพร้อมที่อยูภ่ ายในตัวของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมความชอบหรือ ไม่ชอบใน
ระดั บ มากหรื อ น้ อ ยต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นพฤติ ก รรมมาจากความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ความเชื่ อ การเรี ย นรู้ หรื อ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของบุคลนัน้ ๆโดยจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือต่อต้าน ต่อสิ่งรอบกาย
ไม่ว่าจะเป็น บุคคล บทความ ท่าที หรือสภาวะของสถานที่ สถานการณ์ในสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น (โกญจนาท
และนรอรรถ, 2557)
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การก่อตัวของทัศนคติ
จิระวัฒน์ วงส์สวัสดิวัฒน์(2542, หน้า 34-36) กล่าวว่า ทัศนคติเกิดขึ้น มาและสามารถเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจากหลายปัจจัยด้วยกัน คือ
1. การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) ทัศนคติจะเกิดต่อเมื่อบุคคลก้าลังตอบสนองตามที่ร่างกาย
ต้องการ ตัวบุคคลจะท้าการสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนหรือสิ่งของที่จะสามารถช่วยให้มีโอกาสที่จะตอบสนองสิ่งที่ตน
ต้องการได้
2. ข่าวสารข้อมูล (Information) ทัศนคติมีพ้ืนฐานจากข่าวสารที่ได้รับและลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสาร
ด้วยการเลือกรับรู้และเข้าใจปัญหาต่างๆ (Selective Perception) ข่าวสารข้อมูลที่ได้รับเข้ามาบุคคลนั้นจะเก็บไปคิด
และท้าให้เกิดทัศนคติข้นึ มาได้
3. การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) บางทัศนคติอาจจะมาจากหลากหลายกลุ่มที่แต่ละบุคคล
เกี่ยวข้องอยู่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ยกตัวย่างเช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มกีฬา และวัด เป็นต้น โดย
กลุ่มต่างๆเหล่านีไ้ ม่เพียงแค่เป็นแหล่งรวบรวมของค่านิยมมากมาย แต่มีการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลต่างๆให้แก่บุคคล
ภายในกลุ่มด้วย ซึ่งสามารถท้าให้เกิดการสร้างทัศนคติขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวและกลุ่มเพื่อนร่วมงานซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีความส้าคัญที่สุด ที่จะเป็นแหล่งแห่งการสร้างทัศนคติแก่บุคคลได้
4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ต่างๆของบุคคลที่มีต่อสิ่งของจะมีส่วนส้าคัญที่บุคคลต่างๆจะน้า
ประสบการณ์มาตีคา่ จนกลายเป็นทัศนคติได้
5. ลักษณะท่าทาง (Personality) ลักษณะท่าทางต่างๆจะมีส่วนส้าคัญทางอ้อมในการสร้างทัศนคติแก่บุคคล
ปัจจัยต่างๆของการก่อตัวของทัศนคตินั้น จริงๆแล้วไม่ได้เรียงตามความส้าคัญใดๆเลย เนื่องจากปัจจัยแต่ละอย่างจะมี
ความส้าคัญมากหรือน้อยต่อการก่อให้เกิดของทัศนคติข้นึ ยูก่ ับการพิจารณาสร้างทัศนคติตอ่ สิ่งดังกล่าว
แนวคิดด้านบุคลิกภาพ
บุ ค ลิ ก ภาพ คื อ ภาพรวมของบุ ค คลที่ เ กิ ด จาก พฤติ ก รรมทั้ ง ภายในและภายนอก ไม่ ว่า จะเป็ น ความคิ ด
ความรู้ สึ ก ลั ก ษณะรู ป ลั ก ษณ์ อารมณ์ ท่ า ทาง อุ ปนิสั ย การเข้ า สั ง คม ที่ รวมกั น แสดงออกมาให้ บุ ค คลอื่ น เห็ น
ซึ่งบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่บุคคลแสดงออกมาอย่างสม่้าเสมอ ท้าให้เกิดอิทธิพลต่อผู้พบเห็น (Im2market, 2560)
แนวคิดด้านรูปแบบในการน้าเสนอข้อมูล
การน้าเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อข่าวสารที่เกี่ยวกับความรู้ ความคิดเห็น ที่มีทั้งข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ส่งไป
ยังผู้รับสารโดยใช้เทคนิควิธีต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย (จีระพงษ์ โพพันธ์, 2558)
แนวคิดด้านความน่าเชื่อถือ
ความน่าเชื่อถือ คือสิ่งที่เกิดจากความจริงใจของการผสมผสานความตัง้ ใจ ความสื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ
การท้ า ผลงานให้ มีค วามโดดเด่ น ซึ่ ง พฤติก รรมเหล่ า นี้ไ ม่ส ามารถเกิ ด ขึ้น ได้ ด้ ว ยการมอบหมายหรือ การแต่ง ตั้ง
แต่เป็นสิ่งที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสั่งสมมาเป็นเวลานาน ท้าให้บุคคลอื่นเห็นและเกิดการยอมรับในสิ่งที่ท้าจนเกิดเป็น
ความน่าเชื่อถือ (Line Today, 2560)
แนวคิดด้านอิทธิพล
หมายถึง การสื่อสารหรือการกระท้า ของบุ ค คลใดบุค คลหนึ่ง ที่ส่ งผลกระทบไป ถึง อีก บุค คลหนึ่ง ในเรื่อ ง
เกี่ยวกับความรู้สกึ ความเชื่อ ทัศนคติ การกระท้าการตัดสินใจต่าง ๆ ไม่วา่ จะ เป็นการกระตุ้น การชักจูง การโน้มน้าว
ใจ การคล้อยตามทั้งทางด้านจิตใจหรือการกระท้า ป็นต้น (กัญญารินทร์ วัฒนเรืองนันท์, 2558)

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1639

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึก ษาวิจั ย ครั้ ง นี้เป็ น การศึกษาเกี่ย วกับอิทธิพ ลของ Youtuber ที่ ส่ ง ผลต่อการตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้ า ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถามออนไลน์
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครัง้ นี้ได้ด้าเนินการตามล้าดับขั้นตอน ดังนี้
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่รับข่าวสารจาก Youtuber ซึ่งไม่ทราบ
จ้านวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่รับข่าวสารจาก Youtuber ซึ่งไม่
ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงก้าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรการก้าหนดขนาดตัวอย่างแบบไม่
ทราบจ้านวนของประชากร โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) จะได้จ้านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
n
=
n หมายถึง จ้านวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ก้าหนดไว้ที่ 5% หรือ 0.05
z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ก้าหนดไว้ คือ 95% หรือระดับนัยส้าคัญ 0.05 = 1.96
แทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
n
=
= 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง
จากการค้านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จ้านวน 385 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในการ
วิจัย ขนาดตัวอย่างในการวิจัยครั้งนีจ้ ึงเท่ากับ 400 ตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ดั ง นั้ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้มีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นค้าถามปลายปิดจ้านวน
6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษาสูงสุด, สถานภาพการสมรส, อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ตามค้ า แนะน้ า จาก Youtuber จ้ า นวน 4 ข้ อ
ประกอบด้วย ประเภทสินค้าที่เปิ ดรับข่าวสารจาก Youtuber, ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร, มูลค่าสินค้าเฉลี่ยที่ซื้อ
และเหตุผลที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก Youtuber
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อ Youtuber ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามีจ้านวน 3
ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านบุคลิ กภาพของ Youtuber, ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber และทางด้านความ
น่าเชื่อถือของ Youtuber โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
สามารถเลือกได้เพียงค้าตอบเดียว และก้าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าตามค้าแนะน้าจาก Youtuber มีจ้านวน 3 ข้อ
ประกอบไปด้วย ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากความชื่นชอบในตัว Youtuber, ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าตามค้าแนะน้าของ
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Youtuber และท่านตัดสินใจซื้อสินค้าตามที่ Youtuber ใช้ โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ สามารถเลือกได้เพียงค้าตอบเดียว และก้าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม
Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552) มีระดับคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ค่าความเที่ยงตรงถูกต้อง (Validity) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อวัดผลการศึกษาอิทธิพลของ Youtuber ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม จากนั้นจึงน้าแบบสอบถามที่ได้มาวัดค่าความเที่ ยงตรงถูกต้องโดยให้อาจารย์ ที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน ท้าการตรวจสอบความถูกต้อง และน้ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
การทดสอบความเชื่อ มั่น (Reliability) ผู้วิจั ยได้ น้าแบบสอบถามจ้ านวน 30 ชุด ไปท้า การทดสอบกั บกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มลี ักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริงคือ ผู้บริโภคที่รับสารจาก Youtuber ในเขตปทุมวัน และหา
ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และโปรแกรมส้าเร็จรูป
SPSS ในการประมวลผลและแก้ไขข้อบกพร่อง ก่อนน้าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมู ล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ผลการ
ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งได้ 4 ด้านดังนี้ ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber มีค่า
ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.775 ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.705
ทางด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber มีค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.836 และด้านการตัดสินใจซื้อ มีค่าระดับ
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.704 จากผลค่าระดับความเชื่อมั่นทั้ง 4 ด้านนั้น มีค่าระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 แสดงให้
เห็นว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และมีความเที่ยงตรงถูกต้อง
การรวบรวมข้อมูล
การเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิจั ย ได้ น้ า แบบสอบถามที่ ผ่ า นการตรวจสอบความเที่ ย งตรงถู ก ต้อ งของเนื้อ หา
(Validity) และการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดท้าแบบสอบถามผ่าน
Google Form และท้าการแจกแบบสอบถามในช่องทางออนไลน์ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 400 คน จากนั้นน้าผล
ส้ารวจของแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ก้าหนดค่าสถิติส้าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยน้ามาใช้ส้าหรับบรรยายข้อ มูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการซื้อสินค้าตาม
ค้าแนะน้าจาก Youtuber ของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) อีกทั้งยังใช้ในการการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติซึ่งสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติเชิงอนุมาน ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์เกี่ยวกับอิทธิพลของ Youtuber ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า โดยสถิติเชิงอนุมานที่ใช้คือ การวิเคราะห์ค่าถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิคราะห์
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ถดถอย ท้าให้ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้ 4 ประการ คือ 1) บอกปริมาณความ แปรปรวนในตัวแปร
ตามที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรต้น 2) เปรียบเทียบขนาดและทิศทางอิทธิพลของตัวแปรต้นแต่ละตัวที่มีต่อตัวแปรตาม 3)
สร้างสมการพยากรณ์ตัวแปรตามได้เมื่อรู้คา่ ตัวแปรต้น 4) ศึกษาอิทธิพลหลักอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่มี
ต่อตัวแปรตาม (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553)

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 66.5 มีอายุระหว่าง 18 - 25ปี คิดเป็นร้อยละ 51.8 ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 63.8 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 74 ส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียนหรือนักศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 51 มีรายได้ตอ่ เดือนไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.3
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าตามค้าแนะน้าจาก Youtuber พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องส้าอาง คิดเป็นร้อยละ 31.3 มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้งต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 42.8 มูลค่าของสินค้าที่ซื้อเฉลี่ย 2,001 – 3,000 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22 และเหตุผล
ส่วนใหญ่ที่เปิดรับข่าวสารจาก Youtuber เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 33.3
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นด้านทัศนคติที่มีต่อ Youtuber ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า แบ่งออกเป็น 3
ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber และด้านความน่าเชื่อถือของ
Youtuber จากการวิเคราะห์พบว่า ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber ที่โดดเด่น เป็นที่น่าจดจ้าท้าให้รู้สึกประทับใจและชื่น
ชอบ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.84) การมีบุคลิกภาพที่ดเี หมาะสมกับสินค้า ท้าให้รู้สึกน่า
ใช้สินค้า และสนใจเพิ่มขึน้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.05 และ S.D. = 0.82) การมีลักษณะการพูดที่ชัดเจน
กระชับ และสามารถเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.06 และ S.D. = 0.85) ในด้านของรูปแบบใน
การน้าเสนอของ Youtuber พบว่าการมีรูปแบบการน้าเสนอที่น่าสนใจน่าติดตาม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =
3.89 และ S.D. = 0.83) การมีล้าดับเรื่องราวที่ดี ท้าให้เข้าใจได้งา่ ย อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.04 และ S.D.
= 0.83) มีการอัพเดทสินค้าใหม่ๆและน้าเสนอให้มีความน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา อยู่ใ นระดับเห็นด้วยมาก (Mean =
3.90 และ S.D. = 0.81) การใช้รูปภาพ วีดีโอและสื่อประกอบใหม่ๆที่ท้าให้เกิดความรู้สกึ น่าตื่นเต้นแปลกใหม่ น่าสนใจ
และน่าติดตาม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.02 และ S.D. = 0.81) และด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber
ความจริงใจ ชัดเจน ตรงไปตรงมา ท้าให้เกิดความรู้สกึ เชื่อใจในความโปร่งใส อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.88
และ S.D. = 0.86) มีหลักฐานอ้างอิงและมีการทดลองสินค้า ด้วยตนเองจริงท้าให้รู้สกึ ว่ามีความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (Mean = 3.94 และ S.D. = 0.95) ไม่มีการโฆษณาสินค้าเกินความจริง ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ซึ่งท้าให้
เกิดความน่าเชื่อถือ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.78 และ S.D. = 0.86) มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
สินค้าเป็นอย่างดี อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.82 และ S.D. = 0.87)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าตามค้าแนะน้าจาก Youtuber จากการวิเคราะห์พบว่า
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากความชื่นชอบในตัว Youtuber อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.51 และ S.D. = 1.05)
ตัดสินใจซื้อสินค้าตามค้าแนะน้าของ Youtuber อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.70 และ S.D. = 0.97) และ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าตามที่ Youtuber ใช้ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.52 และ S.D. = 1.00)
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของ อิทธิพลของ Youtuber ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของ อิทธิพลของ Youtuber ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df
Mean Square F
Sig.
การถดถอย (Regression) 78.698
3
26.233
47.472
0.000
ส่วนที่เหลือ (Residual)
218.829
396
0.553
รวม

297.528

399

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าอิทธิพลของ Youtuber ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทั้งหมด 3 ด้าน
พบว่า ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber และด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ที่ระดับ
นัยส้าคัญ 0.05 (ประสพชัย พสุนนท์, 2553) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติต่อ Youtuber เป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปร B

Std. Error Beta

t

Sig.

(Constant)
0.514 0.262
1.961
0.051
ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber
X1
0.165 0.076
0.126 2.160
0.031
ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber X2
0.436 0.087
0.316 5.032
0.000
ด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber
X3
0.174 0.063
0.149 2.761
0.006
R = 0.514, R Square = 0.265, Adjusted R Square = 0.259, Std Error of the Estimate = 0.74337
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติต่อ Youtuber ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านบุคลิกภาพของ
Youtuber ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber และด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้
= 0.514 + 0.165X1 + 0.436X2 + 0.174X3
โดยที่

=
การตัดสินใจซือ้
X1 =
ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber
X2 =
ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber
X3 =
ด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber
พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติต่อ Youtuber ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านบุคลิกภาพของ Youtuber ด้านรูปแบบใน
การน้าเสนอของ Youtuber และด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิ ศทางเดียวกัน และ
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยทัศนคติด้านบุคลิกภาพของ Youtuber ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ปัจจัยทัศนคติด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ปัจจัยทัศนคติด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่อ งอิ ทธิ พ ลของ Youtuber ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วจิ ัยสามารถอธิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
สมมติฐ านข้ อ ที่ 1 จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ทั ศ นคติ ที่มีต่ อ Youtuber พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
ให้ความส้าคัญกับปัจจัยทัศนคติด้านบุคลิกภาพของ Youtuber ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือด้านบุคลิกภาพของ
Youtuber ที่โดดเด่น เป็นที่น่าจดจ้าท้าให้รู้สึกประทับใจและชื่อชอบ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.00 และ
S.D. = 0.84) การมีบุคลิกภาพที่ดเี หมาะสมกับสินค้า ท้าให้รู้สกึ น่าใช้สินค้า และสนใจเพิ่มขึน้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
(Mean = 4.05 และ S.D. = 0.82) การมีลักษณะการพูดที่ชัดเจน กระชับ และสามารถเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก (Mean = 4.06 และ S.D. = 0.85) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับ บุคลิกภาพของ
Youtuber โดยผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าจากบุคลิกของ Youtuber ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านบุคลิกภาพ การแสดง
พฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้สึก ลักษณะรู ปลักษณ์ อารมณ์ ท่าทาง อุปนิสัย
ที่แสดงออกมาท้าให้ผู้บริโภคเห็นและเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า (Im2market, 2560)
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ทั ศ นคติที่ มีต่ อ Youtuber พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ให้
ความส้าคัญในด้านรูปแบบการน้าเสนอของ Youtuber โดยรูปแบบการน้าเสนอที่น่าสนใจน่าติดตาม อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก (Mean = 3.89 และ S.D. = 0.83) การมีล้าดับเรื่องราวที่ดี ท้าให้เข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
(Mean = 4.04 และ S.D. = 0.83) มีการอัพเดทสินค้าใหม่ๆและน้าเสนอให้มีความน่า สนใจอยู่ตลอดเวลา อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.81) การใช้รูปภาพ วีดีโอ และสื่อประกอบใหม่ๆที่ท้าให้เกิดความรู้สึก น่า
ตื่นเต้นแปลกใหม่ น่าสนใจ และน่าติดตาม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.02 และ S.D. = 0.81) ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ ความส้าคัญกับการน้าเสนอล้าดับเรื่องราวที่ท้าให้เข้าใจได้ง่าย มากกว่าการน้าเสนอ
รูปแบบอื่นๆ เนื่องจากการน้าเสนอเรื่องราวที่ดนี นั้ จะท้าให้ผู้ที่ได้รับข่าวสารนั้นมีความรู้สึกคล้อยตามและเข้าใจได้ง่าย
(จิระวัฒน์ วงส์สวัสดิวัฒน์, 2542) ผลที่ศึกษานั้นสามารถกล่าวได้ว่าด้า นรูปแบบการน้าเสนอของ Youtuber ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ สินค้าของผู้บริโภค
สมมติฐานข้อที3่ จากการศึกษาปัจจัยทัศนคติที่มีต่อ Youtuber พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
ในเรื่องปัจจัยด้านความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
ได้ดังนี้ การมีหลักฐานอ้างอิงและมีการทดลองสินค้า ด้วยตนเองจริงท้าให้รู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก (Mean = 3.94 และ S.D. = 0.95) มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ท้าให้เกิดความรู้สึกเชื่อใจในความโปร่งใส
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.88 และ S.D. = 0.86) มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี อยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.82 และ S.D. = 0.87) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความน่าเชื่อถือ (Line Today, 2560)
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ที่กล่าวว่าสิ่งที่เกิดจากความจริงใจของการผสมผสานความตั้งใจ ความสื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ของบุคคลนั้นส่งผล
ให้เกิดการตัดสินใจของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึก ษาพบว่าทั ศ นคติข องผู้บริ โ ภคที่ มีต่อ Youtuber ส่ ง ผลต่อ การตั ด สิน ใจซื้ อสิ น ค้ า สามารถระบุ
ความส้าคัญได้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้ายบุคลิกภาพของ Youtuber ด้านรูปแบบการน้าเสนอของ Youtuber และด้านความ
น่าเชื่อถือของ Youtuber ส่งผลให้ Youtuber มีความส้าคัญในการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผู้บริโภค จากการวิจัยครั้งนี้จะ
เป็นข้อมูลส้าคัญในการน้าเสนอสินค้าหรือโฆษณาสินค้าผ่านตัว Youtuber น้าผลการวิจัยไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
Youtuber ผู้วิจัยจึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. จากการศึกษาด้านบุคลิกภาพของ Youtuber พบว่าผู้บริโภคให้ความส้าคัญต่อบุคลิกภาพของ Youtuber
ในระดับมากที่สุด ผู้ที่เป็น Youtuber ควรมีบุคลิกภาพโดดเด่นเป็นที่น่าจดจ้าท้าให้รู้สึกประทับใจและชื่นชอบ การมี
บุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับสินค้า ท้าให้รู้สึกน่าใช้สินค้า และน่าสนใจเพิ่มขึ้น การมีลักษณะการพูดที่ชัดเจน กระชับ
และสามารถเข้าใจได้งา่ ย ซึ่งสิ่งเหล่าท้าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า
2. จากการศึกษาด้านรูปแบบการน้าเสนอของ Youtuber ผู้บริโ ภคจะให้ค วามสนใจในเรื่องของการล้าดั บ
เรื่องราวที่ดี ท้าให้เข้าใจได้งา่ ย จะท้าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและการใช้รูปภาพ วีดีโอและสื่อประกอบใหม่ๆที่ท้าให้
เกิดความรู้สึก น่าตื่นเต้นแปลกใหม่ น่าสนใจ และน่าติดตาม ท้าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อในสินค้าได้ดีมากขึ้น ส่วนใน
เรื่อ งของรูปแบบการน้า เสนอที่น่าสนใจน่า ติด ตาม และมีการอั พเดทสิน ค้าใหม่ๆ น้า เสนอให้ มีค วามน่าสนใจอยู่
ตลอดเวลา อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะท้าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าได้เช่นกัน
3. จากการศึกษาด้านความเชื่อถือของ Youtuber พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในด้านของความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วผู้บริโภคจะให้ความส้าคัญกับ การมีหลักฐานอ้างอิงและมี
การทดลองสินค้า ด้วยตนเองจริง ท้าให้รู้สึกว่ามีค วามน่า เชื่อถือมากที่สุดเมื่อเทีย บกับค่าเฉลี่ย ในเรื่องของความ
ตรงไปตรงมาท้าให้เกิดความรู้สึกเชื่อใจในความโปร่งใส อยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก การมีความรู้และความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
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กลยุทธ์ทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Marketing Strategies and Values Affecting Decision Making to TrueCoffee
In Bangkok
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กนกวรรณ กิจชระภูมิ1 ณัฐญาพร จันวิเศษ1 และสุธิดา สว่างผุย1
Kedwadee Sombultawee1 Kanokwan Kitchanrabhumi1 Nattayaporn Chanwiset1 and Sutida Swangphui
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและ
ค่านิยมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจั ย คื อ ผู้ บริ โ ภคที่ เ คยใช้บ ริ ก าร TrueCoffee ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ้ า นวน 400 ตั ว อย่ า ง โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18-25 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยค่านิยมส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลของการวิจัย ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถน้าไปใช้เป็น
แนวทางในการก้าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและค่านิยมเพื่อผลิตสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคเป้าหมายหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
คาสาคัญ: กลยุทธ์ทางการตลาด, ค่านิยม, การตัดสินใจเข้าใช้บริการ
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Abstract
This research was quantitative research. The objectives were to study Marketing Strategies and Values
Affecting Decision Making to True Coffee in Bangkok. The samples consisted of 400 people. The research
instruments were questionnaire. The results showed that most respondents were 18-25 years old, graduated
with Bachelor’s degree, occupation student, and earned a monthly income of 10,000-20,000 Bath. And the
Multiple Regression Analysis was used for data analysis to show the hypothesis testing. The results of hypothesis
testing demonstrated Marketing Strategies and Values Affecting Decision Making to True Coffee in Bangkok.
From the results of this research, the entrepreneur can use this as a method to determine their marketing
strategies and values in order to produce products and services to satisfy the needs of target consumers or
modify marketing strategies to correspond with the consumer needs.
Keywords: Marketing Strategies, Values, Decision Making

บทนา
ในปัจจุบันกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นเครื่องดื่มที่มีผู้บริโภคดื่มในทุกเพศทุกวัยและ
ทุกอาชีพ ท้าให้ธุรกิจร้านกาแฟมีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 10-20 ต่อปี โดยขยายตัวทั้งในรูปแบบเฟรนไชน์จาก
ต่างประเทศและเฟรนไชน์ในประเทศไทย รวมถึงการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง ร้านกาแฟได้มีการปรับโฉมให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน บางร้านจ้าหน่ายอาหารและขนมหวานควบคู่กัน
ไป รวมทั้งมีการให้บริการที่ท้างานและอ่านหนังสือ สิ่งอ้านวยความสะดวกในด้านอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อดึงดูดให้
ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการดื่มกาแฟและทานอาหาร ตลาดการบริโภคกาแฟเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักลงทุน
จ้ า นวนมากสนใจที่ จ ะเข้ า มาลงทุ น ในธุ รกิ จ ประเภทนี้ เพราะมองเห็ น โอกาสในการสร้ า งผลก้ า ไรที่ ง ดงามจาก
ผลิตภัณฑ์กาแฟ แม้วา่ การดื่มกาแฟจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น (พิทยา สรวมศิริ และคณะ, 2558)
การบริโภคกาแฟได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการด้ารงชีวิตส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจของร้านกาแฟ
เพิ่มขึ้น ผู้บริโ ภคและนักลงทุ นให้ความสนใจกันมากขึ้น ท้าให้เกิดร้านกาแฟภายใต้แบรนด์ ต่างๆเพื่อสนองความ
ต้องการในการบริโภคกาแฟ ซึ่งในการแข่งขันทางธุรกิจ สิ่งส้าคัญที่สุด คือ“กลยุทธ์ทางการตลาด” ซึ่งจะท้าผลิตภัณฑ์
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ การเลือกซื้อและเข้าใช้บริการของผู้บริโภคจะได้รับอิทธิพลจาก
“ค่านิยม” เนื่องจากปัจจุบันการดื่มกาแฟกลายเป็นค่านิยมทางสังคมของผู้บริโภค ปัจจุบันร้านกาแฟพรีเมียมมีหลาย
บริษัททั้งของคนไทยและต่างชาติ เช่น ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ จุดขายของร้านคือใช้วัตถุดบิ ชัน้ ดีจากต่างประเทศเน้นกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีรายได้สูง ส่วนร้านกาแฟ “ทรูคอฟฟี่” จุดขายคือ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ
คนแต่ละกลุ่มเพื่อพัฒนาสู่อนาคตที่ดกี ว่า (ทิบดี ทัฬหกรณ์และประสพชัย พสุนนท, 2559)
ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยเกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้กาแฟของตนเองสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค และสามารถด้าเนินธุรกิจต่ อไปได้ในสภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ซึ่งการก้าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้ กาแฟของผู้บริโภค ดังนัน้ ผู้ประกอบการต้องเลือกส่วนประสมทางการตลาดซึ่งเป็น
องค์ประกอบส้าคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคจากรูปแบบ“ไลฟ์สไตล์ช็อป”
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ของทรูคอฟฟี่ ที่มีจุดเด่นของร้านอยูท่ ี่การออกแบบร้านให้มเี อกลักษณ์ที่ต่างกันไปตามสถานที่เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม และการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายที่รวดเร็ว (Marketing Oops, 2556)
เนื่องจากกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ถูกตัดสินว่าเป็นอันตรายกับร่างกายเหมือนเครื่องดื่มประเภทสุรา จึงท้าให้ผู้บริโภค
ทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ เลือกที่จะบริโภคกาแฟจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ้าวัน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน
การบริโภคกาแฟได้กลายเป็นค่านิยมในสังคมไทยไปแล้ว เป็นสิ่งที่คนในสังคมให้ความสนใจ เนื่องด้วยกาแฟมีรสชาติที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงการเลือกดื่มกาแฟเป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ส่วนตัว ค่านิยมในการบริโภคกาแฟที่
แตกต่างกันจะส่งผลต่อการเลือกบริโภคกาแฟที่ต่างกันไป เช่น ผู้บริโภคที่มีรายได้สูง หรือกลุ่มนักธุรกิจ มักจะเลือก
บริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ ซึ่งแสดงถึงภาพลักษณ์ของการเป็นกลุ่มผู้บริโภคในตลาดบน จากการส้ารวจพบว่าการดื่ม
กาแฟในร้านกาแฟกลายเป็นวิถีชีวิตของคนเมืองรุ่นใหม่ (พิทยา สรวมศิริ และคณะ, 2558)
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและค่านิยมของกลุ่มผู้บริโภคจนสามารถมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันสังคมไทยการบริโภคกาแฟกลายเป็ นส่วนหนึ่งในการด้ารงชีวิตและเป็นวิถีชีวิตของ
คนเมืองรุ่นใหม่ ผลวิจัยสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจประเภทร้านกาแฟ และผู้ประกอบการที่สนใจจะ
ท้าธุรกิจร้านกาแฟสามารถน้าไปเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการท้าธุรกิจ

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและค่า นิยมที่ส่ง ผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริ การ TrueCoffee ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้น (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด
1. ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
2. ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ
3. มีหลายระดับราคาให้เลือก
4. ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ
5. สินค้าที่ขายมีคุณภาพเป็นไปตามที่ได้ลงประกาศจริง
6. การโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่างๆ
ปัจจัยค่านิยม
1. ตราสินค้ารับประกันถึงคุณภาพของการให้บริการ
2. การใช้บริการมีสว่ นในตัวก้าหนดบุคคล
3. การใช้บริการแสดงถึงความทันสมัยของผู้บริโภค
4. การใช้บริการเป็นปัจจัยในการแสดงถึงตัวตน
ผู้บริโภค

สมมุติฐาน
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การตัดสินใจเข้าใช้บริการ
TrueCoffee

1. ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ปัจจัยค่านิยมส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ทางการตลาด หมายถึง กระบวนการใช้ส่วนประสมทางการตลาดในการผลิตสินค้าหรือบริการขึ้นมา
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุม่ ผู้บริโภคเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจท้าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
เลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ (สมชาติ กิจยรรยง, 2557)
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ
Zeithmal and Bitner (2000) ได้น้าเสนอแนวคิด “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ” โดยประกอบไปด้วย 4Ps
(Product Price Place Promotion) และมีองค์ประกอบเพิ่มอีก 3 ส่วน คือ People Process และ Physical Evidence
ซึ่ง เป็ นตั วแปรทางการตลาดที่ ใช้ในการผลิต สิน ค้า และบริ การให้ส ามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโ ภค
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่ธุรกิจเสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย
อาจมี ตั ว ตนหรื อ ไม่ มี ก็ ไ ด้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จึ ง ประกอบด้ ว ยสิ น ค้ า บริ ก ารและความคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่ มี
อรรถประโยชน์และมีคุณค่าในสายตาผู้บริโภค
2. ราคา (Price) คือ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปตัวเงิน ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่ากับราคาของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาจึงตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการก้าหนดกลยุทธ์ราคาต้องค้านึงถึงคุณค่าที่รับรู้
ต้นทุนสินค้า การแข่งขันทางธุรกิจ
3. การจั ด จ้ า หน่ า ย ( Place) คื อ ช่ อ งทางทางการตลาดที่ ใ ช้ เ คลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารไปยั ง ผู้ บ ริ โ ภค
กลุ่มเป้าหมาย
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมทางการตลาดที่ใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ
เช่น การขายโดยใช้พนักงานขาย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง
5. บุคคล (People) คือ บุคคลทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการการให้บริการ ซึ่งรวมถึงพนักงานของกิจการ
ลูกค้าที่มาใช้บริการ สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน พนักงานจึงเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่ชว่ ยสร้างความแตกต่างในการผลิตการให้บริการ
6. กระบวนการ (Process) คือ กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการรวมถึงวิธีการท้างาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การน้าเสนอบริการให้กับลูกค้า เช่น การตัดสินใจในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับลูกค้า
7. หลักฐานทางกายภาพ ( Physical Evidence) คือ สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกั บการน้าเสนอบริการ เช่น สถานที่
กิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557)
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แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม
ค่านิยม หมายถึง ทัศนะของบุคคลหรือสังคมที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้แก่ สิ่งของ ความคิด และเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อ งของสังคมนั้น ๆ เช่น ค่านิยมของคนไทยที่คิดว่าการกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาเป็นสิ่งที่
ควรยกย่อง (iM2 Market, 2558)
Phenix (1996) ได้แบ่งค่านิยมออกเป็น 6 ประเภท ตามหลักความสนใจและความปรารถนาของบุคคล
1. ค่านิยมทางสังคม เป็นค่านิยมที่ท้าให้เกิดความรักความเข้าใจ และความต้องการทางอารมณ์ของบุคคล
2. ค่านิยมทางวัตถุ เป็นค่านิยมที่ท้าให้บุคคลสามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ ได้แก่ ปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย
เสื้อผ้า ยารักษาโรค
3. ค่านิยมทางความจริง เป็นค่านิยมเกี่ยวกับความจริงส้าหรับผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้และนัก
วิทยาศาสตร์ที่ต้องการค้นหากฎของธรรมชาติ
4. ค่านิยมทางจริยธรรม เป็นค่านิยมที่ท้าให้เกิดความรู้สกึ ผิดชอบชั่วดี
5. ค่านิยมทางสุนทรียะ เป็นค่านิยมเกี่ยวกับความซาบซึง้ ใจในความงดงามของสิ่งต่าง ๆ เช่น งานศิลปะ
6. ค่านิยมทางศาสนา เป็นค่านิยมในการปรารถนาความสงบสุข ของชีวิต รวมทั้งความศรัทธาและการบูชา
ในทางศาสนา (สิทธิชัย พันธ์ธัญกิจ, 2557)
แนวคิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคของ จอห์น ดับเบิล้ ยู มัลลินส์ ออวิล ซี วอคเกอร์ จูเนียร์ ประกอบไปด้วย
5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การแยกแยะปัญหา (Problem Identification) คือ กระบวนการที่ผู้บริโภคตระหนักถึงความต้องการในสินค้า
และบริการของตนเอง
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) คือ ขั้นตอนที่ผู้บริโภคค้นคว้ารวบรวมข้อมูลของสินค้าจากความทรง
จ้าหรือข้อมูลภายใน (Internal Search) และการจากข้อมูลภายนอก (External Search) จากสื่อต่างๆได้แก่ สื่อโฆษณา
สื่อสิ่งพิมพ์ การบอกปากต่อปาก เพื่อให้ได้ข้อมูลสินค้าประเภทเดียวกันมากที่สุดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ ขั้นตอนที่เรียงล้าดับคุณภาพราคาและรายละเอียด
ของสินค้าเพื่อล้าดับสินค้าที่มีความเหมาะสมกับตัวผู้บริโภคทั้งในด้านคุณภาพราคารายได้ผู้บริโภคให้มากที่สุดซึ่งต้อง
มาจากการรวบรวมข้อมูลสินค้าจากภายในและภายนอกเปรียบเทียบจนเหลือเพียงตราสินค้าเดียวที่พึงพอใจมากที่สุด
4. การซื้อ (Purchase) คือ เมื่อผู้บริโภคสามารถประเมินทางเลือกในตราสินค้าได้แล้ว จึงเกิดการตัดสินใจซื้อ
ท้าได้หลายวิธี เช่น การซื้อด้วยเงินสด การซื้อด้วยการผ่อนช้าระหรือน้าสินค้าไปใช้แล้วผ่อนทีหลัง
5. การประเมินหลังการซื้อ (Post Purchase Evaluation) คือ เมื่อผู้บริโภคได้ใช้สินค้าหรือบริการแล้วเกิด
ความรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป จะมีทัศนคติเป็นบวกต่อสินค้าและมีโอกาสกลับมาซื้อซ้้าจนเกิดความภักดีในตรา
สินค้า (Brand Loyalty) หรือถ้าลูกค้าได้ใช้สินค้าหรือบริการแล้วเกิดความรู้สึกว่าเสียดายเงินไม่คุ้มค่าจะมีทัศนคติเป็น
ลบต่อสินค้า (เสาวนีย์ บุญโต, 2556)

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและค่านิยมที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ด้าเนินการศึกษาดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการ TrueCoffee ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ้านวน
ประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการ TrueCoffee ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัย
ก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรก้าหนดขนาดแบบไม่ ทราบจ้านวนประชากร โดยมีระดับความเชื่อมั่น
ที่ 95% และสามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% ด้วยการก้าหนด P แทนสัดส่วนของ
ผู้บริโภคที่ผู้วจิ ัยก้าลังสุ่ม 0.5 และ Z แทน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้ Z=1.96 ดั้งนั้นสามารถค้านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างได้จากสูตร
n

=

จากการค้านวณจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง( n) คือ 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง (กัลยา วาณิชย์บัญชา , 2549:74) และ
เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล ผู้วิจัยจึงท้าการสุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง เพราะฉะนั้นการวิจัยครั้ง นี้ผู้วิจัย
ก้าหนดขนาดตัวอย่างทั้งหมดคือ 400 ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยจะใช้วธิ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยใช้ วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) คือ การแจกแบบสอบถามให้กับประชากรที่อยู่ในเขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานครและสามารถให้ขอ้ มูลได้ตามจ้านวนขนาดตัวอย่างที่ก้าหนดไว้คือ 400 ชุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มูลค่าของสินค้า
ในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย เวลาในการเข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยและบุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อการเข้าใช้บริการ
ซึ่งในส่วนที่ 1 และ 2 ลักษณะจะเป็นค้าถามปลายปิด ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงค้าตอบเดียว
ส่วนที่ 3 ปั จจั ยกลยุ ทธ์ ทางการตลาดที่ส่ งผลต่อการตั ดสิ นใจเข้า ใช้บริ การ TrueCoffee ของผู้บริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ มีหลายระดับราคา
ให้เลือก ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ สินค้าที่ขายมีคุณภาพเป็นไปตามที่ได้ลงประกาศจริงและการ
โฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่าง ๆ
ส่วนที่ 4 ปัจจัยค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ ตราสินค้ารับประกันถึงคุณภาพของการให้บริการ การใช้บริการมีส่วนในตัวก้าหนดบุคคล การใช้บริการแสดง
ถึงความทันสมัยของผู้บริโภคและการใช้บริการเป็นปัจจัยในการแสดงถึงตัวตนผู้บริโภค
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การ
ตัดสินใจใช้บริการเพราะค้าแนะน้าจากบุคคลอื่น การตัดสินใจใช้บริการเพราะมีความสะดวกสบายในการใช้บริการ
การตัดสินใจใช้บริการเพราะการบริการได้มาตรฐาน การตัดสินใจใช้บริการเพราะตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือและการ
ตัดสินใจใช้บริการเพราะมีการลดราคาและจัดโปรโมชั่น
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ซึ่งในส่วนที่ 3, 4 และ 5 ลักษณะค้าถามจะเป็นการเลือกระดับความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) จากมาก
ที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อยและน้อยที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงค้าตอบเดียว และใช้วิธีการวัดตามแบบลิ
เคิร์ท สเกล (Likert Sacale) (ณัฐดนัย ใจชน, 2555)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบค่าความความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) คือ ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน้ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไป
เรียนอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด เป็นจ้านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน้าไป
ปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การตรวจสอบความเชื่อ มั่น (Reliability) คือ ผู้วิจัยได้น้ าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบค่ าความความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) แล้วจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างจริงคือผู้ที่เข้าใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ สาขาจามจุรีสแควร์ จ้านวน 30 ตัวอย่าง จากนั้นใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล ซึ่งจากการ
ประมวลผลพบว่า ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.796 ปัจจัยค่านิยมได้ค่าระดับความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.778 และการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee เท่ากับ 0.743 ดังนั้นแสดงว่าแบบสอบถามมีความ
เชื่อมั่น สามารถน้าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างจริงได้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ยได้ท้า การวิเคราะห์ข้ อมูล โดยใช้สถิ ติพ รรณนา (Descriptive Statistic) และค้านวณหาค่าสถิติด้ว ย
โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ซึ่งจะใช้วธิ ีทางสถิติ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ TrueCoffee ได้แก่ มูลค่าของสินค้าในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย เวลาใน
การเข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยและบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเข้าใช้บริการซึ่งในส่วนที่ 1 และ 2 ค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ มีหลายระดับ
ราคาให้เลือก ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ สินค้าที่ขายมีคุณภาพเป็นไปตามที่ได้ลงประกาศจริงและ
การโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่าง ๆ
ส่ ว นที่ 4 ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ค่ า นิ ย มที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ใช้ บ ริ ก าร TrueCoffee ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ตราสินค้ารับประกันถึงคุณภาพของการให้บริการ การใช้บริการมีส่วนในตัวก้าหนดบุคคล
การใช้บริการแสดงถึงความทันสมัยของผู้บริโภคและการใช้บริการเป็นปัจจัยในการแสดงถึงตัวตนผู้บริโภค
ส่วนที่ 5 ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่
การตัดสินใจใช้บริการเพราะค้าแนะน้าจากบุคคลอื่น การตัดสินใจใช้บริการเพราะมีความสะดวกสบายในการใช้
บริการ การตัดสินใจใช้บริการเพราะการบริการได้มาตรฐาน การตัดสินใจใช้บริการเพราะตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ
และการตัดสินใจใช้บริการเพราะมีการลดราคาและจัดโปรโมชั่น
ซึ่งในส่วนที่ 3, 4 และ 5 ค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะใช้วิธีทางสถิติคือ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
โดยโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า
ใช้บริการ TrueCoffee จ้านวน 400 ตัวอย่าง

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและค่านิยมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
อายุ
น้อยกว่า 18 ปี
18-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
45 ปีขนึ้ ไป
รวม
ระดับการศึกษา
น้อยกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
อาชีพอิสระ
รวม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,000 บาทขึน้ ไป
รวม

ค่าความถี่

ร้อยละ

56
137
86
82
39
400

14.0
34.3
21.5
20.5
9.8
100

65
243
92
400

16.3
60.8
23.0
100

39
97
51
168
18
27
400

9.8
24.3
12.8
42.0
4.5
6.8
100

128
157
76
39
400

32.0
39.3
19.0
9.8
100
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พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 60.8 มีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง
10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.3
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ TrueCoffee
ตารางที่ 2 ค่าความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ TrueCoffee
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ TrueCoffee
ค่าความถี่

ร้อยละ

มูลค่าของสินค้าในแต่ละครั้ง
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท
ประมาณ 101 – 200 บาท
ประมาณ 201 – 500 บาท
501 บาทขึน้ ไป
รวม

79
133
143
45
400

19.8
33.3
35.8
11.3
100

เวลาในการเข้าใช้บริการโดยเฉลี่ย
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1-3 ชั่วโมง
3-6 ชั่วโมง
มากกว่า 6 ชั่วโมง
รวม

128
162
75
35
400

32.0
40.5
18.8
8.8
100

บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการเข้าใช้บริการ
ตนเอง
ครอบครัว
เพื่อน
พนักงานขาย
ดาราหรือบุคคลที่มชี ่อื เสียง
รวม

125
122
71
58
24
400

31.3
30.5
17.8
14.5
6.0
100

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้มูลค่าของสินค้าในแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ 201-500 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 35.8 ใช้เวลาในการเข้าใช้บริการแต่ละครั้งอยู่ที่ 1-3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 40.5 และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การเข้าใช้บริการคือตนเอง คิดเป็นร้อยละ 31.3
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด
ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
มาตรฐาน
ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว 3.96
0.75
มาก
ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ

3.94

0.74

มาก

มีหลายระดับราคาให้เลือก

3.98

0.78

มาก

ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ
3.87
สิ น ค้ า ที่ ข ายมี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตามที่ ไ ด้ ล ง
3.81
ประกาศจริง
การโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่าง ๆ
3.79

0.74

มาก

0.78

มาก

0.82

มาก

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญกับปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ ขั้นตอนในการให้บริการมี
ความสะดวกรวดเร็ว ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ มีหลายระดับราคาให้เลือก ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณภาพ สินค้าที่ขายมีคุณภาพเป็นไปตามที่ได้ลงประกาศจริง และการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก
ส่วนที่ 4 ปัจจัยค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของปัจจัยค่านิยม
ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
ปัจจัยค่านิยม
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
มาตรฐาน
ตราสิ น ค้ า รั บ ประกั น ถึ ง คุ ณ ภาพของการ
3.97
0.82
มาก
ให้บริการ
3.87
0.82
มาก
การใช้บริการมีสว่ นในตัวก้าหนดบุคคล
การใช้ บ ริ ก ารแสดงถึ ง ความทั น สมั ย ของ
3.76
0.87
มาก
ผู้บริโภค
การใช้บริการเป็นปัจจัยในการแสดงถึงตัวตน
3.83
0.86
มาก
ผู้บริโภค
พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ ปั จ จั ย ค่ า นิ ย ม ได้ แ ก่ ตราสิ น ค้ า รั บ ประกั น ถึ ง คุ ณ ภาพของ
การให้บริการ การใช้บริการมีส่วนในตัวก้าหนดบุคคล การใช้บริการแสดงถึงความทันสมัยของผู้บริโภค และการใช้
บริการเป็นปัจจัยในการแสดงถึงตัวตนผู้บริโภค ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก
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ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
มาตรฐาน
การตั ด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารเพราะค้ า แนะน้ า จาก
3.84
0.86
มาก
บุคคลอื่น
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ ช้ บ ริ ก า ร เ พ ร า ะ มี ค ว า ม
4.04
0.76
มาก
สะดวกสบายในการใช้บริการ
การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารเพราะการบริ ก ารได้
3.90
0.83
มาก
มาตรฐาน
การตัดสินใจใช้บริการเพราะตราสินค้ามีความ
3.98
0.81
มาก
น่าเชื่อถือ
การตัดสินใจใช้บริการเพราะมีการลดราคาและ
3.83
0.79
มาก
จัดโปรโมชั่น
พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเข้ า ใช้ บริ ก าร TrueCoffee ได้ แ ก่
การตัดสินใจใช้บริการเพราะค้าแนะน้าจากบุคคลอื่น การตัดสินใจใช้บริการเพราะมีความสะดวกสบายในการใช้
บริการ การตัดสินใจใช้บริการเพราะการบริการได้มาตรฐาน การตัดสินใจใช้บริการเพราะตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ
และการตัดสินใจใช้บริการเพราะมีการลดราคาและจัดโปรโมชั่น ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก
ส่วนที่ 6 วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยกลยุทธ์ทาง
การตลาดและปั จ จั ย ค่ า นิ ย มที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ใช้ บ ริ ก าร TrueCoffee ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 6 แสดงความแปรปรวนของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee
แหล่งความแปรปรวน

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

การถดถอย (Regression)

47.706

2

23.853

187.633

0.000

ส่วนที่เหลือ (Residust)

50.469

397

0.127

Total

98.176

399

จากตารางที่ 6 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยค่านิยมส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ที่ sig.=0.00 เมื่อใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ดังปรากฏในตารางที่ 2
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ตารางที่ 6.1 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เมื่อใช้ตัวแปรปัจจัย
กลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยค่านิยม
ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปร

B

Std. Error

Constant

0.923

0.163

ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด
ปัจจัยค่านิยม

0.382

0.048

0.391

0.038

Beta

T

Sig.

5.647

0.000

0.340

7.897

0.000

0.449

10.415

0.000

R=0.697, R Square = 0.486, Adjusted R Square = 0.483, Std Error of Estimate = 0.35655

จากตารางที่ 6.1 พบว่า ปัจจั ยกลยุ ท ธ์ทางการตลาด ส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจเข้ าใช้บริ การ TrueCoffee ที่
sig=0.00 โดยมีคา่ น้อยกว่านัยส้าคัญทางสถิติที่ก้าหนดไว้ระดับ 0.05 และปัจจัยค่านิยม ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้
บริการ TrueCoffee ที่ sig=0.00 โดยมีค่าน้อยกว่านัยส้าคัญทางสถิติที่ก้าหนดไว้ระดับ 0.05 ซึ่งจากการแสดงการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สามารถน้ามาเขียนสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยค่านิยมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ได้ดังนี้
= 0.923 + 0.382 + 0.391
โดยที่

แทน การตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แทน
ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด
แทน
ปัจจัยค่านิยม
ซึ่งจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการ TrueCoffee มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยค่านิยมที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ท้าให้ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยค่านิยมส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 6.2 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐาน
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของ
สนับสนุน
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ปัจจัยด้านค่านิยมส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต
สนับสนุน
กรุงเทพมหานคร

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่องกลยุทธ์ ทางการตลาดและค่า นิยมที่ส่ งผลต่อ การตัด สินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee
ของผู้บริโภคในเขตกรุเทพมหานคร ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจควรน้ามาอภิปรายดังนี้
1. จากผลการศึกษาปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ True coffee อยู่ในระดับที่ส่งผล
มาก 6 ด้าน ได้แก่ ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของ
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=3.96 และ S.D.=0.75) ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือส่งผลต่อ
การตั ดสิน ใจเข้าใช้บริ การ TrueCoffee ของผู้ บริโ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครในระดับมาก (Mean=3.94 และ
S.D.=0.74) มีห ลายระดั บราคาให้ เลื อ กส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ใช้บ ริ ก าร TrueCoffee ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=0.98 และ S.D.=0.78) ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=3.87 และ
S.D.=0.74) สินค้าที่ขายมีคุณภาพเป็นไปตามที่ได้ลงประกาศจริงส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=3.81 และ S.D.=0.78) และการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่างๆ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=3.79 และ
S.D.=0.82) จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการก้าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งเป็นกระบวนการใช้
ส่วนผสมทางการตลาดมาเป็นตัวแปรให้องค์กรธุรกิจสามารถผลิตสินค้าและบริการมาน้าเสนอขายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีก็ได้ เช่น สินค้า รูปแบบ ราคา
สิ่งที่จ้าเป็นของผลิตภัณฑ์คือต้องมีอรรถประโยชน์ในสายตาผู้บริโภค (สมชาติ กิจยรรยง, 2557) และสอดคล้องกบ
งานวิจัยของชนัญญา ศรีลลิตา (2551) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด ด้าน
ผลิต ภัณ ฑ์มีความส้ าคั ญต่อ การตั ดสิน ใจมากที่สุ ด โดยรสชาติข องกาแฟ คือปั จจั ยด้ านผลิต ภัณ ฑ์ที่มีผลต่อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟมากที่สุด
2. จากผลการศึกษาปัจจัยค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ปัจจัยค่านิยมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee อยู่ในระดับทีส่ ่งผลมาก 4 ด้าน ได้แก่ ตราสินค้า
รับประกันถึ งคุณ ภาพของการให้ บริการส่งผลต่อ การตั ดสินใจเข้ าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=3.97 และ S.D.=0.82) การให้บริการมีส่วนในตัวก้าหนดบุคคลส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=3.87 และ S.D.=0.82)
การให้บริการแสดงถึงความทันสมัยของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=3.76 และ S.D.=0.87) และการใช้บริการเป็นปัจจัยในการแสดงถึ งตัวตน
ผู้ บริ โ ภคส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ใช้บ ริ ก าร TrueCoffee ของผู้ บริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในระดั บมาก
(Mean= 3.83 และ S.D.=0.86) จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดค่านิยมตามหลักความสนใจและความ
ปรารถนาส่วนบุคคลของสังคม (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557) ค่านิยมเป็นตัวก้าหนดพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ
บริการของบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน และค่านิยมเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการกระท้า โดยจะ
ส่งผลต่อความต้องการสินค้าและบริการของตัวบุคคล (อรสิริ ทัศนาวรากุล, 2554)
จากผลการวิจัยครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่าผู้ประกอบการต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและ
ค้านึงถึงค่านิยมของกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะน้ามาสร้างสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค สามารถท้าให้ผู้บริโภคพึงพอใจและเลือกใช้บริการได้ และมีความจ้าเป็นอย่างมากที่ธุรกิจต้องมี
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด้าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน้าไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางธุรกิจในเรื่องของการก้าหนดส่วนประสมทางการตลาดและการวางต้าแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อท้าให้สินค้าและบริการ
สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่ตัดสินใจเข้าใช้บริการของร้านกาแฟ
2. ผลการวิจัยครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่าผู้ประกอบการร้านกาแฟต้องให้ความส้าคัญกับค่านิยมทางสังคมของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีค่านิยมในตัวบุคคลที่แตกต่างกัน จึงมีความต้องการที่ต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่สามารถน้าไปเป็นแนวทางในการก้าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ส้าเร็จขึ้นได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี อาจารย์ที่
ปรึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ที่ให้ค้าแนะน้าและแก้ไขข้อบกพร่องจนท้าให้วิจัยครั้งนี้
ส้าเร็จอย่างลุล่วงไปได้ด้วยดี
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อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผ ลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX
ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
The influence of social media in public relation on NYX brand awareness of
female Generation Y in Bangkok
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กนกวรรณ กิจชระภูมิ1 เพียงอัมพร เลิศเผ่าปัญญา1 และอาริสา ศิลปสธรรม1
Kedwadee Sombultawee1 Kanokwan Kitcharabhumi1 Peangampiorn Lertphaopanya1 and Arisa Sinlapasatam1
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มเพศหญิง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามจ้านวน 400 ชุด เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือแบบสอบถาม ซึ่งมีสัมประสิทธ์คา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.810 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเป็นสถิติ เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการใช้ก ารวิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิง พหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่อื ออนไลน์ผ่าน Website (X1) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์
สื่อออนไลน์ผ่าน Instagram (X2) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Facebook (X3) ปัจจัย การประชาสัมพันธ์
สื่อออนไลน์ผ่าน YouTube (X5) ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า (Y) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์
คือ

= 1.472 + (0.221)X1 + (0.225)X2 + (0.430)X3 + (-0.183)X5

คาสาคัญ: การประชาสัมพันธ์, สื่อสังคมออนไลน์, การรับรู้ตราสินค้า

Abstract
The purpose of this research that investigates the influence of social media in public relation on NYX
brand awareness of female Generation Y in Bangkok. The sample group in this study are Female Generation Y in
Bangkok. The data collected from questionnaire 400 series. The instruments used in the study are questionnaire,
the research instrument is questionnaire with reliability 0.810 and the questionnaire is measured for validity by
expert persons in the field. The statistical data analysis is conducting by using the descriptive statistics including
frequency, percentage, mean and standard deviation. The data analyzes by multiple regression analysis. The
results show that public relation through media on Website(x1) public relation through media on Instagram(X2)
public relation through media on Facebook(X3) public relation through media on YouTube(X5) which affecting
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brand awareness(Y) with a significance level of 0.05. The prediction equation is
(0.225)X2 + (0.430)X3 + (-0.183)X5

= 1.472 + (0.221)X1 +

Keywords: public relation, social media, brand awareness

บทนา
ปัจจุบันเป็นโลกของการสื่อสารไร้พรมแดน ผู้คนมีการน้าอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการสื่อสารกันเป็นจ้านวนมาก
ท้าให้ในการติดต่อสื่อสารหรือการรับข้อมูลต่างๆท้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งการกระจายข่าวสารต่างๆท้าได้
กว้างขึน้ สามารถใช้เวลาเพียงน้อยนิดส้าหรับการกระจายข้อมูลไปได้ทั่วทุกมุมโลก และสื่อสังคมออนไลน์ถือได้ว่าเป็น
อีกหนึ่ง เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสู งในสั งคมปัจ จุบัน เนื่องจากมีช่องทางในการเข้าถึง และรั บข้อมู ล
ข่าวสารใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถน้าเสนอสื่อข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เพราะฉะนั้นสื่อสังคมออนไลน์
จึงถูกน้ามาใช้เป็นเครื่องมือในงานประชาสัมพันธ์ อีกทัง้ วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นยังมีแนวโน้มที่
จะได้รับความนิยมสูงมากขึน้ เรื่อย ๆ (ธนพล อินทร์วงศ์, 2553)
การประชาสัมพันธ์ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในช่องทางการสื่อสารที่ส้าคัญ เพื่อที่จะสร้ างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์จ้าเป็นที่จะต้องรู้การใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ให้
ได้ ผล แต่ เมื่ อเวลาผ่ า นไปเทคโนโลยี ก็ มี การเปลี่ ยนแปลงก้ าวหน้ าไปมากมาย ถื อก้ าเนิ ดสื่ อใหม่ ๆ ขึ้ น อาทิ เช่ น
สื่ออินเทอร์ เน็ ต และสื่ อสั งคมออนไลน์ ซึ่ งสื่อสั งคมออนไลน์ เป็ นเทคโนโลยีที่ในตอนนี้ถู กน้ ามาใช้ มากที่ สุ ดในการ
ประชาสัมพันธ์ โดยเป็นการน้าข้อมูลหรือกิจกรรมต่างๆมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตา่ งๆ (อภิชัจ พุกสวัสดิ์, 2556)
กลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ ก็คือกลุ่มของ Generation Y เป็นกลุ่มคน
ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2523-2543 หรือมีอายุประมาน 18-32 ปี เป็นกลุ่มที่มีจ้านวนมากที่สุดในประเทศไทยประมาณ
20 ล้านคน กลุ่มคนที่กล้าซื้อสินค้าออนไลน์โดยไม่สนใจความเป็นส่วนตัว กลุ่มคนเหล่านี้มีความสามารถในการใช้
นวัตกรรมใหม่ ๆ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ต้องการเหมือนใครและต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม อีกทั้งยังให้
ความส้ า คั ญ กั บ รู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอกทั้ ง เรื่ อ งของ เสื้ อ ผ้ า ทรงผมและหน้ า ตา ดั ง นั้ น เรื่ อ งของการแต่ ง หน้ า หรื อ
เครื่อ งส้ า อางเป็ น สิ่ ง ที่ ท้า ให้ เสริ ม สร้ า งความมั่ น ใจขึ้น มาได้ และยั ง มีก ารค้ น หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บการแต่ง หน้า และ
เครื่องส้าอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจ้านวนมาก (สาริณี โชติวงศ์ชาคร, 2559)
ซึ่งในตอนนี้กลุม่ ของผู้หญิงให้ความส้าคัญกับเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกมากขึน้ รวมไปถึงเรื่องของการแต่งหน้า
ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยเสริมบุคลิกและความ
มั่นใจให้แก่ตัวผู้แต่งเอง อีกทั้ง เว็บไซต์ Mint.com เผยว่าผู้หญิงส่วนใหญ่หมดค่าใช้จ่ายไปกับเครื่องส้าอางมากถึง 5
แสนบาทตลอดชีวิต และใช้เวลาในการแต่งหน้าเฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง (หมีขาว (นามแฝง), 2560) ซึ่ง NYX เป็นอีกหนึ่ง
แบรนด์เครื่องส้าอางที่จัดเป็นเครื่องส้าอางในกลุ่ม Drug store มุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรมและช่องทางในการสื่อสารที่
หลากหลายและเข้าถึงตลาดอีคอมเมิร์ซค้าปลีกใหม่ ๆ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่องทางได้ง่าย กลุ่มของผู้บริโภค
ส่วนมากนัน้ อยูใ่ นกลุ่ม Generation Y เพราะเป็นกลุ่มที่สามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วยตนเอง (ภูริตา บุญล้อม, 2560)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท้าให้ผู้วจิ ัยสนใจจะศึกษาเรื่องอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานคร
เป็นพืน้ ที่ที่ครอบคลุมทั่วในกลุ่ม Generation Y เพราะมีความหลากหลายของประชากรสูง โดยมุ่งหวังให้ผลการวิจัยใน
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ครัง้ นี้สามารถให้แบรนด์สินค้าน้าไปใช้พัฒนาต่อยอดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ รวมทั้งแบรนด์ธุรกิจ
อื่นสามารถน้าไปพัฒนาและปรับปรุงให้เข้ากับแนวธุรกิจของตนเองได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1.การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website
2.การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram
3.การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook
4.การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line
5.การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube

การรับรู้ตราสินค้า
NYX ของกลุม่ เพศ
หญิง Generation Y

สมมติฐาน
1.อิทธิผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2.อิทธิผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุม่ เพศหญิง Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. อิทธิผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุม่ เพศหญิง Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร
4. อิทธิผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร
5. อิทธิผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาการสื่อสารการตลาด ที่
ต้องใช้การสือ่ สารหลากหลายรูปแบบมาท้างานรวมกัน เพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเน้นที่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อท้าให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้า และเกิด
การรับรู้ ความคุ้นเคย (เสรี วงษ์มณฑา, 2540)
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แนวความคิดการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing : SMM)
การตลาดผ่ า นโซเชีย ลมีเดี ย (SMM) เป็ น การท้ า การตลาดบนสื่อ ออนไลน์ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ได้ ต รง
กลุ่มเป้าหมายและรวดเร็ว ทั้งยังเป็นวิธีการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อให้เกิดการบอกต่อในคนหมู่มาก แล้วยัง
ช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ และยังเป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนต่้าแต่กลับได้ศักยภาพที่สูง (ธวัชชัย
สุวรรณสาร, 2558)
แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า
การรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) คือ การที่ผู้บริโภคสามารถแยกแยะและระบุถึงตราสินค้าที่แ ตกต่าง
กันได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการรับข้อมูลของตราสินค้าที่อยู่ในความทรงจ้าของผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถแบ่งการรับรู้ใน
ตราสินค้าออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับการจดจ้าได้ และระดับการระลึกได้ถึงตราสินค้า (Keller, 2539 อ้างถึงใน
เต็มสิริ ตัง้ จิตสมบูรณ์, 2554)
การรับรู้ในตราสินค้าส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค เนื่องจากเมื่อผู้บริโภครับรู้ตราสินค้านั้นแล้ว
จะเกิดการจดจ้าและระลึกถึงได้ เมื่อตนเองนึกถึงประเภทสินค้าที่ต้องการซื้อและตราสินค้านั้นจะได้รับการรับการ
พิจารณาเป็นอันดับแรก สุดท้ายแล้วการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคสามารถมีอิทธิพลต่อการสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับการเชื่อมโยงตราสินค้าที่จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ตราสินค้าในผู้บริโภค (Keller, 2539 อ้างถึงในเต็มสิริ ตั้งจิต
สมบูรณ์, 2554)

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้
ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและได้ก้าหนด
ขอบเขตวิจัยไว้ดงั นี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
1. การก้าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่ชัด
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส้าคัญ 0.05 มีค่า z = 1.96 การศึกษาครั้งนี้ได้ก้าหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด
ตัวอย่างได้ดังนี้
= 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง
หรื อ ประมาณ 385 ตั ว อย่ า ง โดยมี ก ารเก็ บ แบบสอบถามเพิ่ ม 15 ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างตัวอย่างส้าหรับการวิจัยครั้งนีเ้ ท่ากับ 400 ตัวอย่าง
1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะก้าหนดก้าหนด
โควตาในการเก็บแบบสอบถามเป็น 4 แห่ง ได้แก่ สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ เทอมินอล 21 และห้างมาบุญครอง
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เพราะเป็นสถานที่กลุ่ม Generation Y รวมตัวกัน โดยแบ่งสัดส่วนการเก็บแบบสอบถามออกเป็นสถานที่ละ 100
ตัวอย่าง และจากนั้นใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามด้วยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จนครบจ้านวน
400 ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะที่เป็นค้าตอบหลายค้าตอบในเลือก ได้แก่ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บพฤติก รรมการรั บรู้ ต ราสิ น ค้ า ผ่ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ส่ือ สั ง คมออนไลน์
ลักษณะค้าถามจะเป็นปลายปิด จ้านวน 10 ข้อ
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บปั จ จั ย การประชาสั ม พั น ธ์ ส่ือ ออนไลน์เกี่ ย วกั บเพศหญิ ง Generation Y
ประกอบด้วย ปัจจัยการรับรู้ส่ือสังคมออนไลน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านความต่อเนื่องของการอัปเดตข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของสื่อ ความน่าสนใจของการน้าเสนอ
ผ่านสื่อ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้สินค้า จ้านวน 5 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในตราสินค้า NYX โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค เป็น
การวัดระดับแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยก้าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค้าตอบเดียวและก้าหนดให้แต่ละ
หัวข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y เป็นค้าถาม
ให้เลือกตอบจ้านวน 3 ข้อ โดยก้าหนดให้แต่ละข้อมีจ้านวน 5 ตัวเลือก โดยก้าหนดเป็น 5 ระดับและแปรผลตาม Likert
scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552)
ส่วนที่ 5 ค้าถามทีใ่ ห้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการ
รับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุม่ เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นค้าถามปลายเปิดจ้านวน 1 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส้าหรับวัดการศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุม่ เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้แนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามมีการ
ปรับเปลี่ยนและอ้างอิงมาจาก งานวิจัย “อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า
Maybelline ของกลุม่ เพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร” และน้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึ ก ษารวมทั้ ง ผู้ เชี่ย วชาญ จ้ า นวน 3 ท่ า น เพื่อ ขอค้ า ชี้ แ นะและท้ า การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขจนแน่ใ จว่า สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์
2.การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการทดสอบ (Pre-test)
กับกลุม่ ตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ้านวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จึงต้องน้ามาทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน้าข้อบกพร่องมาแก้ไข
ก่อนน้าไปเก็บข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.810 แสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความ
เที่ยงตรง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ส่ื อ
สังคมออนไลน์ จะค้ านวณโดยการหาค่ าสถิ ติ ได้ แก่ ค่ าความถี่ (Frequency) และหาค่ าร้ อยละ (Percentage) ส่ วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX และข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครจะค้านวณ
โดยการหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการ
รับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คน ด้วยวิธีการทางสถิติโดย
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553)

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามอยูใ่ นช่วงอายุ 21-26 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.3 สถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 83.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.8 อาชีพนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.0 รายได้น้อยกว่า
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.0
ส่วนที่ 2 การวัดระดับพฤติกรรมการรับรู้การตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของเครื่องส้าอางผ่าน Facebook มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.5 ผู้มี
อิทธิพลในการตัดสินใจใช้เครื่องส้าอางมากที่สุดคือ Blogger คิดเป็นร้อยละ 48.8 สาเหตุที่ท้าให้ตัดสินใจซื้อ
เครื่องส้าอางคือคุณภาพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 42.0 เครื่องส้าอางที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุดคือลิปสติก คิดเป็นร้อย
ละ 53.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อเครื่องส้าอางผ่านช่องทาง Drug Store คิดเป็นร้อยละ 43.8 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่
กลุ่มตัวอย่างใช้ซื้อเครื่องส้าอางต่อครั้งคือ 301-500 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 ความถี่ที่ซอื้ เครื่องส้าอางคือ 1-2 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 83.5 โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โปรโมชั่นผ่าน Facebook คิดเป็นร้อยละ 51.5 สื่อออนไลน์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าถึงมากที่สุดคือ Instagram คิดเป็นร้อยละ 43.8 และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ มีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 41.0
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้า NYX ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านความต่อเนื่องของการอัปเดตข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของสื่อ ความน่าสนใจของการน้าเสนอผ่านสื่อ และ
การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ สิ น ค้ า พบว่ า ระดั บ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า ผ่ า นการ
ประชาสัมพันธ์ส่อื สังคมออนไลน์อยู่ในระดับการรับรู้มาก (Mean = 3.927 และ S.D. = 0.585) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านทั้ง 5 ด้าน พบว่า การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (Mean = 3.935 และ S.D. = 0.592) การรับรู้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean = 4.045 และ S.D. = 0.568) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (Mean
= 4.038 และ S.D. = 0.748) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean = 3.986 และ S.D. = 0.761) และการรับรู้
สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube (Mean = 3.630 และ S.D. = 0.948)
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ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสินค้า NYX ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.225 และ S.D. = 0.651) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านสามารถรับรู้ตราสินค้า
NYX จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Mean = 4.180 และ S.D. = 0.655) ท่านสามารถสังเกต
รูปลักษณ์ของสินค้า NYX จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Mean = 4.225 และ S.D. = 0.7588) และ
ท่านสามารถจดจ้าผลิตภัณฑ์ NYX จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Mean = 4.270และ S.D. = 0.780)
ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า
NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ที่สง่ ผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า NYX ของกลุม่ เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

Sum of Squares
61.720
107.142
168.861

df
5
394
399

Mean Square
12.344
0.272

F
45.393

Sig.
0.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตรา
สินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 5 ปัจจัย ประกอบไปด้วย การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์
ผ่าน Line การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ซึ่งทั้ง 5 ปัจจัยนี้ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression) ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อให้ปัจจัยด้านการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เป็นตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
(Constant)
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line
การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube

ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5

B
1.472
0.221
0.225
0.430
-0.024
-0.183

Std. Error
0.209
0.062
0.066
0.049
0.053
0.038

Beta
0.201
0.196
0.494
-0.028
-0.266

R = 0.605, R Square = 0.366, Adjusted R Square = 0.357, Std. Error of the Estimate = 0.522
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t
7.024
3.555
3.411
8.693
-0.461
-4.775

Sig.
0.000
0.000
0.001
0.000
0.645
0.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียง 4 ปัจจัย ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Website การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Instagram การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Facebook และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTubeส่วนปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศ
หญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังที่ปรากฏในตารางที่ 2
จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจ จั ยด้ า นสื่อ สั งคมออนไลน์ที่ส่ งผลต่อ การรั บรู้ใ นตราสิ นค้ า NYX ของกลุ่ ม เพศหญิ ง Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้
= 1.472 + (0.221) X1 + (0.225) X2 + (0.430) X3 + (-0.183) X5
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ของผู้บริโภคในตราสินค้า NYX ในกลุ่มเพศหญิง Generation Y
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จะมี ความสั มพั นธ์ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกั นกั บด้ านการประชาสั มพั นธ์ Website การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ส่งผลให้ผู้บริโภค
เกิดการรับรู้ตราสินค้า NYX มากขึน้ และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ านการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐาน
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX
การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอภิปรายผล
1. จากการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้การตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างสามารถรับรู้การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของเครื่องส้าอางผ่าน Facebook ได้มากที่สุด (ร้อยละ 45.5) เมื่อรับรู้
ข่าวสารแล้วจึงศึกษาเกี่ยวกับเครื่องส้าอางและพบว่าผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้เครื่องส้าอางมากที่สุดคือ Blogger
(ร้อยละ 48.8) ซึ่งท้าให้เกิดการเปรียบเทียบสินค้ากับตราสินค้าอื่นๆ และสาเหตุหลักที่ท้าให้ตัดสินใจซือ้ เครื่องส้าอางก็
คือคุณภาพของสินค้า (ร้อยละ 42.0) โดยที่เครื่องส้าอางของ NYX ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือลิปสติก (ร้อยละ
53.8) ส่วนใหญ่แล้วมีการซื้อเครื่องส้าอางทาง Drug Store (ร้อยละ 43.8) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ใช้ซื้อเครื่องส้าอางในแต่ละ
ครัง้ อยู่ที่ 301-500 บาท (ร้อยละ 35.5) และความถี่ท่ซี ื้อเครื่องส้าอางคือ 1-2 ครั้ง (ร้อยละ 83.5) โดยที่กลุม่ ตัวอย่าง
มีการรับรู้ข่าวสารโปรโมชั่นผ่านทางสื่อ Facebook (ร้อยละ 51.5) ซึ่งสื่อออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างมีเข้าถึงมากที่สุดคือ
Instagram (ร้อยละ 43.8) และการประชาสัมพันธ์ผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง
มากที่สุดคือ Facebook (ร้อยละ 41.0) จากข้างมูลที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับแนวความคิดการตลาดผ่านโซเชียล
มีเดีย (Social Media Marketing : SMM) ที่กล่าวไว้ว่า เป็นการท้าการตลาดบนสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้ าถึงลูกค้าได้
ตรงกลุ่มเป้าหมายและรวดเร็ว ทัง้ ยังเป็นวิธีการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อให้เกิดการบอกต่อในคนหมู่มาก แล้ว
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ยังช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ และยังเป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนต่้าแต่กลับได้ศักยภาพที่สูง
(ธวัชชัย สุวรรณสาร, 2558) เพราะเหตุน้ีส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือการสื่อสารหลักที่ใช้ในการสื่อสาร และ
ยัง สอดคล้ อ งกั บสมมติฐ านที่ ไ ด้ ตั้ง ไว้ว่า รู ปแบบสื่อ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ านสื่อ สั ง คมออนไลน์ส่ ง ผลต่อ การรั บรู้
ตราสินค้า NYX ของกลุม่ เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
2.จากการศึกษาปัจจัยการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX
พบว่า ระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ส่ือสังคมออนไลน์อยู่ในระดับการรับรู้มาก (Mean = 3.927
และ S.D. = 0.585) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน พบว่า การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (Mean =
3.935 และ S.D. = 0.592) การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean = 4.045 และ S.D. = 0.568) การรับรู้
สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (Mean = 4.038 และ S.D. = 0.748) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean =
3.986 และ S.D. = 0.761) และการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube (Mean = 3.630 และ S.D. = 0.948)
ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่กล่าวไว้ว่า กระบวนการของ
การพัฒนาการสื่อสารการตลาด ที่ต้องใช้การสื่อสารหลากหลายรูปแบบมาท้างานรวมกัน เพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งจะเน้นที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อท้าให้
กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้า และเกิดการรับรู้ ความคุ้นเคย (เสรี วงษ์มณฑา, 2540)
3.จากการศึกษาปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า NYX ของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX มีเพียง 4 ปัจจัย ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website
การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Instagram การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Facebook และการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น YouTube
ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX มีเพียง 1 ปัจจัย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line กล่าวคือ
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง 4 ประเภทอันได้แก่ Website, Instagram, Facebook และYouTube
สามารถสร้างการรับรู้ตราสินค้า NYX ในกลุ่มเพศหญิง Generation Y ได้ ดังนั้นเมื่อเกิดการรับรู้แล้วอาจส่งผลไปสู่
การจดจ้ า และการระลึ ก ถึ ง เมื่ อ ต้ อ งการซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทเครื่ อ งส้ า อาง และน้ า ไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ ในที่ สุ ด
ซึ่งสอดคล้องกับ แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า ที่กล่าวไว้ว่า การรับรู้ในตราสินค้าส่ง ผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค เนื่องจากเมื่อผู้บริโภครับรู้ตราสินค้านั้นแล้วจะเกิดการจดจ้าและระลึกถึงได้ เมื่อตนเองนึกถึง
ประเภทสิ นค้ า ที่ต้อ งการซื้อ และตราสิน ค้ านั้น จะได้ รับการรั บการพิจารณาเป็ นอั น ดั บแรก สุ ด ท้า ยแล้ ว การรั บรู้
ตราสินค้าของผู้บริโภคสามารถมีอิ ทธิพลต่อการสร้างความแข็งแกร่งให้กับการเชื่อมโยงตราสินค้าที่จะก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ตราสินค้าในผู้บริโภค (Keller, 2539 อ้างถึงในเต็มสิริ ตัง้ จิตสมบูรณ์, 2554: 28)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
จากการศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศ
หญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์
ผ่าน Website การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และการประชาสัมพันธ์ผ่าน
YouTube ส่ ง ผลต่อการรั บรู้ต ราสิ น ค้า และสื่อ สั งคมออนไลน์ที่มีก ารเข้า ถึ งมากที่ สุ ดก็ คื อ Instagram และการ
ประชาสัมพันธ์ส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ Facebook ดังนั้นควรมีการให้ความส้าคัญกับ
ทุ ก ๆด้ า น และมี ค วรมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ หล่ า นี้ ใ ห้ ดี ย่ิ ง ขึ้ น และจากผลการวิ จั ย พบว่ า การ
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ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Line ไม่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า ดั ง นั้ น ธุ ร กิ จ ไม่ จ้ า เป็ น ต้ อ งให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ การ
ประชาสัมพันธ์ในด้านนี้มากนัก เพราะไม่ได้ส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นใน
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและสามารถน้ามาจัดท้า
หรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของธุรกิจได้
2. ควรมีการศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่นที่นอกจากงานวิจัยนี้ หรือศึกษากรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ที่สง่ ผลต่อปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เป็นต้น
3. ควรใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัยที่มีความหลากหลายและกว้างขึ้น นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม
ตัวอย่างเช่น การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ประกอบกับข้อมูลที่ได้จาการเก็บแบบสอบถามจะส่งผลให้ได้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนีส้ ามารถส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ต้องขอขอบคุณคณาจารย์สาขาการตลาด คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างสูงที่เสียสละเวลามาให้ค้าแนะน้า ความช่วยเหลือ ข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ให้
โอกาสและให้การสนับสนุนผู้ท้าวิจัยมาตลอด รวมถึงต้องขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับ
ผู้ท้าวิจัยในการตอบแบบสอบถามจึงท้าให้การวิจัยในครั้งนี้ประสบความส้าเร็จ
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปตลอดจนจะเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีทุกด้านต่างๆเพื่อการน้าไปปรับใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่นต่อไป
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อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2
ของกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
The influence of social media in public relation affecting 4U2 brand awareness of
female in Bangkok
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1, กนกวรรณ กิจชระภูมิ1, นพมาศ กลิ่นค้างพลู1 และนุตประวีณ์ แก้วนา1*
Kedwadee Sombultawee1, Kanokwan Kitcharabhumi1, Noppamas Klinkhangploo1 and Noothprawee Keawna1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลการประชาสัมพั นธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้า 4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง จ้านวน 400 ชุด กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ กลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอาง
4U2 มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นดังต่อไปนี้ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยู
ทูป มีค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.880, 0.806, 0.890, 0.812 และ 0.896 ตามล้าดับ และปัจจัยในการรับรู้ตรา
สินค้า 4U2 มีค่าระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.733 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สั ง คมออนไลน์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า 4U2 มี 3 ด้ า น ได้ แ ก่ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ (X1 ) การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค (X2) และการประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม (X4) ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า (Y) อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ คือ

= 1.708 + 0.180X1 + 0.261X2 + 0.141X4

คาสาคัญ: การประชาสัมพันธ์, สื่อสังคมออนไลน์, การรับรู้ตราสินค้า
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Abstract
The objective of this research was to study the influence of public relation through social media affecting
on 4U2 brand awareness of female in Bangkok. The research instrument was questionnaire. The research
sample was a survey of 400 females who used the products of 4U2 cosmetics in Bangkok. The reliability
coefficients are as follows: The reliability value of public relation through Website, Facebook, Twitter, Instagram,
and YouTube were 0.880, 0.806, 0.890, 0.812 and 0.896 respectively. And reliability value of factor of 4U2
brand awareness was 0.733. The questionnaire was checked for validity by expert persons in the field. The data
analysis was conducted using the multiple regression analysis. The result reveals that the influence of public
relation through social media affecting on 4U2 brand awareness were 3 factors, including the public relation
through Website (X1) the public relation through Facebook (X2) and the public relation through Instagram (X4)
which affecting brand awareness (Y) with a significance level of 0.05 and the prediction equation was
= 1.708 + 0.180X1 + 0.261X2 + 0.141X4
Keywords: Public relation, Social media, Brand awareness

บทนา
ภายใต้ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทางด้านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันส่งผลให้มีความส้าคัญต่อบทบาทการ
ด้าเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก จากการสื่อสารแบบเดิมที่หลากหลายขั้นตอน เช่น การโทรเลข การใช้
โทรศัพท์ และการพูดแบบปากต่อปาก กลับท้าให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้งา่ ยมากขึน้ ท้าให้ผู้คนสามารถโต้ตอบ
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ผ่านทางเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประกอบกับธุรกิจต่าง ๆ เริ่มหันมาให้
ความสนใจในการใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือท้าการตลาดเพิ่มมากขึ้น อาทิ เฟสบุ๊ค
เว็บไซต์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ยูทูป และไลน์แอด เนื่องจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ สามารถสื่อสารได้ตลอดเวลาและทั่วโลก จึงช่วยให้ธุรกิจสามารถด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัด งบประมาณ เข้ าถึง ผู้บริ โภคได้ ง่ายขึ้น ตรงกับกลุ่ม เป้า หมาย เพิ่ม ช่องทางในการรั บรู้ ถึงตราสิ นค้า และ
ผลิตภัณฑ์ (อมรรัตน์ ทันมา, 2558)
การเข้ามาของเทคโนโลยีท้าให้ธุรกิจประเภทเครื่องส้าอางต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้หญิงในปัจจุบันเน้นให้ความส้าคัญกับการดูแลรูปร่าง ใบหน้า และผิวพรรณมากขึ้นจาก
เมื่อก่อน เพื่อให้ตนเองดูสวยงามมีบุคลิกภาพที่ดูดี โดดเด่นบวกกับค่านิยมทางสังคม การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางใน
การแต่งเติมลงบนใบหน้าให้มีความสวยงามขึ้น ท้าให้กลายเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับผู้หญิง จนได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก ส่งผลให้ธุรกิจประเภทเครื่องส้าอางต่างๆ ให้ความส้าคัญกับการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันภายในตลาดไม่
ว่าเป็นทางด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า คุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดโปรโมชั่น ช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้วย
ปัจจัยที่กล่าวมาท้าให้ธุรกิจน้าสื่อสังคมออนไลน์อย่างการประสัมพันธ์เข้ามาช่วยในการท้าธุรกิจ เพื่อแย่งส่วนแบ่งทาง
การตลาดจากคู่แข่งขัน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ (ภัณฑิรา สุขสมนิรันดร, 2558)
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การประชาสัม พันธ์เป็นช่องทางการสื่อสารที่ส ามารถสร้างการรับรู้ ความเข้า ใจ โดยเป็น เครื่องมือทาง
การตลาดที่สามารถก่อให้เกิดค่านิยม ความเชื่อมั่น และสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ ซึ่งธุรกิจสามารถเข้าถึง
กลุ่ม เป้า หมายได้ โดยตรงด้ว ยการน้า เสนอข่ าวสารข้ อเท็จจริงไปยัง ผู้บริ โภค ท้ าให้ ผู้บริ โภคสามารถตัด สินใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากขึ้น เกิดการกระตุ้นความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทันท่วงที หาก
ผลิตภัณฑ์เข้าสูภ่ ายในตลาด อีกทัง้ ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค และสามารถรักษาชื่อเสียงให้กับตราสินค้า
หากเกิดภาพลักษณ์ทางด้านลบ (สาริณี ช้างเจริญ, 2557)
การที่ธุรกิจท้าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ก่อให้เกิดการกระตุ้นความต้องการและสร้ าง
การรับรู้ของผู้บริโภค ท้าให้ตลาดเครื่องส้าอางในประเทศไทยเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลวิจัยของ กันตาร์ เวิร์ล
พาแนล (ไทยแลนด์) พบว่าตลาดเครื่องส้าอางในไทยในปี 2560 เติบโตขึ้น 3.8% มีมูลค่าสูงถึง 57,000 ล้านบาท และ
จากผลส้ารวจตลาดอีคอมเมิร์ซ พบว่าผู้หญิงไทยกว่า 86% เข้าถึงโซเซียลมีเดียและมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าก่อน
ขณะเดียวกันมีแนวโน้มซื้อสินค้าจาการรับข่าวสารทางออนไลน์ถึง 71% (BLT Bangkok, 2561) ซึ่ง 4U2 เป็น
เครื่องส้าอางแบรนด์ไทยที่จัดอยู่ภายในกลุ่มเครื่องส้าอาง Drug store โดยแบรนด์ 4U2 ได้ท้าการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง เนื่องจากเป็นเพศที่มีก้าลังในการซื้อเครื่องส้าอาง และเข้าถึงโซเซียลมีเดียสูง
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ท้าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ที่สง่ ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางด้านประชากรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ เพื่อน้าผล
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ และสามารถน้าไปพัฒนาธุรกิจให้เกิดการมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าน้าไปใช้ในการท้าวิจัยต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2 ของกลุ่มเพศ
หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค
การรับรู้ตราสินค้า 4U2 ของกลุม่
เพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร

การประชาสัมพันธ์ผ่านทวิตเตอร์
การประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม
การประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูป
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สมมุติฐาน
1. การประชาสัมพันธ์ส่อื สังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่สง่ ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2
2. การประชาสัมพันธ์ส่อื สังคมออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คที่สง่ ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2
3. การประชาสัมพันธ์ส่อื สังคมออนไลน์ผ่านทวิตเตอร์ที่สง่ ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2
4. การประชาสัมพันธ์ส่อื สังคมออนไลน์ผ่านอินสตาแกรมที่สง่ ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2
5. การประชาสัมพันธ์ส่อื สังคมออนไลน์ผ่านยูทูปที่สง่ ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทางด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การกระจายของข้อมูลข่าวสารที่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ต้องการน้าเสนอ
ให้ได้ทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างการ
ยอมรับ และการสนับสนุนจากกลุ่มสาธารณชนให้หันมาสนใจหรือตอบรับข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปให้ได้มากที่สุด ซึ่ง
การท้าประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องมีการวางแผนอย่างต่อเนื่องและรอบคอบ ก่อนที่กระจายข่าวสารออกไปสูส่ าธารณชน
เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารออกมาในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถน้าผลที่ได้จากการตอบรับข่าวสารนั้นมาใช้เป็น
ข้อมูลในการด้าเนินการวางแผนส้าหรับสิ่งที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยการประชาสัมพันธ์นั้นมีความส้าคัญอย่างมากต่อ
การน้าไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายความส้าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2559)
การประชาสัมพันธ์สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวัตถุประสงค์ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยภาพรวมของตรา
สินค้าสามารก้าหนดวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ได้ (จิรายุทธ์ สนดา, 2557) ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเป็นการชี้แจง แนะน้า ให้ข้อมูล รายละเอียด กิจกรรม และสิทธิพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า
ตัวสินค้า ประเภทของสินค้า และวิธีการใช้งานของสินค้าให้แก่ผู้บริโภค
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมที่มีความต้องการ สินค้าโดยการสร้างเรื่องราว ที่มาและ
กระแส เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการสินค้า และน้าไปสู้การตัดสินใจซื้อสินค้า
3. เพื่อสร้างการรับรู้ ในเรื่องตราสินค้า ภาพลักษณ์ที่ดขี องตราสินค้า ภาพลักษณ์ที่ดขี องสินค้าและการสร้าง
ความแตกต่างที่โดเด่นให้กับสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ้าได้งา่ ยขึน้ ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของฐานลูกค้า
แนวคิดทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อกลางในการให้บุคคลติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารไปยังสาธารณะ โดยมีรูปแบบการตอบสนองได้ทันท่วงที จนท้าให้สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นพื้นที่ส้าหรับการ
แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเรื่องราว แบ่งปันความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กับผู้อ่ืนได้ เช่น การโพสต์
ภาพขณะเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศพร้อมกับบรรยายถึงความรู้สึกในขณะนั้นผ่านทางเฟสบุ๊ค ซึ่งสื่อสังคม
ออนไลน์สามารถเผยแพรข่าวสารไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็ว สื่อสารได้อย่างกว้างขวาง และสามารถท้าให้ผู้คนทั่วโลก
ได้รับรู้ ดังนัน้ สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2559)
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แนวคิดทางด้านการรับรู้ (Awareness)
การรับรู้ หมายถึง การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายต้องการที่จะสื่อสารกันบางอย่าง เพื่อให้อีกฝ่ายได้
รับรู้ถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อออกไป โดยผ่านสิ่งเร้าที่อยู่กระบวนการภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดความรู้ต่างๆ ผ่านประสาท
สัมผัสทัง้ 5 อย่าง อาทิ การมองเห็น การได้ยนิ การได้กลิ่น การรู้รส การสัมผัส ส่งต่อไปยังกระบวนการเปิดรับข้อมูล
และการตีความหมายของข้อมูล จนมาถึงกระบวนการสุดท้าย คือ แสดงออกผ่านทางพฤติกรรมออกมา เช่น การเกิด
ความเข้าใจ สนใจ และสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการที่จะสื่อออกมา (ดนุสรณ์ อรัญสุคนธ์, 2558)
กระบวนการรับรู้ เป็นสิ่งที่บุคคลได้รับจากสิ่งต่างๆ รอบตัวแล้วจึงน้ามาวิเคราะห์ เพื่อแปลสารให้เกิดความ
เข้าใจ และการรับรู้ถึงความหมายของสิ่งที่ได้รับ โดยมีทฤษฎีการรับรู้แบ่งออกเป็น 2 แบบ (เทพพิภพ พลม่วง, 2557)
ดังนี้
1. ทฤษฎีการรับรู้ภาพด้วยการรู้สึก คือ การที่สิ่งเร้าต่างๆ รอบตัวบุคคลเข้ามากระทบกับตัวบุคคลโดยตรง
ท้าให้สามารถรู้สึกหรือสัมผัสได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้ยิน การมองเห็น การได้รส การได้สัมผัสและ
การได้กลิ่น ท้าให้เกิดการรับรู้และเข้าใจตามสัญชาติญาณ โดยที่ตัวบุคคลไม่ตอ้ งน้ามาวิเคราะห์หาความหมาย
2. ทฤษฎีการรับรู้การเข้าใจภาพ คือ การที่บุคคลรับรู้หรือมองเห็นสิ่งเร้าต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ้าวัน
รอบตัวบุคคลด้วยความข้าใจและสามารรับรู้ได้ว่าแต่ละสิ่งมีหน้าที่และความส้าคัญอย่างไร การที่บุคคลมีการรับรู้
จดจ้าและการเรียนรู้ส่งิ ใหม่ๆจากสิ่งเร้าและสามารถรู้จักวิธีการน้ามาใช้ จะช่วยให้ตัวบุคคลสามารถเลือกน้ามาใช้ส่ือ
ความหมายได้ดยี ่งิ ขึน้
วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้
ตราสิ น ค้ า 4U2 ของกลุ่ ม เพศหญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง การวิจัย ครั้ ง นี้เป็น วิจั ย เชิงปริ ม าณ (Quantitative
Research) และใช้วิธีการส้ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยสมารถท้าการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้

การกาหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ กลุ่ ม เพศหญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ เ คยใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท
เครื่องส้าอาง 4U2
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ กลุ่ ม เพศหญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ ใ ช้ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท
เครื่องส้าอาง 4U2 ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน การศึกษาในครั้งนีผ้ ู้วิจัยก้าหนดกลุม่ ตัวอย่างโดยอ้างอิงสูตร
จาก (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) ดังนี้
n

=
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เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P แทน สัดส่วนของประชากรที่จะสุ่ม (ถ้าไม่ทราบก้าหนดให้ P = 0.5)
Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วจิ ัยก้าหนด Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
e แทน ค่าความคาดเคลื่อน 5% (0.05)
จึงสามารถแทนค่าได้ดังนี้
n

=
=

384.16 หรือ ประมาณ 385 ตัวอย่าง

ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยค้านวณได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง แลเพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล
ผู้วิจัยจึงท้าการสุม่ ตัวอย่างเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างส้าหรับการวิจัยในครัง้ นี้ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
เพื่อให้ได้ผลการค้านวณที่แม่นย้าในการวิเคราะห์สมมุติฐาน
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องส้าอาง 4U2 ทั้งนี้
เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส้าคัญที่ 0.05 การค้านวณหา
กลุ่มขนาดตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ) ซึ่งจะเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่า งที่มีลั กษณะตามวัต ถุประสงค์ของการวิจัยและมีการสอบถามก่ อนท้าการแจกแบบสอบถามให้กั บผู้ที่ใ ช้
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องส้าอาง 4U2 ในเขตกรุงเทพมหานคร และแจกแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยสามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของค้าถามจะเป็น
ค้าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
จ้านวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ส่ือสังคมออนไลน์ ซึ่งลักษณะ
ของค้าถามจะเป็นค้าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) จ้านวน 11 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสิน ค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ส่ือสังคมออนไลน์ จ้านวน 5
ข้อ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่ละชนิดในด้านต่างๆ จ้านวน 5 ด้าน โดยใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก้าหนด
เป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค้าตอบเดียว และก้าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า 4U2 จ้านวน 4 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก้าหนดเป็น 5 ระดับให้
เลือกเพียงค้าตอบเดียว และก้าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 5 เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ที่สง่ ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นค้าถามปลายเปิด จ้านวน 1 ข้อ
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity)
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน้างานวิจัยเรื่อง“อิทธิพลการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร” มาปรับใช้ แล้วจึงน้าแบบสอบถามไปเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3
ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของเนื้อหา จากนั้นผู้วิจัยท้าการ
แก้ไขตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหามีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อน้าไปตรวจสอบค่า
ความน่าเชื่อมั่นต่อไป
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการทดสอบ (Pre - test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ประชากรใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริง จ้านวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มลี ักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) จึงน้ามาทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน้าข้อบกพร่องมาปรับปรุง
แก้ไขต่างๆ ก่อนน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551)
โดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถาม มีผลดังนี้ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูป ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2 มีค่าระดับ
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.880 0.806 0.890 0.812 และ 0.896 ตามล้าดับ ส่วนปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า 4U2 มีค่า
ระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.733
จากผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่ น มากกว่า
0.7 แสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง ซึ่งสรุปผลจากการตรวจสอบได้
ว่าแบบสอบถามสามารถน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส้าหรับการศึกษาวิจัยได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ ต่อ เดื อ น โดยการค้ า นวณหาค่ า ทางสถิ ติ ได้ แ ก่ จ้ า นวนความถี่ (Frequency) และร้ อ ยละ
(Percentage)
ส่ ว นที่ 2 การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของผู้ ต อบแบบสอบถาม เกี่ ยวกั บ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า ผ่ า นการ
ประชาสัมพันธ์ส่ือสังคมออนไลน์ โดยการค้านวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่ จ้านวนความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ส่ือสังคมออนไลน์ โดยการ
ค้านวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า 4U2 โดยการค้านวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
น้ามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เรื่อง อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สง่ ผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้า 4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า 4U2 ด้วย
ค่า Sig. หากค่า Sig. จะเท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553)
การแปรผล
การแปรผลของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก้าหนดค่า
น้้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของ Likert Scales (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) โดยใช้ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์
คะแนนดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นด้วยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความเห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามมาท้าการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ท้าแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18 - 22 ปี (จ้านวน
189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3) มีสถานภาพโสด (จ้านวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 83.8) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
(จ้านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3) มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (จ้านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5) และมีรายได้
ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท (จ้านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3)
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ส่ือสังคม
ออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเครื่องส้าอางจากเฟสบุ๊คมากที่สุด (จ้านวน
202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8) ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้สินค้าเครื่องส้าอางมากที่สุดคือ Beauty Blogger (จ้านวน
182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5) สาเหตุที่ท้าให้ตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางมากที่สุดคือคุณภาพ (จ้านวน 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.5) เครื่องส้าอางที่กลุม่ ตัวอย่างใช้มากที่สุดคือลิปสติก (จ้านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8) กลุ่มตัวอย่าง
ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Drugstore มากที่สุด (จ้านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0) ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการซื้อ
เครื่องส้าอางต่อครั้งคือ 101 – 300 บาท (จ้านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8) ความถี่ในการซื้อเครื่องส้าอางส่วน
ใหญ่คอื 1 – 2 ครัง้ ต่อเดือน (จ้านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0) ส่วนใหญ่มีการรับรู้โปรโมชั่นผ่านเฟสบุ๊คมากที่สุด
(จ้านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5) สื่อออนไลน์ที่กลุม่ ตัวอย่างเข้าถึงมากที่สุดคือเฟสบุ๊ค (จ้านวน 209 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.3) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งานสื่อออนไลน์ชว่ ง 20.01 – 00.00 น. (จ้านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5)
และสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องส้าอางมากที่สุดคือเฟสบุ๊ค (จ้านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0)
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ส่วนที่ 3 ระดับการรับรู้เกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สง่ ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
4U2 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ความต่อเนื่องของการอัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การให้ข้อมูล
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของสื่อ ความน่าสนใจของการน้าเสนอผ่านสื่อ และการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ สินค้า จากการวิเคราะห์พ บว่า การประชาสัมพันธ์ผ่า น
เว็บไซต์ส่งผลต่อการรับรู้ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.03 และ S.D. = 0.55) การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คส่ง
ผลต่อการรับรู้ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.99 และ S.D. = 0.54) การประชาสัมพันธ์ผ่านทวิตเตอร์ส่งผลต่อการ
รับรู้ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.88 และ S.D.=0.60) การประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรมส่งผลต่อการรับรู้ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.05 และ S.D. = 0.48) และการประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูปส่งผลต่อการรับรู้ในระดับเห็น
ด้วยมาก (Mean = 3.51 และ S.D. = 0.74)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ในตราสินค้า 4U2 ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
สามารถรับรู้ตราสินค้า 4U2 จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (Mean =
4.29 และ S.D.= 0.67) สามารถสังเกตรูปลักษณ์ของสินค้า 4U2 จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.09 และ S.D. = 0.75) สามารถจดจ้าผลิตภัณฑ์ 4U2 จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.09 และ S.D. = 0.82) และเมื่อได้รับการประชาสัมพันธ์ซ้าจะท้าให้
ท่านระลึกถึงตราสินค้าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 4U2 ได้ (Mean = 4.01 และ S.D. = 0. 72)
ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า 4U2 ของกลุม่ เพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df
Mean Square F
Sig
การถดถอย (Regression) 23.646
5
4.729
18.227
0.00
ส่วนที่เหลือ (Residust)
102.227
394
0.259
Total
125.874
399
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สง่ ผลต่อการรับรู้ในตรา
สินค้า 4U2 ของกลุม่ เพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค
ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูป ทั้ง 5 ด้า นนี้ส่งผลต่อ การรับรู้ในตราสินค้า 4U2 ของกลุ่ม เพศหญิง ใน
กรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับ
นัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า
4U2 ของกลุม่ เพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ตัวแปรพยากรณ์
B
Std. Error Beta
t
Sig.
(Constant)
1.708
0.306
5.584
0.000
การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
0.180
0.055
0.177
3.267
0.001
การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค
0.261
0.053
0.251
4.949
0.000
การประชาสัมพันธ์ผ่านทวิตเตอร์
0.066
0.046
0.072
1.426
0.155
การประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม
0.141
0.059
0.121
2.412
0.016
การประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูป
-0.053
0.036
-0.070 -1.456
0.146
R = 0.433, R Square = 0.188 , Adjusted R Square = 0.178 , Std. Error of the Estimate = 0.50937
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้
ในตราสินค้า 4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค และการประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม ดังแสดงในตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์
สื่อสังคมออนไลน์ที่สง่ ผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า 4U2 ของกลุม่ เพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้
= 1.708 + 0.180X1 + 0.261X2 + 0.141X4
โดยที่ แทน การรับรู้ในตราสินค้า 4U2 ของกลุม่ เพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร
X1 แทน การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
X2 แทน การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค
X4 แทน การประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค และ
การประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า 4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร ส่วน
การประชาสัมพันธ์ผ่านทวิตเตอร์กับการประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูป ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า 4U2 ของกลุ่มเพศ
หญิง ในกรุงเทพมหานคร และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สง่ ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2
การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2
การประชาสัมพันธ์ผ่านทวิตเตอร์ไม่สง่ ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2
การประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรมส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2
การประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูปส่งผลไม่ตอ่ การรับรู้ตราสินค้า 4U2
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ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน

สรุปและอภิปรายผล
1. จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ส่ือ
สังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเครื่องส้าอางจากเฟสบุ๊คมาก
ที่สุด (ร้อยละ 50.8) โดยผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สินค้าเครื่องส้าอางมากที่สุดคือ Beauty Blogger (ร้อยละ
45.5) สาเหตุที่ท้าให้ตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางมากที่สุดคือคุณภาพของสินค้า (ร้อยละ 42.5) ซึ่งเครื่องส้าอางที่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้มากที่สุดนัน้ คือลิปสติก (ร้อยละ 51.8) โดยนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Drugstore (ร้อยละ 49.0) ค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่ในการซื้อเครื่องส้าอางแต่ละครั้งอยู่ที่ 101 – 300 บาท (ร้อยละ 41.8) และมีความถี่ในการซื้อเครื่องส้าอาง
อยู่ที่ 1 – 2 ครัง้ ต่อเดือน (ร้อยละ 76.0) ส่วนใหญ่ใช้เฟสบุ๊คในการรับรู้ข่าวสารโปรโมชั่น (ร้อยละ 58.5) สื่อออนไลน์ที่
กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงมากที่สุดคือเฟสบุ๊ค (ร้อยละ 52.3) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้งานสื่อออนไลน์ในช่วง 20.01 – 00.00 น.
(ร้อยละ 49.5) โดยสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางมากที่สุดคือเฟสบุ๊ค (ร้อยละ 48.0) จากข้อมูล
ข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ ที่กล่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
ระว่างกัน อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ ูลข่าวสารสู่สาธารณะ มีรูปแบบการตอบสนองได้ทันท่วงที (ณัฏฐ์ชุดา
วิจิตรจามรี, 2559) จึงท้าให้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นสื่อหลักในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เนื่องจากมีการรับรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว สื่อสารได้อย่างกว้างขวาง และมีต้นทุนต่้า
2. จากการศึกษาปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ความต่อเนื่องของการอัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การให้ข้อมูลผ่านสื่อ
สั ง คมออนไลน์ ที่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของสื่ อ ความน่ า สนใจของการน้ า เสน อผ่ า นสื่ อ และการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ สินค้า จากการวิเคราะห์พ บว่า การประชาสัมพันธ์ผ่า น
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูปล้วนส่งผลต่อการรับรู้ในระดับเห็นด้วยมาก จากข้อมูลข้างต้น
สอดคล้องกับแนวคิดทางด้านการประชาสัมพันธ์ (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2559) ที่กล่าวว่า การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
กับกลุม่ เป้าหมาย เพื่อต้องการน้าเสนอได้ทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างการยอมรับ ก่อให้เกิดสนใจและตอบรับข่าวสารที่เผยแพร่อ อกไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะ
น้าไปสู่การกระตุน้ ความต้องการของผู้บริโภค และการรับรู้ถึงตราสินค้า 4U2 ของผู้บริโภค
3. จากการศึกษาปัจจัยในการรับรู้ในตราสินค้า 4U2 ของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้มี 3 ปัจจัย ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค และการประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม ส่วนการประชาสัมพันธ์ผ่านทวิตเตอร์กับการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูป ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า 4U2 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม สามารถสร้างการรับรู้ตราสินค้า 4U2
ของกลุม่ เพศหญิง ในกรุงเทพมหานครได้ โดยสอดคล้องกับแนวคิดทางด้านการการรับรู้ (ดนุสรณ์ อรัญสุคนธ์, 2558)
ที่ได้ให้ความหมายว่า การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการที่ จะสื่อสารกันบางอย่าง โดยผ่านสิ่งเร้าที่อยู่กระบวนการการ
ภายนอกที่กระตุ้น ส่งผลท้าให้เกิดความเข้าใจ สนใจ และสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่ส่ือออกมา ดังนั้น เมื่อผู้บริโภคเกิดการ
รับรู้ ความสนใจ และจดจ้า จะน้าไปสู่การรับรู้ในตราสินค้า เกิดความคุ้นเคยในสินค้า ท้าให้สินค้า มีความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่น่าไว้วางใจของผู้บริโภค ท้าให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซือ้ สินค้าได้ง่ายมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่อง อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2
ของกลุม่ เพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค และการประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม กล่าวคือ เมื่อตราสินค่า 4U2 ให้
ความส้าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ ตราสินค้า
สังเกตเห็นรูปลักษณ์ของสินค้า จดจ้าผลิตภัณฑ์ และระลึกถึงตราสินค้าจากการประชาสัมพันธ์ได้
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครัง้ นี้สามารถขยายต่อไป ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการท้าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรท้าการศึกษากลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ในสถานที่ที่แตกต่างกัน เพื่อได้ข้อมูลที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น
2. ควรท้าการศึกษารูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ประเภทอื่นๆ เช่น ไลน์แอด บล็อก
3. การด้าเนินงานวิจัยครั้งต่อไปควรท้าวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อท้าให้มีงานวิจัยในมุมมองที่หลากหลาย
4. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง เนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอด ท้าให้การรับรู้ของบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
5. ควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอื่นๆ เช่น ความน่าเชื่อถือของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผล
ต่อการรับรู้ตราสินค้า

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาวิจั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ต้อ งขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ส าขาการตลาด คณะวิ ทยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เสียสละเวลาในการให้ค้าปรึกษา ให้ความรู้ ค้าชี้แนะ ค้าแนะน้า การ
สนับสนุน และการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้
ค้าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ และคอยให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนผู้ท้าแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ท้าให้งานวิจัยครั้งนีป้ ระสบความส้าเร็จ และสามารถลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
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อิ ท ธิ พ ลการสื่ อ สารการตลาดออนไลน์ ท่ี มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า Innisfree
ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
The influence of online Marketing to Innisfree brand awareness of female
Generation Y in Bangkok.
กนกวรรณ กิจชระภูม1ิ , เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1,สุนิตรา ตั้งเจริญ1 และอภิชญา ประเสริฐสรชัย1
Kanokwan Kitcharabhumi1, Kedwadee Sombultawee1, Sunitra Tangcharoen1 and Aphichaya Prasertsorachai1
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของ
กลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ มีการเก็บกลุม่ ตัวอย่าง
จ้านวน 400 ชุด คือกลุม่ เพศหญิงGeneration Y มีอายุระหว่าง 18-37 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและเครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม มีสัมประสิทธิ์ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.969 วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)
ผลการวิจัยคือการสื่อสารการตลาดผ่าน Website (X1) การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook (X2) การสื่อสาร
การตลาดผ่าน Twitter (X3) การสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram(X4) และการสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube (X5)
ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า (Y) มีนัยสถิตทิ ี่ส้าคัญอยู่ที่ 0.05 และค่าสมการพยากรณ์คอื
=1.289+0.382X1+0.193X2+(-0.207)X3+0.197X4+0.111X5
คาสาคัญ : การสื่อสารการตลาดออนไลน์

Abstract
This research was to study the influence of online Marketing to Innisfree brand awareness of female
Generation Y in Bangkok. This research uses quantitative research method which collecting 400 samples. The
research sample was female Generation Y having an age between 18-37 years in Bangkok. The research
instrument was questionnaire with reliability 0.969. The data was analyzed by multiple regression analysis. The
results show that marketing communication through on website (X1) marketing communication through on
Facebook (X2) marketing communication through on Twitter (X3) marketing communication through on
Instagram(X4) and marketing communication through on Youtube (X5) which affecting brand awareness (Y) with
a significance level of 0.05. The prediction equation was
=1.289+0.382X1+0.193X2+(-0.207)X3+0.197X4+0.111X5
Keywords: online marketing
1
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บทนา
การสื่ อ สารเป็ น กระบวนการหนึ่ ง ที่ มี ค วามส้ า คั ญ ในการอยู่ ร วมกั น เป็ น กลุ่ ม ของมนุ ษ ย์ เพราะเป็ น
กระบวนการที่ใช้ในแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จากเดิมเรามีการเข้าถึงข้อมูลจากการพูดแบบปากต่อปาก แต่ใน
ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นจึงส่งผลให้รูปแบบการสื่ อสารมีการปรับเปลี่ยนไป ท้าเราสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและมีการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นภาพ วีดโิ อ หรือเสียง ได้รวดเร็วขึน้ (สุรเดช สุเมธาภิวัฒน์,2559) การสื่อสาร
ผ่านสื่อออนไลน์ถูกน้ามาปรับใช้กับการตลาดเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เช่น Facebook Instagram Youtube Twitter Website Line เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ การสื่อสารทาง
การตลาดออนไลน์ยังสร้างการรับรู้ไปยังผู้ บริโภคได้เป็ นจ้านวนมาก และเพิ่มความสามารถทางด้ านการแข่งขั น
โดยเฉพาะธุรกิจที่มกี ารแข่งขันที่สูงเช่นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงาม (เมธาวี เจริญผล,บุหงา ชัยสุวรรณ,2558)
ความสวยงามเป็นของที่อยู่คู่กับผู้หญิงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอาง ท้าให้ตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
ความงามมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น ตลาดผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศไทยมีมูลค่าสูงกว่า 1.8 แสนล้านบาท และมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7.8 ต่อปี โดยมีกลุม่ ผลิตภัณฑ์บ้ารุงดูแลผิว มีตลาดความงามที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็น
สัดส่วน 45 % และแนวโน้มเครื่องส้าอางที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นคือผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางที่มีส่วนผสมจาก
ธรรมชาติ (AT-ZE,2018) แบรนด์ที่มีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม มีสารสกัดจากธรรมชาติ หรือผลิตที่มีการคิดค้นและ
ผ่านการรับรองที่มีมาตรฐาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามหรือเครื่องส้าอาง จะท้าให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความประทับใจและมีทัศนคติที่ดตี อ่ ตราสินค้า
ในปัจจุบันเครื่องส้าอาง อินนีสฟรี (Innisfree) ก้าลังเป็นกระแสนิยมเพราะอินนีสฟรีแบรนด์ที่รู้จักกันเกี่ยวกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส้ า อางที่ มี ส่ ว นผสมจากธรรมชาติ มี แ หล่ ง การผลิ ต จากเกาะเชจู ประเทศเกาหลี ใ ต้ โดยมี
ส่วนประกอบจากธรรมชาติและใช้งานอย่างมีคุณภาพ อินนีสฟรีเป็นแบรนด์ธรรมชาติที่นิยมจากประเทศเกาหลี ซึ่ง
ตามหาความงามอย่างมีสุขภาพดี โดยการแบ่งปันพลังงานธรรมชาติที่สะอาดและบริสุทธิ์ อินนีสฟรีด้าเนินธุรกิจ
ภายใต้ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติ อินนีสฟรีมีการท้าการสื่อสารทางการตลาด
ออนไลน์หลากหลายช่องทางจึงได้รับความไว้วางใจจนสามารถกลายเป็นนิยมในกลุ่มของผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงใน
กลุ่ม Generation Y ที่มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสูงและมีก้าลังซือ้ มาก (วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์,2561)
จากข้อความข้างต้น ท้าให้ผู้วจิ ัยสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มที่มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสูง ท้าให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และเป็นกลุ่มที่จะมี
การซื้อซ้้าในแบรนด์ที่ตนชื่นชอบจึงเป็นที่น่าสนใจในท้าการศึกษา เพื่อน้าผลวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกา รสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่สนใจใช้ช่องทางการสื่อสารการตลาดออนไลน์ในการท้า
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน์
1.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Website
2.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook
3. ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter
4. ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram
5.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube
6.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Line

ปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า
Innisfree ผ่านสื่อออนไลน์

สมมติฐาน
1. ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree
2. ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree
3. ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree
4. ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree
5. ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Innisfree
6. ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree

ทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิดด้านการรับรู้ตราสินค้า
แนวความคิดด้านการรับรู้ตราสินค้า การรับรู้ในตราสินค้ามีบทบาทส้าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคเกิดการรับรู้และระลึกถึงตราสินค้าได้ จึงท้าให้ตราสินค้าเป็นที่จดจ้าของผู้บริโภค ท้าให้
เกิดความน่าเชื่อถือ จึงส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้านัน้ ดังนั้นผู้บริโภคจะเลือกซื้อตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักมาก่อน
(สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ,2547)
แนวความคิดการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
การท้าการตลาดแบบ Social Media Marketing เป็นการประชาสัมพันธ์ที่มีต้นทุนการผลิตต่้า ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายมากกว่าการโฆษณาแบบอื่นๆแต่มีศักยภาพในการท้างานสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการท้าการตลาดบน
อินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ โดย
ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆให้กัน จึงท้าให้เกิดการติดต่อสื่อสารกัน สามารถช่วย
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการบอกต่อ และสามารถสร้างการรับรู้ได้(เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, จินตจุฑา อยูท่ อง และชวนศิริ
ธรรมชาติ,2559 )
แนวความคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
การติด ต่อสื่อ สารทางการตลาดแบบบู รณาการ คื อแนวความคิ ด ของการสื่อ สารการตลาดที่ ผู้ บริ ห าร
การตลาดได้วางแผนและพัฒนาขึน้ มา โดยการน้าเครื่องมือการสื่อสารหลากหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อ
พัฒนาและสามารถส่งข่าวสารได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ท้าให้สามารถสร้างการรับรู้ไปสูก่ ลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
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กลุ่มเป้าหมาย เป็นส่วนส้าคัญที่ผู้ประกอบการต้องวางแผนการตลาดให้ส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้าง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ในช่วงของการเริ่มต้นพัฒนาตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้ามากขึ้นน้าไปสู่การรับรู้ ความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นในตัวสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดในการด้าเนินธุรกิจ (โชติอนันต์ พฤทธิ์พรชนัน, 2560)
วิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาและค้ นคว้างานวิจัยต่างๆ ผู้วิจัยได้พบงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้ องกับเรื่องอิทธิพลการสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
ณัฐกาณจน์ ส้ าราญกิจ (2549) ได้ ศึกษาเรื่องพฤติ กรรมของผู้บริโภคและปั จจั ยการรั บรู้ ในการตั ดสินใจซื้อ
เครื่องส้าอางในห้างสรรพสินค้า จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพเป็นโสดมากกว่าสมรถ หรือหย่าร้าง แต่
อายุจะอยู่ในช่วงที่น้อยกว่า 30 ปี และมักจะเกิดการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางด้วยตนเอง ส่ วนมากจะรู้มาจาก การตลาด
ออนไลน์ผ่าน Social media แหล่งที่ซอื้ ก็จะมาจากห้างสรรพสินค้าที่ขายเครื่องส้าอาง และสั่งซื้อผ่านออนไลน์ เครื่องส้าอาง
ที่ซื้อบ่อยมากที่สุดเป็นชนิดครีมบ้ารุงผิวพรรณ ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้ผลิตควรให้ความส้าคัญกับคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคของแต่ละกลุ่ม คุณภาพเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไป
ณัฐกาญจน์ สุวรรณธาราและธีระ เตชะมณีสถิตย์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบ
บู ร ณาการ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ระหว่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส้ า อางตราสิ น ค้ า ไทยกั บ ตราสิ น ค้ า
ต่างประเทศในระบบขายตรง จากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านโฆษณา ด้าน
ประชาสัมพันธ์และด้านการขายโดยพนักงาน ส่งผลต่อการเรียนรู้คุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ไทย โดยรูปแบบการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางตราสินค้าไทยที่ส่ง ผลต่อการคุณค่าตราสินค้ามากที่สุด
คือการโฆษณาเท่านัน้ ใช้กลยุทธ์การน้านักแสดงหรือผู้น้าทางด้านความคิดเข้ามาชักจูงให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและ
เกิดการรับรู้ในตราสินค้า

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มี ผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคือการใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) และการศึกษา
ครัง้ นี้ได้ด้าเนินการตามล้าดับขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบ
จ้านวนประชากร การศึกษาครั้งนี้ได้ก้าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั้นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
เลือกตัวอย่างใน 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างดังนี้
𝑛

384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส้าหรับการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 400
ตัวอย่าง
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1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัย เลือกกลุ่มที่มีลักษณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความช้านาญและประสบการณ์ในเรื่องนัน้ ๆ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นลักษณะค้าถามที่มีหลากหลาย ค้าตอบให้เลือก
(Multiple Choice Question) ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จ้านวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นค้าถามปลายปิด
(Close-ended Question) จ้านวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ประกอบไปด้วย
ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์แต่ละชนิดในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความต่อเนื่องในการอัปเดตข้อมูล
ด้านการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความน่าสนใจของสื่อ ด้านสื่อที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
จ้านวน 6 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเพศหญิงGen Y ในตราสินค้า Innisfree โดยใช้ระดับการ
วัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval Scale ) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยก้าหนดเป็น 5 ระดับให้
เลือกตอบเพียงค้าตอบเดียวและก้าหนดให้ในแต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยในการรับรู้ตราสินค้า Innisfree โดยการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของ
กลุ่มเพศหญิง Gen Y ซึ่งเป็นค้าถามชนิดให้เลือกตอบ จ้านวน 3 ข้อ และก้าหนดให้ในแต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval Scale ) เป็นการวัดแบบมาตรส่วนประมาณค่า โดยก้าหนดเป็น 5
ระดับ และแปรผลตาม Likert scale
ส่วนที่ 5 ค้าถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้า Innisfree ของกลุม่ เพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร จ้านวน 1 ข้อ เป็นค้าถามปลายเปิด
การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ไลเคิร์ท (Likert’s Rating scale) และมีเกณฑ์การ
แปลผละคะแนนแบบสอบถามตามวิธีการ 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
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ก้าหนดค่าสถิติส้าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิติเชิง พรรณนา น้ ามาใช้ส้ า หรั บการบรรยายผลการศึก ษาวิจั ยที่ เกี่ ยวกั บข้ อมู ลทั่ วไปและข้อ มู ล
พฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation : SD)
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2. สถิตเิ ชิงอ้างอิง ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) มาใช้ส้าหรับอิทธิพลการสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิงGeneration Y ในเขตกรงเทพมหานคร
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส้าหรับวัดการวิจัยศึกษาเรื่องดังกล่าว โดยใช้
แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นน้าแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อขอค้าแนะน้ามาปรับปรุง จนเกิดความมั่นใจว่า
เนื้อหาที่ได้มีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วจิ ัยได้ท้าการศึกษา
2.การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test)กับ
กลุ่มเพศหญิงในเขตปริมณฑล เพราะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ้านวน 30
คน เพื่อน้ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ (Cronbach’s Alpha) โดยใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน้าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย,2551)
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถาม
ตัวแปร
จานวนข้อ
การทดสอบแบบสอบถาม
คาถาม
จานวน 30 ตัวอย่าง
การสื่อสารการตลาดผ่าน Website
5
0.784
การสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram
5
0.849
การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook
5
0.790
การสื่อสารการตลาดผ่าน Line
5
0.822
การสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter
5
0.814
การสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube
5
0.822
การรับรู้ตราสินค้า Innisfree ผ่านสื่อออนไลน์ 3
0.802
ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น มากกว่า 0.7
แสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง ซึ่งสรุปผลจากการตรวจสอบได้ว่า
แบบสอบถามสามารถน้าไปใช้ในการเก็บข้อมูลส้าหรับการศึกษาวิจัยได้

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่(ร้อยละ 52.0) มีอายุระหว่าง 18-22 ปี(ร้อยละ 80.8) มีสถานภาพ
โสด(ร้อยละ82.5) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 70.8) มีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา และ(ร้อยละ
59.0) มีรายได้ตอ่ เดือนน้อยกว่า 15,000 บาท
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์ โดยการท้าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราสินค้า Innisfree ผ่านช่องทางโซเชียล เน็ตเวิร์ค (ร้อยละ 68.8) สื่อออนไลน์ที่ท้าให้จดจ้าตรา
สินค้าได้งา่ ยขึ้นคือFacebook (ร้อยละ 48.8) ความถี่ในการรับรู้ตราสินค้าเดือนละ 3-4ครั้ง (ร้อยละ 43.5) รับรู้การ
จัดโปรโมชั่นของเครื่องส้าอางผ่าน Facebook (ร้อยละ 50.8) สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเข้าถึงมากที่สุดคือ Facebook
(ร้อยละ 47.0) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ที่มผี ลต่อการรับรู้ตราสินค้ามากที่สุดคือ Facebook (ร้อยละ 41.3)
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ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์มีผลต่อการรับรู้เครื่องส้าอางตราสินค้า innisfree
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีปัจจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน์มีผลต่อการรับรู้คือความต่อเนื่องของการอัปเดตข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ความ
น่าสนใจของการน้าเสนอผ่านเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการรับรู้สินค้า ของการสื่อสารทาง
การตลาด ได้แก่การสื่อสารการตลาดผ่าน Website การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook การสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter
การสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram การสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube และการสื่อสารการตลาดผ่าน Line ในภาพรวม
พบว่ามีส่อื การตลาดออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean=3.9003, S.D. =0.5908) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทพบว่า
การสื่อสารการตลาดผ่าน Website อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.9405, S.D.=0.54008) การสื่อสารการตลาดผ่าน
Facebook อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.9320, S.D.=0.57811) การสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก (Mean =3.8605, S.D.=0.59609) การสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.9695,
S.D.=0.58808) การสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.8190, S.D.=0.60676) และการ
สื่อสารการตลาดผ่าน Line อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.8805, S.D.=0.63548)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean =4.2542, S.D. =0.63334) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ตระหนักถึงความส้าคัญในการรับรู้ตราสินค้าInnisfreeจากการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก (Mean = 4.1575, S.D.= 0.57752) สามารถสังเกตรูปลักษณ์ของสินค้าInnisfreeจากการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (Mean = 4.4076, S.D.= 0.72301) และท่านสามารถจดจ้าผลิตภัณฑ์
Innisfreeจากการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.1975, S.D.= 0.59949)
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อ
การรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุม่ เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความแปรปรวน
Sum
of df
Mean squares F
Sig.
squares
การถดถอย (Regression) 65.183
6
10.864
102.253
.000b
41.754
ส่วนที่เหลือ (Residual)
393
.106
106.938
Total
399
จากตารางที่ 2 พบว่าอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่ม
เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 6 ปัจจัย ประกอบไปด้วยการสื่อสารการตลาดผ่าน Website
การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook การสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter การสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram การ
สื่อสารการตลาดผ่าน YouTube และการสื่อสารการตลาดผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่ม
เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ที่
ระดับความส้าคัญที่ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงการถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้เป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร B
Std. Error Beta
t
Sig.
(Constant)
1.289 0.126
10.213 .000
การสื่อสารการตลาดผ่าน Website
X1
.382 .089
.398
4.286 .000
การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook
X2
.193 .067
.216
2.871
.004
การสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter
X3
-.207 .060
-.238
-3.422 .001
การสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram X4
.197 .072
.224
2.726
.007
การสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube
X5
.111
.046
.130
2.395 .017
การสื่อสารการตลาดผ่าน Line
X6
.076 .043
.093
1.756
.080
R=0.781, R Square=0.610, Adjusted R Square=0.604, Std. Error of the Estimate=0.32595
จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของ
กลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 5 ปัจจัย ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน
Website ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram ปัจจัยด้าน
การสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter และปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube ดังที่ปรากฏในตารางที่ 2 และ
จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณสามารน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 5 ปัจจัย ดังนี้
=1.289+0.382X1+0.193X2+(-0.207)X3+0.197X4+0.111X5
เมื่อ Y แทน การรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุม่ เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
X1 แทน การสื่อสารการตลาดผ่าน Website มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
X2 แทน การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
X3 แทน การสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
X4 แทน การสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
X5 แทน การสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Website ด้านการ
สื่อสารการตลาดผ่าน Facebook ด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter ด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram
ด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube และด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Line มากจะส่งผลต่อการรับรู้ของ
ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า Innisfree มากยิ่งขึ้น สามารถสรุปผลการทดสอบและสมมติฐานดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบและสมมติฐาน
สมมติฐาน
1.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree
2.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree
3.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree
4.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree
5.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree
6.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Line ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Innisfree

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน

สรุปผลและอภิปรายผล
การอภิปรายผลจากสมมติฐานข้อต่างๆของการวิจัยอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้
ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น้าผลที่ได้มาสรุปเชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การสื่ อสารการตลาดผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Innisfree เพราะ
การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ส่งผลต่อการรับรู้สินค้าได้ดี มีความครอบคลุมข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ ความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐา ฉางชู โต (2556) ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแส Social network กล่าวคือเนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ มีความ
น่าเชื่อถือ เหมาะสมกับการน้ามาใช้ในการสร้างการรับรู้ให้กับตราสินค้า และยังสามารถเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาตรา
สินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree เพราะ
เฟสบุ๊คสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจ้านวนมากและเฟสบุ๊คยังเป็นสื่อออนไลน์ที่มีการเข้าถึงมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึ กษาของ วิ มลพรรณ อาภาเวท และคณะ(2554) ได้ ศึ กษาวิ จั ยเรื่ องพฤติ กรรมการใช้ เฟสบุ๊ คของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวคือ เฟสบุ๊ค ถือเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมของคนทุกเพศ ทุกวัย
ของคนในยุคปัจจุบัน ยิ่งในปัจจุบันคนนิยมเลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางของเฟสบุ๊คมากกว่าช่องทางอื่นๆ
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree
แต่ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า twitter ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าในทิศทางที่สวนทางกัน กล่าวคือยิ่งใช้จะยิ่ง
ส่งผลเสียต่อตราสินค้า หรือยิ่งสร้างการรับรู้ในตราสินค้าน้อยลง เพราะทวิตเตอร์เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
สามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงผู้คนจ้านวนมาก แต่ข่าวสารที่ได้มักจะถูกเปลี่ยนแปลงข้อความ
เนื้อข่าวไปท้าให้ขา่ วสารที่ได้กลายเป็นข่าวปลอม รวมถึงข้อจ้ากัดในการใช้อักษรที่ไม่เกิน 280 อักษร ท้าให้เวลาโพสต์
ข้อความจะต้องใช้การโพสต์หลายครั้ง ถึงจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน การโพสต์หลายครั้งเกินไปท้าให้เกิดความเบื่อหน่าย
ในการติดตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกนิษฐา ไชยแสงและขจร ฝ้ายเทศ (2555) ได้ศึกษาเรื่องการใช้ทวิตเตอร์
ของผู้ส่อื ข่าวโทรทัศน์ในการน้าเสนอข้อมูลข่าวสาร อธิบายว่าผู้ส่อื ข่าวจะไม่ระบุชื่อขององค์กรเพราะเป็นการสิน้ เปลือง
ในการโพสต์ข้อความ และบางโพสต์ที่มีคนรีทวิตหรือตอบคอมเม้นจ้านวนมาก อาจจะไม่ได้มาจากตัวสินค้าแต่เพราะ
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เป็นความมีช่อื เสียงของคนโพสต์ และระยะเวลาในการเปิดใช้งานทวิตเตอร์จะไม่ส่งผลต่อจ้านวนผู้ติดตามแต่จะขึ้นกับ
ชื่อเสียงของบุคคลในแต่ละช่วงเวลา ท้าให้มีความไม่แน่นอนในการสร้างการรับรู้ระยะยาว
สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่ าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ
Innisfree ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Instagram เป็นสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคให้ความส้าคัญเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นการท้าการตลาด แบบโพสต์รูปภาพมีฟิลเตอร์ต่างๆที่เราสามารถเลือกปรับรูปภาพได้ตามที่ต้องการหรือมีการ
โพสต์วีดโี อในรูปแบบระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งท้าให้เกิดการรับรู้ได้งา่ ยต่อการเข้าถึง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริชัย ดีเลศ
และเยาวลักษณ์ รวมอยู่ (2560) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อินสตาแกรมเพื่อสร้างความส้าเร็จใน
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของธุรกิจ กล่าวว่า อิ นสตาแกรมได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถติดตามชมรูปภาพสินค้า และความเคลื่อนไหวในการใช้งานของธุรกิจได้เป็น
อย่างดี
สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree
เพราะYoutube มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปภาพเคลื่อนไหว ท้าให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ เมธชนัน สุขประเสริฐ (2558) เรื่องปัจจัยจากการใช้ส่อื ออนไลน์ยูทูปที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ในประเทศไทย กรณีศึกษา บิวตี้บล็อกเกอร์อภิบายว่า Youtube สามารถส่งผลในเชิงบวกเพราะ เข้าใจง่าย เข้าถึงได้
รวดเร็ว
สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Innisfree ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า การสื่อสารการตลาดผ่าน Line ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Innisfree เนื่องจาก
ผู้บริโภคไม่ให้ความสนใจและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการโฆษณาผ่านทาง Line เพราะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์มาก
เกินไปจนท้าให้เกิดความร้าคานแก่ผู้ที่ใช้งาน ซึ่งคล้ององกับผลการวิจัยของเกตุวดี สมบูรณ์ทวี, จินตจุฑา อยู่ทอง และ
ชวนศิริ ธรรมชาติ (2559) เรื่องอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า Maybelline
ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่อธิบายว่า Line สามารถสร้างการประชาสัมพันธ์ได้ เป็นวงแคบ
และมีการจ้ากัดกลุ่มผู้รับข่าวจึงไม่สามารถสร้างการรับรู้ไม่ได้เท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะจากวิจัย
อิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุม่ เพศหญิง Generation Y
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้อยูใ่ นระดับมาก ท้าให้เห็นว่าFacebookเหมาะสมที่สุดในการน้ามาท้าการสื่อสารทาง
การตลาดออนไลน์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพราะสามารถสร้างการรับรู้ได้ดี และยังเป็นสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่ไม่สามารถสร้างการรับรู้คือ
Line และช่องทางการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ย่ิงใช้จะท้าให้การรับรู้ลดลงคือ Twitter ที่ไม่ควรน้ามาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์เพราะอาจจะสร้างความร้าคาญให้แก่ผู้บริโภคและเกิดทัศนคติที่ไม่ดใี ห้กับตราสินค้า
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครัง้ นี้ขยายต่อไป ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการท้าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1.ควรจะศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านสินค้าและบริการที่สง่ ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า ปัจจัยด้านค่านิยมที่ ส่งผลต่อการรับรู้
ตราสินค้า เป็นต้น เพื่อเป็นการศึกษาปัจจัยที่หลากหลายที่นอกเหนือจากอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์
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2.การด้าเนินงานวิจัยครั้งต่อไปควรท้าเป็นวิจัยคุณภาพ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่ได้มมี ุมมองที่แตกต่าง
3.ควรศึกษาของกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ที่แตกต่างออกไป เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดสงขลา เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์กนกวรรณ
กิจชระภูมิ และอาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งท่านอาจารย์ได้ให้
ความรู้ ให้ค้าแนะน้า ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆในการศึกษาและชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนท้าให้
งานวิจัยครัง้ นี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จนสามารถท้าผลงานวิจัยในครัง้ นี้ส้าเร็จลุลวงได้ด้วยดี
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ปัจจัยการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix)
ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย
Perceived Value Factors Affecting Purchase Intention on Application Movie
Online(Netflix) of Smartphone Users in Thailand
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี¹ พรทิพย์ เทียนรุ่งโรจน์1* และปรมินทร์ ปิณฑะคุปต์¹
Kedwadee Sombultawee¹, Porntip Tianrungrot¹* and Paramin Pintakop¹
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์
ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย เพื่อน้าไปสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
คือ กลุ่มผู้ถูกใจเพจเฟซบุ๊ค NetflixTH เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.922 มีการตรวจสอบ Multicollinearity พบว่ามีตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติ (p < 0.05) โดยตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยจนถึงปานกลางกันไม่ส่งผล กระทบรุนแรงในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
วิเคราะห์ข้ อมูล โดยการใช้การวิเคราะห์ก ารถดถอยเชิง พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (X1), การรับรู้ราคา (X4) ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า(X5) อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ X5= -0.225 + (0.315)X1 + (0.534)X4 และยังพบว่าการรับรู้
คุณค่าส่งผลต่อการตัง้ ใจซือ้ บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์(Netflix)ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คอื
= 0.837 + (0.790)X5
คาสาคัญ: การรับรู้คุณค่า การตัง้ ใจซือ้ สมาร์ทโฟน

Abstract
The objective of this research is to study the Perceived Value Factors Affecting Purchase Intention on
Application Movie Online (Netflix) of Smartphone Users in Thailand to create a predictive equation by using quantitative
research. The sample used in this research is group a favorite Netflix of Facebook page. The research tool is online
questionnaire with reliability equal 0.922 Multicollinearity is significant differences (p <0.05) with multiple regression analysis
The data is analyzed by multiple regression analysis. The result shows that Perceived Usefulness (X1)
Perceived Price (X4) which affecting Perceived Value (X5)at significance level 0.05 and equation is X5= -0.225 +
(0.315)X1 + (0.534)X4and The result shows that Perceived Value (X5) which affecting Purchase Intention on Application
Movie Online(Netflix) of Smartphone Users in Thailand at significance level 0.05 and equation is = 0.837 + (0.790)X5
Keywords: Perceived Value,Purchase Intention,Smartphone
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บทนา
ในปัจจุบันการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน (smartphone) ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกและ
การพัฒนาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย (Nielsen) ผู้ให้บริการด้านการวิจัย
พฤติกรรมผู้บริโภค เปิดเผยยอดการใช้ข้อมูล (data consumption) ในปี 2559 ของสมาร์ทโฟนในประเทศไทย
(Smartphone Behavior) ผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวไทยใช้เวลาโดยเฉลี่ย 230 นาที หรือ เกือบสี่ชั่วโมงต่อวันกับการใช้งาน
สมาร์ทโฟน ช่วงเวลาที่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนมากที่สุด คือช่วงระหว่างเวลา 8 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม โดยมีคา่ เฉลี่ยการใช้
งานที่ 10 นาทีต่อชั่วโมง ซึ่งการเล่นเกมส์และรับชมภาพยนตร์ออนไลน์เป็นอันดับที่ 3 โดยเฉลี่ย 45 นาทีต่อวัน การใช้
งานสมาร์ทโฟนนัน้ มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัด สืบเนื่องมาจากประโยชน์ของการ
ใช้งานสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงของข้อมูลที่ง่ายขึ้น การส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็ว (ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์,2559.
สืบค้นจาก: www.brandbuffet.in.th) จึงเกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันส้าหรับสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ท้าให้ผู้ใช้
สมาร์ทโฟนมีแนวโน้มที่จะใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวติ ประจ้าวัน
ประเทศไทยมีแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับชมภาพยนตร์ผ่านทางสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมอยู่
2 แอพพลิเคชั่นหลักๆคือ Netflix และ LineTV Netflix เป็นบริษัทผู้ให้บริการวิดโี อสตรีมมิ่ง (Streaming Video) รายใหญ่
ของโลก ผ่านระบบรับสมาชิก (Subscription) ที่มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 93 ล้านคน ใน 190 ประเทศทั่วโลก(สืบค้นจาก:
www.beartai.com ) ส่วน LineTV นับได้ว่าเป็นคู่แข่งคนส้าคัญของ Netflix ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นวิดีโอแพลตฟอร์ม
ที่ได้รับการตอบรับที่ดมี าก มียอด User Download กว่า 20 ล้านครั้ง การเสนอคอนเทนต์ที่ Exclusive การรีรันรายการ
ที่คนสนใจได้ไวที่สุด หรือแม้แต่การท้า Simulcast ซึ่งคือการออกอากาศคู่ขนานไปกับรายการสดในช่องหลัก เหล่านี้
เป็นสิ่งที่ Line TV น้า เสนอให้กับผู้ชมคนไทย ที่ให้ความสนใจในคอนเทนต์แบบไทยๆ จนท้าให้ เป็นที่รู้จักและยอมรับ
อย่างกว้างขวาง แต่หากมองกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบคอนเทนต์ต่างชาติที่มีปริมาณมากในประเทศไทยก็คงต้องเลือกใช้
บริการของNetflix จึงท้าให้Netflix เป็นที่ยอมรับมากในประเทศไทยเช่นเดียวกัน
Netflix ใช้ส่ือออนไลน์ในการสร้างสรรค์การสื่อสารส้าหรับการเปิ ดตัวซีรีย์ใหม่ๆ ไปจนถึงการอัพเดทคอน
เทนต์เพื่อน้าเสนอหนังที่อยูใ่ นระบบอยู่ตลอดเวลา ท้าให้การสื่อสารและ Product ของแบรนด์ยังคงวนเวียนอยู่ในการใช้
ชีวติ ประจ้าวันของกลุ่มเป้าหมายและคอนเทนต์เหล่านีก้ ็ได้ผ่านการ Localize ท้าให้ถูกจริตคนไทยในการรับรู้และส่งต่อ
การที่ Netflix ประเทศไทย ประสบความส้าเร็จ คงเป็นเพราะการมอบประสบการณ์ที่ดีต่อผู้บริโภค ทั้งในแง่ของความ
สดใหม่ของคอนเทนต์ รวมไปถึงความพยายามที่จะปรับตัวเข้ากับตลาดและการเปลี่ยนแปลง การน้าเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้เพื่อต่อยอดคุณภาพของ Product ได้กอ่ นคู่แข่ง และที่ส้าคัญคือความเข้าใจพฤติกรรมของนักสตรีมมิ่งอย่างถ่อง
แท้ ซึ่งท้าให้ Netflix มีจุดแข็งที่จะเอาชนะใจผู้บริโภคได้อยูเ่ สมอ(BY SMMAG ON , 2018)
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ส้าคัญและน่าสนใจในการศึกษาถึง ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชม
ภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทในประเทศไทย โดยพัฒนาจากกรอบแนวคิด Valuebased Adoption
Model (VAM) หรือ Value–intention framework เป็นหลัก เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบบริการต่างๆ ให้
เหมาะกับการใช้งานและตัง้ ใจซือ้ บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนให้มากที่สดุ

วัตถุประสงค์การวิจัย
ปัจจัยการรับรู้คุณค่าที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน
ประเทศไทย
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ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Kim, Chan และ Gupta (2007) ได้เสนอ Value based Adoption Model (VAM) หรือแบบจ้าลองทฤษฎีคุณค่า
ตามความมุ่งหมาย (Value-intention model) โดยพบว่าการรับรู้คุณค่าเป็นปัจจัยหลักในการซื้อบริการชมภาพยนตร์
ออนไลน์อินผ่านโทรศัพท์มือถือโดยมีปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านการยอมรับประโยชน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
งานผ่านการรับรู้คุณค่าในช่วงเดียวกัน Kim และคณะ (2007) และ Wang (2008) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจ
ซื้อเพลงออนไลน์โดยใช้ แบบจ้าลองทฤษฎีคุณค่าตามความมุ่งหมายมาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาและแบ่งปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ ยอมรับประโยชน์ (perceived benefit) ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (perceived usefulness) และการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินที่
ได้รับ (perceived playfulness) และ 2) ด้านการยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการ (perceived sacrifice) มีตัว
แปรอิสระ คือ การรับรู้ราคา (perceived price) และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (perceived ease of use) (ChingWen & Hsi-Peng, 2007; Suki, 2011) ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมากรอบแนวคิด VAM สามารถอธิบายและท้านาย
พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ได้ (Ching-Wen & HsiPeng, 2007; Kim et
al., 2007; Suki, 2011; Wang, 2008)
ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ผู้อ้านวยการฝ่ายวิจัยบริษัท นีลเส็น ประเทศไทย (Nielsen) ผู้ให้บริการด้านการวิจัย
พฤติกรรมผู้บริโภคการใช้มือถือในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานสมาร์ทโฟนนั้นมีส่วนในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัดสืบเนื่องมาจากประโยชน์ของการใช้งานมือถือไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงของข้อมูล
ที่งา่ ยขึน้ การส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็วขึน้ รวมไปถึงการใช้งานเพื่อความบันเทิงเช่นการดูหนังฟังเพลงหรือการเล่นเกมส์ด้วย
ปัจจัยเหล่านีท้ ้าให้ผู้บริโภคสามารถอยูใ่ นเทรนด์และตามกระแสของสังคมได้ฉะนัน้ แบรนด์ควรที่จะตื่นตัวในการเข้าถึง
รวมถึงวิธีการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านทางช่องทางนี้ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของพวกเขาไม่ว่าจะผ่านทางกิจกรรมการ
ใช้มอื ถือหรือผ่านเนื้อหาหรือคอนเทนท์ที่จะสื่อถึงพวกเขา
การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Benefit) การเอื้อประโยชน์ตอ่ ผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้องานวิจัยในอดีตได้
แบ่งการยอมรับประโยชน์เป็น 2 ด้านคือการรับรู้ประโยชน์ใช้สอย (utilitarian benefit) และการรับรู้ถึงความบันเทิงที่
ได้รับ (hedonic benefit) (Childers, Carr, Peck, & Carson, 2001; To, Liao, & Lin, 2007) การรับรู้ประโยชน์ใช้สอย
เกี่ยวข้องกับหน้าที่การใช้งานความคิดและสิ่งเร้าภายนอกในทางตรงข้ามการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินที่ได้รับมีอาทิ
ความบันเทิง และการตระหนักถึงคุณค่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกและสิ่งเร้าภายในที่ถูกกระตุ้นจากการใช้สินค้าห รือ
บริการในแง่ของกรอบแนวคิด utilitarian–hedonic benefit การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับเป็นสิ่งเร้าภายนอกและ
องค์ประกอบทางด้านความคิด ส่วนการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินที่ได้รับเป็นสิ่งเร้าภายในและองค์ประกอบทางด้าน
ความรู้สึก (Kim et al., 2007) เช่นเดียวกับการศึกษาที่ใช้ตัวแปรอิสระคือการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับและการรับรู้ถึง
ความเพลิดเพลินที่ได้รับในประโยชน์ในการใช้งานและด้านความบันเทิงในกรอบแนวคิด Value–intention framework
(Ching-Wen & HsiPeng, 2007; Suki, 2011; Wang et al., 2013)
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived Usefulness) เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางการตลาดในแง่ของคุณภาพของ
สินค้าและบริการ (Kim et al., 2007) ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นผู้ประเมินการใช้งานว่าบรรลุหน้าที่ตามต้องการหรือไม่และยัง
สามารถให้นิยามต่อไปถึงความเชื่อของผู้บริโภคต่อการใช้บริการออนไลน์ว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้
หรือไม่ (Chu & Lu, 2007; Davis, 1989) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจะมุ่งเน้นไปยังประโยชน์และความสะดวกสบาย
ในการใช้งานการศึกษาที่ผ่านมานิยามการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับว่าเป็นระดับความเชื่อของผู้บริโภคว่าการซื้อบริการ
ชมภาพยนตร์ออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้แม้ว่าผู้ให้บริการจะเน้นมอบประสบการณ์ด้าน
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ความบันเทิงให้แก่ผู้ใช้งานแต่ผู้ให้บริการก็ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ในด้านหน้าที่การใช้งานด้วยเช่นเว็บไซต์ที่ให้บริการรับชม
ภาพยนตร์ออนไลน์จะมีภาพยนตร์ที่หลากหลายและสามารถค้นหาภาพยนตร์ที่ต้ องการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับ
ร้านขายภาพยนตร์ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์หลักที่
ส้าคัญในการใช้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ ของผู้บริโภค (Ching-Wen & Hsi-Peng, 2007) โดยแอปพลิเคชันใน
สมาร์ทโฟนก็ให้ประโยชน์เหล่านีไ้ ด้เช่นเดียวกันกับเว็บไซต์ในการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์
การรับรู้ถึงความเพลิดเพลินที่ได้รับ (Perceived Playfulness) เป็นการรับรู้ความสนุกสนานความเพลิดเพลิน
หรือ ความพึงพอใจที่ไ ด้รับจากการใช้ง านบริ การออนไลน์ซึ่ งสามารถนิย ามครอบคลุมไปถึ งกิจ กรรมที่ใช้บริ การ
ออนไลน์คอนเทนท์ที่รับรู้ว่า ท้าให้ เกิดความเพลิ ดเพลิ นในตัว ของบริการเอง โดยแยกจากหน้าที่การใช้งานที่อาจ
เกี่ยวข้อง (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1992) การใช้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ ให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาและ
เลือกรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ได้หลากหลายแนวและสามารถฟังได้ทุกเวลาและทุกสถานที่จากสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้อง
ซื้อแผ่นภาพยนตร์ที่ร้านขายภาพยนตร์ในสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ กลยุทธ์ ที่ยืดหยุ่นของผู้ให้บริการเพลงออนไลน์ยัง
ท้าให้ผู้ใช้ สามารถเลือกฟังเพลงเดียว หรือทั้งอัลบั้ม หรือสร้าง รายการเพลงที่ตนเองต้องการได้ (Wang et al., 2013)
ดังนัน้ บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ ช่วยให้ผู้บริโภคบรรลุความต้องการของตนเองจึงเกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ตามมาและผู้บริโภคจะได้รับความบันเทิงและความเพลิดเพลินจากการค้นหาเพลงซื้อบริการและใช้งานบริการชม
ภาพยนตร์ออนไลน์ที่ต้องการจึงเกิดการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินที่ได้รับ
การยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการ (Perceived Sacrifice) การยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งที่
ต้องการส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าเช่นเดียวกับการยอมรับประโยชน์โดยเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อการเสียบางสิ่งเพื่อ
แลกกับสิ่งที่ต้องการ (Dodds, 1999) การศึกษาที่ผ่านมาแบ่งการยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการเป็นสอง
รูปแบบคื อ การเสี ย สละที่ ไม่เป็ น ตั ว เงิน และการเสีย สละที่ เป็ นตั ว เงิ น ค่ า ใช้จ่ า ยรวมถึ งการตั ด สิ น ใจซื้ อ บริ ก ารชม
ภาพยนตร์ออนไลน์ ที่ผู้บริโภคจะค้านึงถึงทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) การเสียสละที่ไม่เป็นตัวเงินเป็นต้นทุนทางจิตใจที่
จับต้องได้และเกิดขึ้นชั่วคราวโดยผู้บริโภคที่ต้องใช้ความพยายามและใช้เวลานานในการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์จะมี
แนวโน้มที่จะมีการรับรู้สูงต่อการเสียสละที่ไม่เป็นตัวเงินส่งผลให้ลดการรับรู้คุณค่าการใช้งานบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น
(Zeithaml, 1988) ทั้งนี้การเสียสละที่ไม่เป็นตัวเงินเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท้าให้
เกิ ด ความบั น เทิ ง โดยการรับรู้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ง านมีผ ลต่อ การใช้ง านอินเทอร์ เน็ต เพื่อ ความบั น เทิง อย่า งมี
นัยส้าคัญ (Atkinson & Kydd, 1997) และเป็นตัวท้านายความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท้าให้เกิดความ
บันเทิงอย่างมีนัยส้าคัญ (Van der Heijden, 2004) การศึกษานีจ้ ะใช้การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเพื่อนิยามระดับ
ความเชื่อของผู้บริโภคต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ถ้าผู้ใช้บริการเชื่อว่าบริการมีความง่ายในการใช้งานก็จะ
ท้าให้ผู้ใช้เกิดความตัง้ ใจในการใช้งาน
การรับรู้ราคา (Perceived Price) ส้าหรับการเสียสละที่เป็นตัวเงินค่าใช้จ่าย หมายถึงการที่ผู้บริโภคต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้บริการซื้อชมภาพยนตร์ออนไลน์ โดยผู้บริโภคมักจะไม่สามารถจดจ้าราคาสินค้าหรือบริการที่เคยซื้อ
การศึกษาในอดีตจึงใช้การรับรู้ราคาเพื่อวัดการเสียสละของผู้บริโภคที่เป็นตัวเงินค่าใช้จ่าย (Monroe, 1973) โดยราคา
ที่เพิ่มขึ้นจะท้าให้การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคลดลง (Kwon & Schumann, 2001) และหากผู้บริโภคไม่สามารถยอมรับ
ราคาได้ผู้บริโภคจะประเมินคุณค่าของการใช้สินค้านั้นลดลง (Dodds, 1999) ดังนั้นการหาราคาที่ดีที่สุดจึงเป็น
แรงจูงใจที่ส้าคัญส้าหรับผู้บริโภคสินค้าหรือบริการออนไลน์ (Swatman, Krueger, & Van der Beek, 2006) การรับรู้
ราคาจึงมีผลต่อการตกลงใจซือ้ โดยราคาสูงจะขัดขวางให้การตกลงใจซือ้ ลดน้อยลงและการรับรู้ราคายังเป็นสิ่งส้าคัญ
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ในการซื้อซ้้าของผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้านั้น (Ching-Wen & Hsi-Peng, 2007) จากข้อมูลข้างต้นการศึกษานี้จึงนิยาม
การรับรู้ราคาว่าเป็นระดับการรับรู้ที่ ผู้บริโภคคาดว่าต้องจ่ายเป็นตัวเงินเพื่อใช้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
พศกร ผ่องเนตรพานิช และ กฤษณา วิสมิตะนันทน์ (2016) ได้ศึกษาความตั้งใจซือ้ บริการฟังเพลง ออนไลน์
นั้น ผลการวิจัยนี้มีความใกล้เคียงกับงานวิจัยใน อดีตที่ ใช้กรอบแนวคิด Value-based adoption model โดยด้านการ
ยอมรับประโยชน์ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยตัว แปร อิส ระ 2 ตั ว คื อ การรั บรู้ถึ ง ประโยชน์ที่ไ ด้รับ และการ รั บรู้ ถึ งความ
เพลิดเพลินที่ได้รับ ต่างก็มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการรับรู้คุณค่า โดยงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า อรรถประโยชน์ในการ
ใช้งาน และความบันเทิงที่ได้รับ จากบริการฟังเพลงออนไลน์มีความส้าคัญอย่างมากต่อ การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค
(Ching-Wen & Hsi-Peng, 2007; Suki, 2011; Wang et al., 2013) ผลการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับและการรับรู้ ถึงความเพลิดเพลินที่ได้รับต่างส่งผลทางอ้อมต่อความ ตัง้ ใจซือ้ บริการฟังเพลงออนไลน์โดยผ่านตัว
แปรกลาง คือ การรับรู้คุณค่าและที่ส้าคัญการรับรู้ถึงความ เพลิดเพลินที่ได้รับเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อ การ
รับรู้คุณค่าเมื่อเทียบกับตัวแปรอิสระอื่นๆ
อรวรรณ สุขยานี (2558, หน้า 7780) ความตัง้ ใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี ได้ศึกษาการรับรู้ถึง
ความยากง่า ยในการใช้ง านมีอิทธิ พ ลต่อ ความตั้งใจในการใช้ระบบมากกว่า การรั บรู้ถึ ง ประโยชน์ที่ได้ รับและถ้ า
พิจารณาในรายละเอียด ยังพบอีกว่าอิทธิพลของการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งานที่มีต่อ ความตั้งใจในการใช้
ระบบนั้นส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรงส่วนน้อยที่เป็นอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับนอกจากนี้จะ
เห็นได้ว่าปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่ อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้
งานมากที่สุดคือความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่และปัจจัยภายนอกที่มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดย
ผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดคือความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์รองลงมาคือ นโยบายของสถาบั นมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยรับรู้คุณค่าที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของ
ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยมาจากกรอบแนวคิด Value based Adoption Model (VAM) หรือ Value–intention
framework (Kim, Chan และ Gupta (2007 ) เป็นหลักซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ, การรับรู้
ถึงความเพลิดเพลินที่จะได้รับ, การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน, การรับรู้ราคา, การรับรู้คุณค่า และการตั้งใจซื้อ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคืองานวิจัย Kim และคณะ (2007) และ Wang (2008) ได้ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ
บริการออนไลน์โดยใช้ แบบจ้าลองทฤษฎีคุณค่าตามความมุ่งหมายมาสร้าง กรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งจาก
การศึกษาที่ผ่านมากรอบแนวคิด VAM สามารถ อธิบายและท้านายพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการ ตัดสินใจใช้บริการ
ออนไลน์ได้ (Ching-Wen & HsiPeng, 2007; Kim et al., 2007; Suki, 2011; Wang, 2008) สามารถน้ามาสร้างกรอบ
งานวิจัยได้ดังต่อไปนี้
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กรอบแนวคิด
การรับรู้ถึงประโยชน์
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
การรับรู้ถึงความเพลิดเพลิน
ที่ได้รับ
การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน
งาน
การรับรู้ราคา
การยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับ
สิ่งที่ต้องการ

การรับรู้คุณค่า
งาน

ความตัง้ ใจซื้อ
งาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานงานวิจัย
ตารางที่ 1 จากกรอบแนวคิดในการวิจัยข้างต้น สามารถน้ามาสร้างสมมติฐานงานวิจัยได้ดังนี้
สมมุตฐิ าน
รายละเอียด
H1
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการรับรู้คุณค่า
H2
H3
H4
H5

การรับรู้ถึงความเพลิดเพลินที่ได้รับเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการรับรู้คุณค่า
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการรับรู้คุณค่า
การรับรู้ราคาเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการรับรู้คุณค่า
การับรู้คุณค่าเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้
สมาร์ทโฟน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการ
ชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศผู้วิจัยเลือกใช้วิธีส้ารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ที่
สร้างขึน้ และก้าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ถูกใจเพจเฟซบุค๊ NetflixTH จ้านวน 50,640,889 คน เก็บข้อมูล ณ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดจ้านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 50,640,889 คน และ
ท้าการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าประชากร โดยมีค่าระดับความเชื่อ มั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05 โดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน Krejcie and Morgan. (1970) อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล.
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(2543) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในงานวิจัย ผู้วิจัยจะ
ด้าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience
sampling) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นค้าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านคุณสมบัตสิ ่วนบุคคลหรือข้อมูลทั่วไปของ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของค้าถามเป็นค้าถามแบบปลายปิดที่ใช้
มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal) และมาตรวัดจัดล้าดับ (Ordinal) โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกค้าตอบที่ตรงกับ
ความเป็นตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด มีจ้านวนทั้งหมด 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตั้งใจซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ท
โฟนจ้านวน ได้แก่ ท่านเคยมีประสบการณ์การซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน, ท่านเคย
รับชมภาพยนตร์ออนไลน์( Netflix)กี่ครั้งในรอบเดือนที่ผ่านมา,ท่านชื่นชอบรับชมภาพยนตร์ออนไลน์( Netflix),ท่านชื่น
ชอบรับชมภาพนตร์ออนไลน์( Netflix) ประเภทไหน,เหตุผลส้าคัญที่สุดที่ท่านตั้งใจซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน์
(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนและวิธีการที่ท่านเลือกใช้ในการช้าระเงินหลังจากตั้งใจซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน์
(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนลักษณะของค้าถามเป็นค้าถามแบบปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกค้าตอบที่
ตรงกับความเป็นตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด มีจ้านวนทั้งหมด 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นค้าถามเกี่ยวกับระดับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่ตั้งใจซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน์
(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนค้าถามเป็นค้าถามแบบปลายปิด ที่ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) โดยมี
ตัวเลือกที่ แบ่งเป็นระดับและได้ให้คะแนนแต่ละระดับตัง้ แต่ระดับ 1 หมายถึง ค่าที่นอ้ ยที่สุด และระดับ 5 คือ ค่าที่มาก
ที่สุด มีจ้านวนทั้งสิ้น 23 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นค้าถามเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ตั้งใจซื้อบริการดูภาพยนตร์
ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนลักษณะของค้าถาม เป็นค้าถามแบบปลายปิดที่ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค โดยมี
ตัวเลือกที่แบ่งเป็นระดับและได้ให้คะแนน แต่ละระดับตัง้ แต่ระดับ 1 หมายถึง ค่าที่นอ้ ยที่สุด และระดับ 5 คือ ค่าที่มาก
ที่สุด มีจ้านวนทั้งสิ้น 5 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ้านวนแล้ว ผู้วิจัยน้า
ข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน้าผล
ไปด้าเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ก้าหนดค่าสถิติส้าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิ ติ เชิ ง พรรณนา น้ า มาใช้ ส้ า หรั บ การบรรยายผลการศึก ษาวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและข้ อ มู ล
พฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถิติเชิง
พรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation : SD)
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2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมากกว่า 2 ตัว ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
อาจส่ ง ผลให้ ส มการตั ว แบบที่ ใ ช้ ใ นการพยากรณ์ คั ว แปรตามมี ค วามคลาดเคลื่ อ น เพื่ อ ตรวจสอบปั ญ หา
Multicollinearity ความสัมพันธ์จองตัวแปรอิสระเหล่านี้สามารถวัดได้จากค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)
3. สถิติเชิงอนุมาน ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) มาใช้ส้าหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัง้ ใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (validity) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อวัดผลปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการ
ชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยใช้แนวคิดทฤษฎี รวมถึ งงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อน้ามาใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม หลังจากนัน้ ได้น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเรียนปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อขอค้าแนะน้ามาปรับปรุง จนเกิดความมั่นใจว่าเนื้อหาที่ได้มีความเที่ยงตรง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วจิ ัยได้ท้าการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 40 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มลี ักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริงจ้านวน 40 ตัวอย่าง ลักษณะของเครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า (rating scale) จึงต้องน้ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยน้าข้อบกพร่องจากการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS
ประมวลผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.922 แสดงให้เห็นว่า
เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.2 )
อายุต่้ากว่าหรืออายุ 25 ปี (ร้อยละ 99.2) สถานภาพโสด(ร้อยละ 97.7) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ
69.9) ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 91.7) และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 80.8)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การ
ซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน(ร้อยละ71.9) รับชมภาพยนตร์ออนไลน์(Netflix)มากกว่า
10 ครัง้ ในรอบเดือนที่ผ่านมา(ร้อยละ27.8) ชื่นชอบรับชมภาพยนตร์ออนไลน์( Netflix) หมวดหมู่หนังฝรั่ง (ร้อยละ38.7)
ชื่นชอบรับชมภาพนตร์ออนไลน์( Netflix) ประเภทหนังแอคชั่น (ร้อยละ 26.30) เหตุผลส้าคัญที่สุดที่ซื้อเพราะความ
สะดวกในการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) (ร้อยละ 46.2) และวิธีการที่การช้าระเงินผ่านทางบัตรเคดิตและบัตร
เดบิตในการซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) (ร้อยละ73.5)
ส่วนที่ 3 ระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บระดับทั ศนคติของผู้ต อบแบบสอบถามที่ ตั้งใจซื้อ บริก ารดู ภาพยนตร์
ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างต่อการรับรู้คุณค่า อยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.30 และ S.D.=0.48) ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ,การรับรู้ถึงความเพลิดเพลิน
ที่จะได้รับ,การรับรู้ถึงความง่ายการใช้งาน,การรับรู้ราคา การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ มีผลต่อการรับรู้คุณค่า อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.40 และ S.D.=0.53) การรับรู้ถึงความเพลิดเพลินที่จะได้รับมีผลต่อการรับรู้คุณค่า อยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.47 และ S.D.=0.49) การรับรู้ถึงความง่ายการใช้งานมีผลต่อการรับรู้คุณค่า อยู่ใน
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ระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.41 และ S.D.=0.52) การรับรู้ราคา มีผลต่อการรับรู้คุณค่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
(Mean =4.06 และ S.D.=0.60 และการรับรู้คุณค่า มีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix)อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด (Mean =4.15 และ S.D.=0.63)
ส่วนที่ 4 ระดับการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ตั้งใจซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.11 และ S.D.=0.85) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การวางแผนว่าจะซื้อ (สมัครหรือต่ออายุ) บริการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแอป
พลิเคชันในสมาร์ทโฟนในอนาคต อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.03 และ S.D.=0.94) การตั้งใจที่จะซื้อ (สมัคร
หรือต่ออายุ) บริการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนในอนาคต อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
(Mean =4.11 และ S.D.=0.92) การคาดการณ์วา่ จะซือ้ (สมัครหรือต่ออายุ) บริการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแอป
พลิเคชันในสมาร์ทโฟนในอนาคต อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.21 และ S.D.=0.91)
การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อการตัง้ ใจซือ้ บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix)
ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ (Correlation)
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์
ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ (Correlation)
การรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่
ได้รับ

การรับรู้ถึงความ
เ พ ลิ ด เ พ ลิ น ที่
ได้รับ

ก า ร รั บ รู้ ถึ ง
ค ว า ม ง่ า ย ใ น
การใช้งาน

ก า ร รั บ รู้
ราคา

ก า ร รั บ รู้
คุณค่า

1

.691**

.670**

.659**

.704**

.000

.000

.000

.000

1

.656**

.712**

.675**

.000

.000

.000

1

.682**

.647**

.000

.000

การรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่
ได้รับ

Pearson
Correlation

การรับรู้ถึง
ความ
เพลิดเพลินที่
ได้รับ

Pearson
Correlation

.691**

Sig. (2-tailed)

.000

Pearson
Correlation

.670**

.656**

Sig. (2-tailed)

.000

.000

Pearson
Correlation

.659**

.712**

.682**

1

.791**

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

Pearson
Correlation

.704**

.675**

.647**

.791**

1

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

การรับรู้ถึง
ความง่ายใน
การใช้งาน
การรับรู้ราคา

การรับรู้คุณค่า

Sig. (2-tailed)
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จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาค่า Sig.(2-tailed) ที่ระดับนัยส้าคัญที่ 0.05 พบว่ามีตัวแปร อิสระทุกตัวมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติ (p < 0.05) โดยตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยจนถึงปานกลางกันไม่
ส่งผล กระทบรุนแรงในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ดังนัน้ สมการตัวแบบจะไม่เกิด Multicollinearity
การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนการถดถอยเชิง พหุ ข องปั จ จั ยที่ มีผ ลต่อ การตั้ง ใจซื้ อ บริ ก ารชมภาพยนต ร์
ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการรับรู้ประโยชน์และปัจจัยการยอมเสีย
บางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่า
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares Df
Mean Square F
Sig.
การถดถอย (Regression)

106.979

4

26.745

ส่วนที่เหลือ (Residual)

47.230

380

0.124

Total

154.208

384

215.181

0.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยการรับรู้ประโยชน์และปัจจัยการยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งที่
ต้องการที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่า จากทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived Usefulness),การรับรู้
ถึงความเพลิดเพลินที่ได้รับ (Perceived Playfulness),การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน(Perceived Ease of Use),การรับรู้
ราคา (Perceived Price)เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุปัจจัยหลายตัวแปรที่สง่ ผลต่อการรับรู้คุณค่า
ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปร

B

Std.Error

Constant

-0.225

0.179

ก า ร รั บ รู้ ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด้ รั บ X1
(Perceived Usefulness)

0.315

0.052

การรับรูถ้ ึงความเพลิดเพลินที่ได้รับ X2
(Perceived Playfulness)

0.110

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน X3
(Perceived Ease of Use)
การรับรูร้ าคา (Perceived Price)

X4

Beta

T

Sig.

-1.390

0.165

0.265

6.060

0.000

0.059

0.085

1.880

0.061

0.080

0.052

0.066

1.520

0.129

0.534

0.047

0.512

11.321

0.000

R=0.833, R Square =0.694, Adjusted R Square =0.691, Std. Error of the Estimate =0.35255
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์และปัจจัยการยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งที่
ต้องการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า ทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ , การรับรู้ราคา และปัจจัยการ
รับรู้ประโยชน์และปัจจัยการยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า ทั้งหมด 2 ด้าน
ได้แก่ การการรับรู้ถึงความเพลิดเพลิน ,การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานดังปรากฏในตารางที่ 2 และจากการ
แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการรับรู้
ประโยชน์และปัจจัยการยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าทั้ง 3 ด้านดังนี้
X5= -0.225 + (0.315)X1 + (0.534)X4
เมื่อ X5 แทน การรับรู้คุณค่า
X1 แทน ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า
X4 แทน ปัจจัยการรับรู้ราคาส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการรับรู้ที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชม
ภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน
แหล่งความแปรปรวน

Sum of Squares

Df

Mean Square

การถดถอย (Regression)

96.207

1

96.207

ส่วนที่เหลือ (Residual)

181.788

383

0.475

Total

277.995

384

F

Sig.

202.93

0.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยการรับรู้คุณค่าที่สง่ ผลต่อการตั้งใจซือ้ บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์
(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุปัจจัยการรับรู้คุณค่าที่สง่ ผลต่อการตั้งใจซือ้
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร B
Std.Error Beta
t
Constant
การรับรู้คุณค่า
(Perceived Value)

X5

0.837

0.233

0.790

0.055

0.588

3.592

0.000

14.237

0.000

R=0.588, R Square =0.346, Adjusted R Square =0.344, Std. Error of the Estimate =0.68894
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Sig.

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 พบว่า การรับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์
(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน ดังปรากฏในตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามา
เขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์
(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน
= 0.837 + (0.790)X5
เมื่อ
แทน การตัง้ ใจซือ้ บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน
X5 แทน การรับรู้คุณค่า
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์และปัจจัยการยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่ง
ที่ต้อ งการที่ มีผลต่อ การรับรู้คุณ ค่า จากทั้ งหมด 3 ด้า น ได้แ ก่ การรั บรู้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ,การรั บรู้ ถึงความ
เพลิดเพลินที่ได้รับ, การรับรู้ราคา และยังพบว่าการรับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์
(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน จึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงใน ตารางที่ 5
ตารางที่ 6 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
รายละเอียด
H1
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการรับรู้คุณค่า
H2
การรับรู้ถึงความเพลิดเพลินที่ได้รับเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการรับรู้คุณค่า
H3
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการรับรู้คุณค่า
H4
การรับรู้ราคาเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการรับรู้คุณค่า
H5
การรับรู้คุณค่าเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์
(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน

ผลการทดสอบ
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

การอภิปรายผลของข้อค้นพบต่าง ๆ จากการวิจัยเรื่องปัจจัยการรับรู้คุณค่าที่สง่ ผลต่อการตั้งใจซือ้ บริการชม
ภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย ผู้วิจัยได้น้าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและ
วิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบาย และยืนยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานข้อ 1 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมีผลต่อการรับรู้คุณค่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า เนื่องจากปัจจัยด้านประโยชน์ที่ผู้ใช้ ได้รับจากแอป
พลิเคชันรับชมภาพยนตร์ออนไลน์อย่างชัดเจน เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ประเภทหนัง ท้าให้ผู้ใช้งาน
สามารถตัดสินใจเลือกชมดะดวกขึน้ เมื่อ เทียบกับบริการในอดีต จึงส่งผลต่อคุณค่าในการใช้งาน ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Koufaris (2002) กล่าวว่า ปัจจัยด้าน การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับยังคงมีความส้าคัญต่อ
การ รับรู้คุณค่าของบริการแม้วา่ พฤติกรรมนัน้ จะไม่เกี่ยวข้อง กับการใช้งานระบบก็ตาม
สมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยด้านการการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินที่ได้รับมีผลต่อการรับรู้คุณค่า ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินที่ได้รับไม่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า เนื่องจากการรับชม
ภาพยนตร์ในปัจจุบันมีหลายช่องทางและมีหลาย Application ในการรับชมท้าให้ผู้ชมบางส่วนจึงไม่สามารถรับรู้ได้ถึง
คุณค่าเพราะกลุ่มตัวอย่างวิจัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาทฤษฎี Zaidi et al. (2015)
กล่าวว่า ความเพลิดเพลินจึงไม่ส่งผลทางตรงกับปัจจัยการรับรู้คุณค่าของกลุ่มตัวอย่างเพราะเหตุน้ีจึงท้าให้ผู้บริโภค
บางส่วนไม่ตระหนักถึงการรับรู้คุณค่า
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สมมติฐานข้อ 3 ปัจจัยด้านการการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผลต่อการรับรู้คุณค่า ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานไม่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษาซึ่งมีอายุน้อย และมีความเชี่ยวชาญในการใช้งานเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ จึงอาจท้าให้ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมี ผลน้อยต่อการรับรู้คุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Suki, 2011) กล่าวว่า ความง่ายในการใช้งานของแอปพลิเคชั่นส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน ซึ่งแสดง
ว่าการ เรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชันฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟนนั้น เป็นเรื่องง่ายส้าหรับกลุ่มตัวอย่าง ท้าให้การรับรู้
คุณค่านั้นไม่มผี ลต่อการใช้งาน
สมมติฐานข้อ 4 ปัจจัยด้านการรับรู้ราคาเป็นปัจจัยส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
การรับรู้ราคาเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการรับรู้คุณค่า เนื่องจาก การที่ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงคุณค่าของการรับชม
ภาพยนตร์ผ่านทางสมาร์ทโฟนนั้น ผู้บริโภคจะต้องรับรู้ถึงด้านราคาในการใช้บริการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน
สมาร์ทโฟน ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการเมื่อมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าใช้บริการในการรับชมมีความคุ้มค่ากับเงินที่
เสียไป ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Hellier, Geursen, Carr & Rickard (2003) กล่าวว่า การรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้าน
ราคา หมายถึง การประเมินถึงราคาสินค้า หรือบริการตลอดจนการประเมินถึงคุณภาพของสินค้า และ บริการว่ามี
ความเหมาะสมคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายออกไป
สมมติฐานข้อ 5 การรับรู้คุณค่าเป็นปัจจัยส่งผลต่อ การตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของ
ผู้ใช้สมาร์ทโฟน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้คุณค่าเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการตั้งใจซื้อ เนื่องจาก
ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟน ผู้บริโภคจะต้องรับรู้ถึงคุณค่า
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการใช้บริการและความคิด เห็นส่วนบุคคลที่จะตัดสินใจในการใช้บริการรับชมภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Bolton & Drew (1991) กล่าวว่า การที่ผู้ซื้อ หรือผู้ใช้บริการ
ประเมินถึงความคุ้มค่าของสินค้า หรือบริการก่อนการตัดสินใจซือ้
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ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI THÉ (โคอิเตะ)
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Marketing factor and value affecting buying decision of bubble milk tea KOI
THÉ in BANGKOK metropolis
ปาณิสรา วรรณปลั่ง1 ศรสวรรค์ ศรีอรัญ1 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูมิ1
Panisara Wannapang1 Sornsawan Sriaran,1 Kedwadee Sombultawee1 Kanokwan Kitcharabhumi1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI
THÉ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อน้าไปสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้
ที่มีประสบการณ์ในการบริโภคชาไข่มุก KOI THÉ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.767 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression
Analysis ) ผลการวิจัยคือ ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ( ) ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา( ) ค่านิยมด้าน
สุนทรียภาพ( )และค่านิยมด้านสังคม( ) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI THÉ (Y) อย่างมีระดับนัยส้าคัญ
ทางสถิติ 0.05 และสมการณ์พยากรณ์ = 0.929+(0.137) +(0.151) +(0.273) +(0.279)
คาสาคัญ : ปัจจัยทางการตลาด, ค่านิยม, การตัดสินใจซือ้ , KOI THÉ

Abstract
The purpose of this research was to investigate the marketing factor and value affecting buying decision of
bubble milk tea KOI Thé in Bangkok metropolis. The prediction was equation by using quantitative methodology. The
sample used in this research was buying experience of KOI THÉ bubble milk tea. The research instrument was
questionnaire with reliability 0.767. The data was analyzed by multiple regression analysis. The results show that
product ( ), price( ), aesthetics( ) and social( )affecting buying decision of bubble milk tea KOI THÉ (Y) (P <
0.05). Express by equation = 0.929+(0.137) +(0.151) +(0.273) +(0.279)
Keywords : Marketing factor, Value, Affecting Buying Decision, KOI THÉ
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บทนา
ประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมการดื่มเครื่องดื่มประเภทชามาจากต่างประเทศเช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น
หรือประเทศแถบตะวันตก โดยแต่ละประเทศก็จะมีความนิยมดื่มชาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งชาที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดในประเทศไทยก็คือ ชาเขียวที่สามารถน้ามาดัดแปลงให้อยู่ ในรูปของผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ วาง
จ้าหน่ายทั่วไปตั้งแต่ไอศกรีมชาเขียว นมที่ผสมชาเขียว ครีมบ้ารุงผสมชาเขียวไปจนถึงน้้ายาท้าความสะอาดกลิ่นชา
เขียว แต่มีสินค้าชาเขียวประเภทหนึ่งได้รับความนิยมมากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นชาเขียวประเภทพร้อมดื่มที่บรรจุใน
ลักษณะขวด กล่อง หรือ กระป๋อง ที่หลายบริษัทแข่งกันน้าเสนอประโยชน์ของใบชาออกมา ด้วยสรรพคุณที่มีมากใน
ชาท้าให้มันเป็นเหมือนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้หันมาใส่ได้เรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น ชาพร้อม
จึงถือเป็นเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ ท้าให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย
นอกจากชาเขียวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันยังมีชาไข่มุกที่เข้ามามีอิทธิพลใน
ประเทศได้อีกด้วย โดยชาไข่มุกมีต้นก้าเนิดจากประเทศไต้หวัน ช่วงยุค 1980 เริ่มเป็นที่รู้จักครัง้ แรกในประเทศไทยเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2544 ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่น เกิดเป็นกระแสเครื่องดื่มแฟชั่น แต่ด้วยข้อจ้ากัดทาง
รสชาติที่ยังไม่หลากหลายมากนักในช่วงนัน้ ท้าให้ไม่นานความนิยมชาไข่มุกเริ่มลดน้อยลง จนเมื่อประมาณ พ.ศ. 2554
ธุรกิ จชานมไข่มุก เริ่ม กลับมาค่ อยๆเติบโตอีกครั้ ง เนื่อ งจากเริ่ มมีเมนูที่หลากหลายมากขึ้น เม็ด ไข่มุ กสามารถใส่
เครื่องดื่ม ได้หลากหลายมากขึ้น ไม่จ้า กัดแค่ชานมและชาผลไม้เท่า นั้น แต่เริ่ มมีชาไทย ชาเขีย ว กาแฟ และโกโก้
ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมากขึ้น ตัวไข่มุกก็มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ท้าให้เครื่ องดื่มชาไข่มุก
กลับมาเป็นนิยมของผู้บริโภคอีกครั้งจนมาถึงปัจจุบัน หรือเรียกได้ว่าเป็นค่านิยมการดื่มชาไข่มุก จนท้าให้เกิดแบรนด์
ชาไข่มุกขึน้ มากมาย
KOI Thé (โคอิเตะ) เป็นหนึ่งในแบรนด์ชาไข่มุกที่ก้าลังมาแรง ถ้าใครเคยไปไต้หวัน จะต้องสะดุดหรือเคยเห็น
ป้ายร้านชานมไข่มุกเจ้าดังนั่นก็คือ ร้าน KOI Thé (โคอิเตะ) ชาไข่มุกพรีเมียม ชาไข่มุกที่พถิ ีพถิ ันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การ
เลือกใบชา การเก็บ การท้า รสชาติของชา รสชาติของไข่มุก และควบคุมคุณภาพในทุกๆขั้นตอน นอกจากนี้ KOI Thé
(โคอิเตะ) ยังให้ความใส่ใจกับรูปลักษณ์ของสินค้าที่จะออกไปถึงมือผู้บริโภค มีการใส่รายละเอียดท้าให้เกิดความ
แตกต่างและสร้างจุดเด่นในกับแบรนด์ ปัจจุบันชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ได้เปิดสาขาที่ประเทศไทยแล้ว โดยก้าลัง
เป็นที่นิยมและติดอับดับ 1ใน10 ของชาไข่มุกในประเทศไทย
จากข้างต้นที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ กระแสการดื่มชาไข่มุกก้าลังมาแรง และมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในอนาคต ผู้วิจัย
เกิดความสนใจในเรื่อง”ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก โดยผู้วิจัยจะเน้นไปที่กลุ่ม
ผู้บริโภคที่นิยมดื่มชาไข่มุกในเขตกรุงเทพมหานครเป็นส้าคัญ เนื่องจากแต่แรกเริ่มได้มีการเปิดตัวในกรุงเทพมหานคร
ก่อน ซึ่งท้าให้ได้รับความนิยมมากและในปัจจุบันมีจ้านวนสาขาทั้งหมด 3สาขา โดยทั้ง 3สาขานั้นได้ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงท้าให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องแน่นอน ความนิยมนี้ทั้งเพื่อสุขภาพและเน้นแฟชั่นการดื่ม
ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้สามารถน้าข้อมู ลมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมการบริโภคชาไข่มุก
รวมถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริ โภคว่าในระยะยาวจะคงท้าการบริโภคต่อ ไปหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางส้าหรั บ
ผู้ประกอบการทั้งปัจจุบันและอนาคต
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตั ดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2.เพื่ อ ศึ ก ษาค่ า นิ ย มที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ชาไข่ มุ ก KOI
Thé (โคอิ เ ตะ) ของผู้ บ ริ โ ภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ(Independent Variabies)
ปัจจัยทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ค่านิยม
- ด้านสังคม
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสุนทรียภาพ

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
การตัดสินใจซื้อชาไข่มุก
KOI THE’(โคอิเตะ)
ของกลุม่ ผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
2. ปัจจัยทางการตลาด ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
3. ปัจจัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
4. ปัจจัยทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
5. ค่านิยม ด้านค่านิยม ด้านสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
6. ค่านิยม ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
7. ค่านิยม ด้านสุนทรียภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ที่กิจการจะต้ องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย หมายถึง ความเกี่ยวข้องกันของ4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ้าหน่าย ระบบการ
จัดจ้าหน่าย การส่งเสริมการตลาดถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้ ต้องใช้ร่วมกันทั้ง 4
อย่ า ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ สนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า (ตลาดเป้ า หมาย) ให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความพึง พอใจ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ตัวสินค้า ราคา การจัดจ้าหน่าย การแจกจ่ายตัวสินค้าและส่งเสริมการตลาด
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1. Product สิ่งที่เสนอให้แก่ตลาด ที่สามารถตอบสนองความจ้าเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้ได้รับ
ความพอใจ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
- Tangible Goods สินค้าที่มีตัวตนจับต้องได้ สัมผัสได้ (Goods)
- Intangible Goods สิ่งที่ไม่มตี ัวตน จับต้องไม่ได้ สัมผัสไม่ได้(Services)
ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุดในบรรดาส่วนผสมทางการตลาดทั้งหมด
2. Price ราคาเป็นสิ่งที่ค่อนข้างส้าคัญในการตลาด การตั้งราคาในที่น้ีจะเป็นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะมีวิธีก้าหนดราคาง่ายต่างๆดังนี้
2.1 ก้าหนดราคาตามลูกค้า
2.2 ก้าหนดราคาตามตลาด
2.3 ก้าหนดราคาตามต้นทุน+ก้าไร
3. Place คือวิธีการน้าสินค้าไปสู่มือของลูกค้า หากเป็นสินค้าที่จะขายไปหลายๆแห่ง วิธีการขายหรือการ
กระจายสินค้าจะมีความ ส้าคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสินค้านั้นไม่ใช่ขายให้มากสถานที่ที่สุดจะดีเสมอ
เพราะมันขึน้ อยูก่ ับว่า สินค้าของท่านคือ อะไร และกลุ่มเป้าหมายท่านคือใคร เช่นของใช้ในระดับบน ควรจะจ้ากัดการ
ขายไม่ให้มีมากเกินไป เพราะอาจจะท้าให้เสียภาพ ลักษณ์ได้สิ่งที่เราควรจะค้านึงอีกอย่างของวิธีการกระจายสินค้าคือ
ต้นทุนการกระจายสินค้า หากจะกล่าวถึงธุรกิจที่เป็นการขายหน้าร้าน Place ในที่น้ีก็คือ ท้าเล ซึ่งก็ควรเลือกที่ ให้
เหมาะสมกับสินค้าของเรา
4. Promotion คือการท้ากิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกค้าถึงลักษณะสินค้าของเรา เช่นโฆษณาในสื่อต่างๆ หรือ
การท้ากิจกรรม ที่ท้าให้คนมาซื้อสินค้าของเรา และการท้าการลดราคาประจ้าปี หากจะพูดในแง่ของธุรกิจขนาดย่อม
การโฆษณาอาจจะเป็นสิ่งที่เกินความจ้าเป็นเพราะจะต้องใช้เงิน จะมากหรือน้อยก็ ขึ้นกับช่องทางที่เราจะใช้ ที่จะดีและ
อาจจะฟรีคือ สื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีผู้ใช้เพิ่มจ้านวนขึ้นมากในแต่ละปี สื่ออื่นๆที่ถูกๆ ก็จะเป็นพวก ใบปลิว โปสเตอร์
หากเป็นสื่อท้องถิ่นก็จะมี รถแห่ วิทยุท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยม
ค้าว่า "ค่านิยม" หมายถึง สิ่งที่คนสนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะเป็น หรือกลับกลายมาเป็นสิ่งที่คนถือว่า
เป็นสิ่งที่จะได้เป็นเจ้าของ ค่านิยมของสังคมจึงเป็น "วิธีของการจัดรูปความประพฤติ" ที่มีความหมายต่อบุคคลและเป็น
แบบฉบับความคิดที่ฝังแน่นส้าหรับยึดถือในการปฏิบัตขิ องคนในสังคมและในชีวิต หรือเผชิญกับเหตุการณ์ ท้าให้มีการ
เลื อ กในสถานการณ์ ค่ า นิ ย มจึ ง ไปถึ ง จุ ด มุ่ ง หมายหรื อ ความต้ อ งการในชี วิ ต และสิ่ ง ที่ บุ ค คลชอบ ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2529, อ้างถึงใน สุพชิ ชา ตรีเดชา ,2545,หน้า 9)
บริโภค Value เป็นความเชื่อที่คนในสังคมมีความเชื่อถือ และนิยมใช้ร่วมกัน (Shared Beliefs) หรือเป็น
บรรทัดฐานของกลุ่ม (Group Norms) ที่ถูกปลูกฝังเข้าสูต่ ัวบุคคล บางครัง้ ความเชื่อหรือบรรทัดฐาน ดังกล่าวนี้ อาจถูก
"ปรับแต่ง"ไปบางค่านิยมของวัฒนธรรมหรือค่านิย มของสังคม (Cultural Values or Social Values) มีการใช้ร่วมกันใน
กลุ่มบุคคลทั่วไปหลายกลุม่ แต่ค่านิยมของตัวบุคคล (Personal Value) เป็นลักษณะที่แต่ละบุคคลใช้และไม่มกี ารร่วมใช้
กันทุกคนหรือ ทุกกลุ่ม แม้ว่าค่านิยมนั้นจะได้รับอิทธิพลจากครอบครัว ศาสนา และประเทศซึ่ง ถือก้าหนดมาจากที่
เดียวกันก็ตาม อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546,หน้า 193-198)
3.แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
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กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซือ้ (Buyer Decision Process) ประกอบด้วย ขั้นตอนคือ การรับรู้ ความต้องการ
(ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ วัชราภรณ์ ทองพอก
(2560)
ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคจะเริ่มขึ้นเมื่อ
บุคคลรู้สึก ความต้องการ ซึ่งอาจเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นภายใน เช่น ความหิว หรืออาจเป็นความต้องการที่เกิด
จากสิ่งกระตุ้นภายนอกที่มากระตุน้ ให้ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าว เช่น ได้เห็นโฆษณาหรือเห็นตัวสินค้าแล้วเกิด
ความต้องการขึ้น แต่อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ภายในครอบครัวเนื่องจากเงินมีจ้ากัด เช่น ภรรยาต้องการใช้เงินเพื่อ
การอื่นแทนที่จะซือ้ สินค้าที่สามีตอ้ งการ หากไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ กระบวนการตัดสินใจซื้อก็อาจต้องหยุดอยู่ ณ
จุดนี้ จะเห็นได้วา่ ความต้องการบางอย่างถูกกระตุ้น และยังคงอยู่เป็นเวลานานโดยที่ไม่ท้าให้ความต้องการถึงระดับที่
จะท้าให้ผู้นนั้ เกิด การกระท้า ซึ่งนักการตลาดควรเข้าใจแรงผลักดันที่เกี่ยวกับทั้งประเภทสินค้าและตราสินค้าของเ ขา
เพื่อที่จะท้าให้เกิดความต้องการ
ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Search) เมื่อบุคคลได้ตระหนักถึงความต้องการแล้ว ผู้บริโภคจะค้นหาวิธีการที่จะ
ท้าให้ความต้องการดังกล่าวได้รับความพอใจ และการค้นหาอาจกระท้าขึ้นโดยสัญชาติญาณอย่างรวดเร็ว หรืออาจ
ต้องมีการใช้ความพยายามและการวิเคราะห์ข้อมูลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ คือ (1) จ้านวนของ
ข้อมูลที่จะหาได้ (2) ความพอใจที่ได้รับจากการค้นหาข้อมูล (3) ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง นักการตลาดควรสนใจ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคจะหาและอิทธิพลที่จะชักจูงพฤติกรรมการซือ้ ของเขา แหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคแสวงหาแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
- Personal Sources เช่น เพื่อน ครอบครัว เพื่อนบ้าน
- Commercial Sources เช่น โฆษณาทางวิทยุ และโทรทัศน์
- Public Sources เช่น สื่อสารมวลชน
- Experiential Sources เช่น ผู้ที่เคยใช้สินค้า
ความส้าคัญของแหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันตามชนิดของสินค้าและลักษณะผู้ซื้อ โดยส่วนมากผู้บริโภคจะได้
ข้อมูลต่าง ๆ จากการถามผู้ที่เคยใช้สินค้านัน้
ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือกต่างๆ (Evaluation of Alternatives) หลังจากขั้นตอนการค้นหาข้อมูลได้แล้วนั้น
ผู้บริโภคต้องท้า การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ก่อนท้าการตัดสินใจในขัน้ นี้ ผู้บริโภคต้องก้าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาที่จะใช้ส้าหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเป็นเรื่องของเหตุผลที่มองเห็นเช่น ราคา ความคงทน
หรือสมบัติของสินค้า เป็นต้น หรือเป็นเรื่องของความพอใจส่วนบุคคล เช่นชื่อเสียงของตราสินค้า แบบหรือสี เป็นต้น
จากเกณฑ์ที่ก้ า หนดจะท้า ให้ ผู้ บริ โ ภคทราบถึ งทางเลือ กที่เป็ น ไปได้ ถ้ า ทางเลือ กที่ ไ ด้ มีเพีย งทางเลือกเดี ย วการ
ประเมินผลก็ท้าได้ง่าย แต่บางครั้งทางเลือกที่ได้มีหลายแบบ ฉะนั้นผู้ บริโภคต้องพิจารณาเลือกทางเลือกที่ก่อให้เกิด
ความพอใจมากที่สุด ดังนั้นเมื่อผู้บริโภคได้รับข่าวสารข้อมูล ก็จะใช้เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้า นักการตลาด
จะต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและตราสินค้า รวมทั้งมีความตั้งใจในการซื้ออย่างไร
ขั้นที่ 4 การซือ้ (Purchase) หลังจากพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาถึงขั้นที่จะต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่
ถ้าการประเมินผลทางเลือกเป็นที่พอใจ การซือ้ ก็จะเกิดขึ้น ในการตัดสินใจซื้อก็จะต้องพิจารณาต่อไปถึงเรื่องตรายี่ห้อ
ร้านที่จะซือ้ ราคา สีสัน เป็นต้น
ขั้นที่ 5 การประเมินผลหลังการซื้อ (Post Purchase Evaluation) เมื่อมีการซื้อและใช้สินค้าแล้วการ
ประเมินผลที่ได้รับจากการซื้อและใช้สินค้าก็จะเกิดขึ้น ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ซื้อไปนั้นเป็นสิ่งส้าคัญที่
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นักการตลาดควรจะต้องทราบ ทั้งนี้เพราะว่ามันมีผลต่อการซื้ อซ้้าในครั้งต่อไป และมีผลต่อการแนะน้าเพื่อนฝูงด้วย
ดังนั้น นักการตลาดจะต้องพยายามลดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อไปโดยให้ข้อมูลที่เน้นจุดเด่นของสินค้า
หรือการติดตามให้บริการหลังการซือ้ เป็นต้น

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ใน
กลุ่มผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ด่มื ชาไข่มุก KOI Thé(โคอิเตะ) ซึ่งไม่ทราบ
จ้านวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ด่ืมชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
เนื่องจากไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน จึงก้าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณี
ที่มีจ้านวนประชากรไม่แน่นอน ( Infinite Population ) ( ระพินทร์, 2549 : 46 ) ดังนี้
n

=
โดยที่ n = จ้านวนหรือขนาดตัวอย่างที่จะได้จากการค้านวณ
P = ค่าเปอร์เซ็นที่ตอ้ งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด = 50% หรือ 0.5 ของประชากรทั้งหมด
E = ค่าเปอร์เซ็นคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง = 0.5
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วจิ ัยก้าหนดไว้ ผู้วิจัยใช้ที่ความเชื่อมั่น 95% และ Z มี่ค่าเท่ากับ 1.96

n

=

= 384.16

ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ควรใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 385 ตัวอย่าง ส้ารองเผื่อความผิดพลาดไว้จ้านวน 15
ตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนที่ยออมให้เกิดขึ้นได้ร้อยละ 5 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ดี ซึ่งรวมเป็น 400 ชุด
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะค้าถามในแบบสอบถามแบบปลายปิด ( Closed End )
ประกอบด้วยค้าถามที่มใี ห้เลือก 2 ค้าตอบ ( Dichotomous Question ) และค้าถามที่มีให้เลือกหลายค้าตอบ ( Multiple
Choice Question ) จ้านวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะค้าถามในแบบสอบถามแบบปลายปิด ( Closed End ) โดยเป็นระดับการวัดข้อมูล
ประเภทนามบัญญัติ ( Nominal Scale ) ประกอบด้วย ความถี่โดยเฉลี่ยในการบริโภค สาเหตุหลักที่ท้าให้บริโภค
เหตุผลที่เลือกบริโภค บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ช่องทางการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร จ้านวนทั้งหมด 5 ข้อ
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ้าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยก้าหนดระดับคะแนนการวัดแบบอันตรภาคชัน้ ( Interval Scale ) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด โดยสามารถเลือกค้าตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ โดยก้าหนดระดับคะแนน
การวัดแบบอันตรภาคชั้น ( Interval Scale ) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
โดยสามารถเลือกค้าตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บการตั ดสิน ใจเลือกซื้อชาไข่ มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยก้าหนดระดับคะแนนการวัดแบบอันตรภาคชั้น ( Interval Scale ) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยสามารถเลือกค้าตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่วนที่ 6 ค้าถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้า KOI Thé จ้านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นค้าถาม
ปลายเปิด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( Validity ) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการสร้า งแบบสอบถามให้ ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษา และน้ า
แบบสอบถามที่ได้สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 3 ท่าน ท้าการตรวจสอบความถูกต้อง
และน้ากลับมาปรับปรุง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. การทดสอบความเชื่อมั่น ( Reliability ) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการทดสอบ (Pre-Test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจริง แต่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ้านวน 30 คน และหาค่าความ
เชื่อมั่น โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช ( Cronbachs’ Alpha Coefficient ) โดยค้านวณผ่านโปรแกรมส้าเร็จรูป
SPSS และน้าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ( ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551 ) ซึ่งผลการ
ทดสอบความน่าเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความน่าเชื่อมั่นเท่ากับ 0.767 แสดงว่า
เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลท้าการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 400
ตัวอย่าง
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาและค้นคว้าจากหนังสือ บทความ สิ่งพิมพ์
วิทยานิพนธ์ วารสารเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ท
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน้าข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาประเมินผลผ่านโปรแกรม SPSS เพื่อก้าหนดค่าสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ โดยสามารถอธิบายตัวแปรของการศึกษา คือ
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics )
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ
( Percentage )
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยค้านวณหาค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé
(โคอิเตะ) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé(โคอิเตะ) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครโดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( Mean ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( Mean ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บความแตกต่า งระหว่า งตั ว แปรอิ ส ระและตั ว แปรตาม เป็ น สถิ ติที่ ใ ช้ใ นการทดสอบ
สมมติฐาน เพื่อสรุปผลอ้างอิงไปยังประชากรของการศึกษาครั้งนี้จะตั้งระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ( Multiple Linear Regression ) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการ
ตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ในกลุ่มผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ 0.5
ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.6) มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี (ร้อยละ 58.5) ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ า
(ร้อยละ 73.7) อาชีพนักเรียน นักศึกษา (ร้อยละ 72.5) มีรายได้ต่้ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท (ร้อยละ 50)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อชาไข่มุก KOI Thé(โคอิเตะ) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการบริโภคชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) เป็นจ้านวน 1 – 3 ครัง้ ต่อเดือน
( ร้อยละ 57.3 ) สาเหตุหลักที่ท้าให้บริโภคชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) คือ รสชาติดี อร่อย ( ร้อยละ 48.1 ) เหตุผล
ส้าคัญที่เลือกบริโภคชาไข่มุก KOI Thé(โคอิเตะ) คือ ความนุ่มของไข่มุก ( ร้อยละ 28.2 ) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ ตัดสินใจเลือกซื้อด้วยตนเอง ( ร้อยละ 57.6 ) ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชาไข่มุก KOI Thé (โคอิ
เตะ) จากเพื่อน คนรู้จัก ( ร้อยละ 38.9 )
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé(โคอิเตะ) ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ปัจจัยทางการตลาดของ KOI THE’ Mean
S.D.
การแปลผล
ด้านผลิตภัณฑ์
4.055
.483
มาก
ด้านราคา
3.760
.552
มาก
ด้านช่องทางการจ้าหน่าย
3.192
.779
ปานกลาง
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.131
.842
ปานกลาง
ภาพรวม
3.535
.664
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่านิยมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
1.
ด้านสุนทรียภาพ

Mean
3.868

S.D.
.453

การแปลผล
มาก

2.

ด้านสังคม

3.710

.670

มาก

3.

ด้านเศรษฐกิจ

3.313

.677

ปานกลาง

ภาพรวม

3.630

.60

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซือ้ ชาไข่มุก KOI Thé ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกซือ้
การตัดสินใจเลือกซื้อ
1.
กระแสการรีวิว

Mean
4.129

S.D.
.729

กาแปลผล
มาก

2.

ค้าแนะน้าของบุคคลรอบข้าง

3.993

.804

มาก

3.

การลดราคาและจัดท้าโปรโมชั่น

3.651

.815

มาก

4.

สินค้าและคุณภาพเหมาะสมกัน

3.835

.594

มาก

5.

สินค้าและราคาเหมาะสมกัน

3.797

.614

มาก

6.

ราคาและคุณเหมาะสมกัน

3.838

.608

มาก

3.874

.507

ภาพรวม
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ตารางที่4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการ
ซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares
df
Mean
F
sig
การถดถอย (Regression) 39.759
7
5.68
42.340
.000
ส่วนที่เหลือ (Residual)
41.318
308
.134
รวม
81.09
315
จากการวิเคราะห์ตารางที่4 พบว่าปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่สง่ ผลต่อการซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ปัจจัยทางการด้านช่องทางการจัด
จ้ าหน่ าย ปั จจั ยทางการตลาดด้ านส่ งเสริ มการตลาด ค่ านิ ยมด้ านสั งคม ค่ านิยมด้ านเศรษฐกิ จ และค่ านิ ยมด่ าน
สุ นทรี ยภาพ ส่ งผลต่ อการตั ดใจซื้ อของผู้ ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้ การวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุ นาม (Multiple
Regression) ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่5
ตารางที5่ แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเมื่อให้ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมเป็นตัวแปร
ตัวแปรพยาการณ์
ตัวแปร
B
(Constant)
.929
ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
.137 .057
ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา
.151 .048
ปัจจัยทางการด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย
-.079 .047
ปัจจัยทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด
-.010 .043
ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ
.273 .056
ค่านิยมด้านสังคม
.279 .040
ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
.004 .042 .006
R=0.700
R square=0.490 Adjusted R Square =0.479

Std. Error
Bata t
sig
.208
4.470
.131
2.392
.017
.164
3.157
.002
-.121
-1.691
.092
-.016
-.228
.819
.244
4.845
.000
-.369
6.620
.000
.101
.919
Std. Error of the Estimate =0.36626

.000

จากการวิเคราะห์ ตารางที่5 พบว่าปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ค่านิยมด้ านสังคม และด้าน
สุนทรียภาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจัยทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และค่านิยมด้านสุนทรียภาพไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก
KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์รูปแบบการใช้งานที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภคดังนี้
Ý= 0.929+(0.137) +(0.151) +(0.273) +(0.279)
เมื่อ Ý แทน การตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé(โคอิเตะ) (จ้านวนแก้ว/วัน)
แทน ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
แทน ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา
แทน ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ
แทน ค่านิยมด้านสังคม
จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่สง่ ผลต่อการซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ทัง้ 7 ด้าน
ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ปัจจัยทางการด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย
ปัจจัยทางการตลาดด้านส่งเสริม การตลาด ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ และค่านิยมด่านสุนทรียภาพ
ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน

ผลการวิจัย

ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
ปัจจัยทางการตลาด ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
ปัจจัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
ปัจจัยทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
ค่านิยม ด้านค่านิยม ด้านสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
ค่านิยม ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)
ค่านิยม ด้านสุนทรียภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)

สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปและอธิปายผล
การอธิปายผลของข้อค้นพบต่างๆ จากการวิจัยเรื่องปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่สง่ ผลต่อการซื้อชาไข่มุก
KOI Thé (โคอิเตะ) ผู้วิจัยได้น้าสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวความคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบาย
และยืนยันความสอดคล้องของสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งแรก
ที่ผู้บริโภคให้ความส้าคัญ ทั้งเรื่องคุณภาพ ภาพลักษณ์ ปริมาณ ความแตกต่าง ความหลากหลาย และที่ส้าคัญต้อง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับธวัชชัย สุวรรณสาร(2558) ที่กล่าวว่า ภาพลักษณ์น้ี ต้องเป็น
ภาพลักษณ์ทีล่ ูกค้า เมื่อใช้สินค้านี้แล้วเกิดความภูมใิ จ พอใจสูงสุดตามธรรมชาติของมนุษย์เมื่อพึงพอใจอะไรสูงๆ จะมี
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การบอกต่อด้วยความภูมิใจ นี่แหละคือปัจจัยที่ทรงพลังที่สุดในการตลาด และการสร้างแบรนด์ คือ "การบอกต่อ"
นั่นเอง ซึ่งใช้ได้ผลเสมอถึงแม้ยุคนีจ้ ะเป็นยุคแห่งอินเตอร์เน็ตก็ตาม
สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผู้ท้าแบบสอบถามส่วน
ใหญ่คดิ ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ต้องคุม้ ค่าเหมาะสมกับคุณภาพ ปริมาณ สิ่งที่โฆษณาออกไป และตราสินค้า ลูกค้าจึง
จะยอมจ่ายไม่วา่ สินค้าจะราคาสูงแค่ไหน ซึ่งสอดคล้องกับธวัชชัย สุวรรณสาร(2558) กล่าวคือการที่ลูกค้าเสียเงินซื้อ
สินค้าจากคุณแล้วเขารู้สึกคุ้มค่าเต็มที่สมกับที่เราท้าการโฆษณาไว้ โดยหากลูกค้าจะท้าการซื้อสินค้าสักชิ้ นหนึ่ง
แน่นอนครับเขาจะต้องมีการเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ และเลือกสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของเขามากที่สุด
สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé
(โคอิเตะ) ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหม่ให้ความส้าคัญกับผลิตภัณฑ์มากกว่า ช่องทางการจัดจ้าหน่ายจึงไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ ถ้าสินค้ามีคุณภาพดี ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ไม่วา่ อยู๋ไกลแค่ไหน ลูกค้าก็จะไปใช้
บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญญรัตน์ กุศลส่ง (2554) ที่กล่าวว่าปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่ายเป็นเพียงส่วนเล็กๆในกระบวนการตัดสินใจซื้อ แต่จริงๆแล้วส่วนใหญู่ผู้บริโภคจะให้ความส้าคัญกับสินค้ามาก
ที่สุด ถ้าเป็นของที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ้าวันหรือใช้ตลอดเวลา กระบวนการตัดสินใจจะเกิดเมื่อได้เห็นสินค้าหรือเกิด
ความจ้าเป็นที่จะต้องใช้ เมื่อเกิดความจ้าเป็นขึ้นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคจะใช้ประกอบการตัดสินคือตัวผลิตภัณฑ์ ตรายี่ห้อ
คุณภาพ ราคา คุณสมบัติ และความคุ้มค่าเมื่อได้ครอบครอง
สมมุติฐานที่ 4 ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé
(โคอิเตะ) ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมาจากเพื่อนและคนรู้จัก การประชาสัมพันธ์และโฆษณา
ตามสื่อต่างๆไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซี่งสอดคล้องกับ thumbsupteam(2556) กล่าวว่า เพราะวันนี้ผู้บริโภคไม่ไว้ใจใน
โฆษณาอีกต่อไปแล้ว การตลาดพลังบอกต่อปากต่อปากหรือ Word of mouth จึงเป็นรูปแบบการโฆษณาที่ดีและ
น่าเชื่อถือมากที่สุดในขณะนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ดมี คี ุณภาพจะขายตัวมันเอง และช่วยท้าให้ตันทุนการผลิตลงทุนอีกด้วย
สมมุติฐานที่ 5 ค่านิยมด้านสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ผลการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่า ค่านิยมด้านสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากปัจจัยทางสังคมค่อนข้างมีอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะคนในครอบครัว พ่อ แม่ เพื่อน คุณครู หรือคนรู้จัก ซึ่งสอดข้องกับงานวิจัยของ
อรวรรณ ลลิตแจ่มเลิศ (2557) ที่กล่าวว่าค่านิยมทางสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิงอาทิเช่น ครอบครัว เพื่อน คน
รู้จัก ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยอาจจะเป็นผู้แนะน้า สนับสนุนการตัดสินใจซือ้ ในแต่ละครัง้
สมมุติฐานที่ 6 ค่านิยมด้าเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ผลการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่า ค่านิยมด้านเศรษฐกิจไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากชาไข่มุกเป็นของที่ใช้บริโภค ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มักยอมลงทุนกับของที่ให้บริโภคมากกว่าอุปโภค ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจซื้อมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมิ่งขวัญ ศรีทอง (2558) กล่าวคือของที่จ้าเป็นที่จะต้องใช้ ต้อง
บริโภค หรือที่ผู้บริโภคต้องการ ถึงแม้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดี ก็ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าชนิด
นัน้ ๆ เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเลือกที่จะตอบสนองความต้องการชองตนเองเป็นหลัก
สมมุติฐานที่ 7 ค่านิยมด้านสุทรียภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ผลการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่า ค่านิยมด้านสุนทรียภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ๋เลือก
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ตนเองเป็นผู้มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง และส่วนใหญ่ชอบในความนิ่ม
ของไข่มุกที่ใส่ลงไป ซึ่งสอดคล้องกับ KooKkai Rungwanan(2556) ที่กล่าวว่าค่านิมด้านสุนทรียภาพ เป็ นค่านิยมที่
เกี่ยวข้องกับความชื่นชอบ พึงพอใจในความงาม ความเหมาะสม และความกลมกลืนกันในลักษณะต่างๆ

ข้อเสนอแนะในการนาวิจัยไปใช้
จากผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ค่ า นิย มด้ า นสั ง คม และด้ า น
เศรษฐกิจ ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือผู้ผลิตหรือ
ผู้จัดจ้าหน่ายควรใช้ความส้าคัญกับทั้ง 4ด้าน และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับ
ราคา เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสูงสุ ด
สอดคล้องกับ (วิชัย, 2550) กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเป็นด้านบรรจุภัณฑ์ หรือตัวผลิตภัณฑ์อาหารก็ได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างขึ้น อันจะเป็นประโยชน์และช่วยแก้ปัญหา
ด้านพบว่าปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการซื้อชาไข่มุก KOI Thé หรือปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึง
เสนอประเด็นส้าหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1.แนะน้าให้มกี ารเพิ่มตัวแปรปัจจัยทางการตลาดจาก 4 ด้าน เป็น 7 ด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ที่มาก
ขึน้ ซึ่งจะท้าให้ผู้วจิ ัยเข้าใจผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น
2.แนะน้าให้เปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างไปสถานที่ที่แตกต่าง เพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลาย ทัศนะคติที่แตกต่าง
ไปจากเดิม

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนีส้ ามารถส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ด้วยการให้ค้าปรึกษาค้าแนะน้า และแห้ไขข้อบกพร่องจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ้าสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้าให้วิจัยครั้งนี้
ออกมาส้าเร็จตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจนท้าให้งานวิจัยนีส้ ้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
Application of the Learning Environment Administration System for Education
on Online Social Network
สรญา เปรีย้ วประสิทธิ์1 ฉันทนา ปาปัดถา2 และวิลัยวรรณ์ ตระกูลวงศ์3
Sorraya Priaoprasit, Chantana Papattha and Wilaiwan Trakulwong
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อ นเรียนและหลัง
เรียนด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ นักศึกษาของ
พณิ ชยการธนุ บรี จ้ า นวน 33 คน สถิ ติที่ใ ช้ ใ นการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนการสอน มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ สร้างความสนใจ ส้ารวจค้นหา สรุปและอภิปราย
ผล ขยายความรู้ และประเมิ น ผล 2) สิ่ ง แวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ใ นการจั ด การศึก ษาบนเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์
มีประสิทธิภาพที่ 82.28/81.89 และ 3) ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจั ด
การศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
คาสาคัญ: สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดการศึกษา เครือข่ายสังคมออนไลน์
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Abstract
The objectives of the study were 1) to design teaching and learning process, 2) evaluate its efficiency,
and 3) compare the learner’s proficiency before and after using the learning environment administration system
for education on online social network. The data was collected from 33 students of Thonburi Commercial Collage.
Data was analyzed by average, standard deviation. The results showed as follows:1) Process of teaching and
learning had five step including create interest, search and explore, summarizing and discussion, expand
knowledge, and evaluation. The learning environment of education on online social network had that the average
efficiency was 82.28/81.89. The students had learning achievement after learning higher than that before
learning at the .01 level of significance.
Keywords: Learning Environment, Education, Online Social Network

บทนา
ในปั จจุบันประเทศไทยใช้กรอนโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 หรือ ที่
เรียกว่า ICT 2020 ก้าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ICT เป็นพลังขับเคลื่อนส้าคัญในการน้าพา คนไทยสู่ความรู้และปัญญา
เศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทย สู่ความเสมอภาค (Smart Thailand 2020) (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2554) ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ้าวันของคน
รุ่นใหม่ จะเห็นได้ว่าโดยทั่วไปมีการสื่อสารผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การสื่อสารผ่าน MSN การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความคิดเห็นผ่ าน Social Network การค้นหาข้อมูลใน Google และ Wikipedia การประกาศข่าวสารผ่าน
Twitter และการดูวดิ ีโอคลิปผ่าน YouTube เป็นต้น [2] เมื่อการพัฒนาทักษะด้านทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนตามกรอบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การปฏิรูป การศึกษาที่แท้จริงควรปฏิรูป
กระบวนทัศด้วย จากกระบวนทัศน์เดิมที่ครูเป็นผู้มอบความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสถาบันต่างๆ เปลี่ยนเป็น
ช่วยกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้รวมกันระหว่างครูกับเด็กและเยาวชนทุกคนในสังคม นั่นคือ “กระบวนการเรียนรู้
ส้าคัญกว่าความรู้” และ “ครูมิใช้ผู้มอบความรู้” แต่เป็น “ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันกับ
เด็กและเยาวชน” ซึ่งเป้าหมายของการเรียนรู้จะมิใช่ตัวความรู้อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมากมาจมหาศาลเกิน
กว่าที่จะมอบให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ อีกทั้งนักเรียนในศตวรรษใหม่มีคนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากทุกหนทุก
แห่งทังในสิ่งแวดล้อมและในอินเทอร์เน็ต ดังนั้น กระบวนทัศน์ใหม่ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต
เด็กและเยาวชนจะเรียนรู้อะไรบ้างขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคน แต่ที่ทุกคนควรมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา
ตลอดชีวิตพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง [3] ดังนั้น การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนจากระบบการเรียน
การสอนที่ครูเป็นผู้บรรยาย แต่ผู้เดียว มาเป็นการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสอน และครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้
ความรู้ เป็นผู้ช้ีแนะ การเรียนการสอนแบบเดิมที่ครูเป็นศูน ย์กลางไม่สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ดีพอ [4]
การส้ า รวจผู้ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมของศู น ย์ วิ จั ย นวั ต กรรมอิ น เทอร์ เ น็ ต ไทยในปี 2554 พบว่ า กลุ่ ม ที่ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ นักเรียน-นักศึกษา และช่วงกลุ่มอายุ ระหว่าง 12 – 17 ปี พฤติกรรมของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปมาก
โดยการเข้าใช้ผ่านลิงค์บนโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง Facebook เพิ่มมากขึ้น [5] และกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook, YouTube และเครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ คือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือวัยรุ่นหนุ่มสาว ที่ยังไม่
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ตระหนักถึงอะไรควรหรือไม่ควรท้า เช่น การใช้เครือข่ายสังคมในขณะเรียน ฯลฯ [6] ดังนั้น จึงควรน้าเครือข่ายสังคม
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีอยู่ที่มีอยู่บนระบบอินเตอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จ้าเป็นส้าหรับนั กเรียน ทั้งยัง เป็นการลดข้อจ้ากัดด้านเวลาและสถานที่ใน
การเรียนรู้ โดยเครื่องมือเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของยุคเว็บ 2.0 ที่นักเรียนและครูสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่าง
รวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดีย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โซเชียลมีเดียที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
Facebook, Twitter, Web Blog, YouTube และ Google Apps เป็นต้น โดยครูต้องเข้าใจคุณลักษณะของเครื่องมือแต่ละ
ชนิด เพื่อวางแผนและเลือกใช้ได้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับรูปแบบการเรียน [7] ซึ่งการใช้โซเชียลมีเดียใน
การเรียนการสอน เป็นเรื่องส้าคั ญในปัจจุบัน ที่ครูผู้สอนสามารถน้ามาประยุกต์ใช้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจและเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทางหนึ่งด้วย [8]
จากสาเหตุต่างๆ ท้าให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับการน้าสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษาให้เกิดประโยชน์สุงสุด โดยน้าเครื่องมือที่มีให้บริการในสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะท้าให้ได้รูปแบบและเครื่องมือส้าหรับการจัด
การศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บนโลกเครือข่ายให้เกิดประโยชน์สุงสุด

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
2) ศึกษาประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยคณะผู้วิจัยขอน้าเสนอขั้นตอนการด้าเนินการวิจัยสามารถน้าเสนอ
ขั้นตอนการด้าเนินการทั้ง 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอนของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการ
จัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กับนั กศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จ้านวน 33 คน โดยใช้แบบแผนการ
วิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์การศึกษาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการ
จัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ยุคดิจิทัล G-Suite for Education ประกอบด้วย G-Site, G-Classroom, G-Doc,
G-Sheet, G-Slide, G-Form, G-Photo, G-Hangout, G-Translate, G-Calendar, YouTube, G-Search Facebook และ Instagram
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การวิเคราะห์ ข้อมุล โดยใช้สถิติค่า เฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน้า เสนอข้ อมูลใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง

ผลการศึกษา
1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ตารางที่ 1 ขั้นตอนของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้ น ตอ นขอ ง บทบาทครู
ระบบ
1. สร้า งความ จัดสถานการณ์หรือ
เรื่องราวที่น่าสนใจ
สนใจ
เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียน สังเกต
สงสัยในเหตุการณ์
หรือเรื่องราว
2. สารวจและ สรุปประเด็นหัวข้อที่
ให้นักศึกษาท้า
ค้นหา
กิจกรรม

นักศึกษา

เครื่องมือ ICT

ผู้เรียนสร้างค้าถาม ก้าหนดประเด็นที่จะศึกษา

G-Search ใช้
ค้นหาข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต
YouTube

ผู้เรียนวางแผนก้าหนดแนวทางการส้ารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน
และก้าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข้อสนเทศหรือ
ปรากฏการณ์ ต่างๆ โดยมีกระบวนการท้างานออกแบบ ดังนี้

2.1 วิเคราะห์
โจทย์ ที่มีมาให้
แ ก้ ไ ข
(
Program
Analysis)

ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อตอบค้าถาม What เราจะท้างาน
อะไร? ก้าหนดเป้าหมายของงานที่จะท้า ซึ่งเป็นเรื่องเบื้องต้นใน
การออกแบบที่เราจะต้อง รู้ก่อนว่า จะก้าหนดให้งานของเราบอก
อะไร (Inform)เช่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บอกทฤษฎี หรือ
หลักการ เพือ่ ความบันเทิง เป็นต้น Where งานของเราจะน้าไปใช้
ที่ไหน? เช่น งานออกแบบผนังร้านหนังสือที่สยามสแควร์ที่เต็มไป
ด้วยร้านค้า แหล่งวัยรุ่น คงต้องมีสีสันฉูดฉาดสะดุดตามากกว่า
ร้านแถวสีลมซึ่งสถานที่ในเขตคนท้างาน ซึ่งมีอายุมากขึน้ Who
ใครคือคนที่มาใช้งาน? หรือกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย (User Target
Group) เป็นเรื่องส้าคัญที่สุดในการ วิเคราะห์โจทย์เพื่อการ
ออกแบบ เพราะผู้ใช้งานเป้าหมายอาจเป็นตัวก้าหนด
แนวความคิดและรูปลักษณ์ของงานออกแบบได้ เช่น งาน
ออกแบบโปสเตอร์ส้าหรับผู้ใหญ่ เราต้องออกแบบโดยใช้สีจ้านวน
ไม่มากไม่ฉูดฉาด และต้องใช้ตัวอักษรที่มี ขนาดใหญ่ รวมถึงการ

G-Search ใช้
ค้นหาข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต
G-Document ใช้
พิมพ์ข้อมูล
ต่างๆ
YouTube
G-Search
G-Document
G-Drawing
YouTube

ใช้ค้าถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการ
ค้าถามในประเด็น
ปัญหาที่จะท้าการ
ออกแบบ และให้
ค้าแนะน้าปรึกษา
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กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้ น ตอ นขอ ง บทบาทครู
ระบบ

นักศึกษา

เครื่องมือ ICT

จัดวางอย่างเรียบง่ายมากกว่าผู้ใช้ในวัยอื่นๆ How แล้วจะท้างาน
ชิ้นนี้อย่างไร?
การคิดวิเคราะห์ในขึ้นสุดท้ายนี้อาจจะยากสักหน่อยแต่เป็นการ
คิดที่รวบรวม การวิเคราะห์ที่มีมาทั้งหมดกลั่นออกมาเป็น
แนวทาง
2.2
สร้ า ง ให้ค้าแนะน้าปรึกษา
แนวคิดหลักใน
การออกแบบ
ใ ห้ ไ ด้
( Conceptual
Design)
2.3 ศึกษางาน ให้ค้าแนะน้าปรึกษา
ห รื อ ก ร ณี
ตัวอย่า งที่มีอยู่
แ ล้ ว ( Case
Study)
3. อ ธิ บ า ย ให้คา้ แนะน้าปรึกษา
และสรุปผล

จากข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า น้ามาสร้างสรรค์แนวคิดหลักของ
งาน เป็นลักษณะของผังความคิด

G-Search
G-Document
G-Drawing
YouTube

ค้นคว้าข้อมูลหางานตัวอย่างในแบบต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบกับ
แนวความคิดที่ได้ท้าการคิดและร่างไว้

G-Search
G-Document
G-Drawing
YouTube

ผู้เรียนน้าข้อมูลข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์แปลผล สรุปผลและ
น้าเสนอผลในรูปแบบต่างๆ
- งานออกแบบร่าง (Preliminary Design)
1. แสวงหาข้อบกพร่อง (Mess Finding)
2. รวบรวมข้อมูล (Data Finding)
3. มองปัญหาทุกด้าน (Problem Finding)
4. แสวงหาความคิดที่หลากหลาย(Idea Finding)
5. หาค้าตอบที่รอบด้าน(Solution Finding)
6. หาข้อสรุปที่เหมาะสม(Acceptance Finding)
- งานออกแบบจริง (Design) ในการออกแบบจริงนั้นเป็นการ
พัฒนาจากแบบร่างที่มีอยู่
ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วที่จะน้าไปผลิตต่อไป แล้วแต่ความถนัด ของ
คนออกแบบแต่ละคน
- การน้าเสนอผลงาน
1. ขั้นตอนการสร้างงานน้าเสนอข้อมูล
2. การซักซ้อมก่อนการน้าเสนอ
3. ขั้นน้าเสนอจริง

G-Search
G-Document
G-Drawing
G-Slide
YouTube

4. ข ย า ย ให้ค้าแนะน้าปรึกษา ผู้เรียนน้าความรูท้ ี่สร้างขึน้ ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือ
ความรู้
แนวคิดที่ได้ ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือน้าข้อสรุปที่ได้ไปอธิบาย
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G-Search
G-Document

กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้ น ตอ นขอ ง บทบาทครู
ระบบ

นักศึกษา

เครื่องมือ ICT

เหตุการณ์อื่น ๆ โดยมีกระบวนการขั้นตอนในการขยายความรู้ G-Drawing
เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ซงึ่ หมายถึงความคิดเชื่อมโยงที่ G-Slide
YouTube
พยายามหาทางออกหลาย ๆ ทาง ใช้ความคิดที่หลากหลาย
แสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และคิดนอกกรอบ คัดสรรค์
หาทางเลือกใหม่ ๆ และพยายามปรับปรุงให้ดีข้นึ เรื่อย ๆ
5. ประเมินผล สร้างกิจกรรมและ
แบบทดสอบ
ประเมิน

ท้ากิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย และแบบประเมิน

G-Forme
G-Search
G-Document
G-Drawing
G-Slide
YouTube

ตารางที่ 2 ขั้นตอนของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
กิจกรรม
Activity I ให้ตอบค้าถามต่อไปนี้
1. กราฟิกส์ หมายถึงอะไร
2. คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หมายถึงอะไร
3. ประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ มีอะไรบ้าง
4. ประเภทของไฟล์กราฟิกส์มีก่ปี ระเภทอะไรบ้าง
5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กราฟิกส์มอี ะไรบ้าง
6. ระบบสีในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์มอี ะไรบ้าง
Activity II ให้นักศึกษาออกแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นชื่อนักศึกษา
โดยก้าหนดให้ใช้รูปทรงเรขาคณิต 3 รูป คือ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม
ประกอบกันเป็นชื่อภาษาอังกฤษของนักศึกษา
1. ให้นักศึกษาท้าแบบร่างพร้อมลงสีบนกระดาษ A4
2. ให้นักศึกษาโหลดโปรแกรม CamScaner ลงบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อท้า
การ Scan ภาพงานที่ได้ออกแบบส่งบน Classroom
3. ให้นักศึกษาน้าแบบร่างที่ได้ออกแบบบนกระดาษใช้โปรแกรมออกแบบ
งานกราฟิกที่นักศึกษาถนัดสร้างภาพให้เหมือนแบบ โดยก้าหนดขนาด
ของไฟล์งานส้าหรับงานน้าเสนอบนจอภาพ
หมายเหตุ ให้ส่งงานแบบร่างบนกระดาษ A4 ภายในเวลา 13.00 น. ของ
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
Activity III ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Photoshop สร้างภาพวงจรสี ทั้งหมด
3 ระดับ พร้อมทั้งแยกสีรอ้ นสีเย็นและสีตรงข้ามให้ชัดเจน
1. ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Photoshop ในการสร้างชิน้ งาน

ครู
ผู้เรียน
ให้ค้าแนะน้า ท้ า กิ จ ก ร ร ม
ปรึกษา
โ ด ย เ ลื อ ก ใ ช้
เครื่ อ งมื อ ICT
ให้เหมาะสม

เครื่อง ICT
G-Forme
G-Search
G-Document
G-Drawing
G-Slide
YouTube
Adobe Illustrator
ให้ค้าแนะน้า ท้ า กิ จ ก ร ร ม G-Form
ปรึกษา
โ ด ย เ ลื อ ก ใ ช้ G-Search
เครื่ อ งมื อ ICT G-Document
ให้เหมาะสม
G-Drawing
G-Slide
YouTube
Adobe Illustrator

ให้ค้าแนะน้า ท้ า กิ จ ก ร ร ม G-Form
ปรึกษา
โ ด ย เ ลื อ ก ใ ช้ G-Search
เครื่ อ งมื อ ICT G-Document
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กิจกรรม
2. ให้นักศึกษาสร้างไฟล์งาน 2 ไฟล์ คือ ไฟล์
วงจรสี 3 ระดับ ที่ได้จากการผสมสี และล้าดับวรรณะของสี แยกสี
ร้อน สีเย็น
3. ให้บันทึกไฟล์ภาพเป็นสกุล CC1.jpg และ CC2.jpg
4. ส่งไฟล์ภาพบน Classroom

ครู

Activity IV ให้นักศึกษาตอบค้าถามต่อไปนีล้ งบนสมุด
1. จงบอกความหมายของการออกแบบกราฟิกจากผู้เชี่ยวชาญมาไม่น้อย
กว่า 3 ความหมาย
2. จงจ้า แนกประเภทของงานออกแบบพร้อมทั้งอธิบายแต่ละประเภท
ของงานออกแบบตามความเข้าใจของนักศึกษา
3. จงอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกตามความเข้าใจของ
นักศึกษา
4. จงอธิบายกระบวนการออกแบบกราฟิกมีกี่ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมี
ลักษณะเช่นไร อธิบายโดยละเอียด
5. จงอธิบายกระบวนการของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ มี 6 ข้อ
อะไรบ้างอธิบายโดยละเอียด
6. หลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการออกแบบงานกราฟิกมีอะไรบ้า ง
อธิบายโดยละเอียด
Activity V ให้นักศึกษาคิดสินค้า และออกแบบตราสินค้าของนักศึกษา โดย
ใช้ ขั้ น ตอนในการออกแบบกราฟิ ก และขั้ น ตอน 6 ขั้ น ของการสร้ า ง
ความคิดสร้างสรรค์ มาช่วยในการออกแบบ
1. ให้นักศึกษาออกแบบสินค้าและตราสินค้าที่ต้องการขาย
2. ให้นักศึกษาออกแบบใส่กระดาษที่แจกให้
3. ให้นักศึกษาถ่ายภาพที่ออกแบบไว้สง่ งานบน Classroom
โดยนักศึกษาส่งงาน 2 ชิน้ ดังนี้
1. ท้าการวิเคราะห์และออกแบบกราฟิกแบรนด์สนิ ค้าบน Google Doc
2. ท้าการออกแบบร่างแบรนด์สินค้าบนกระดาษ A4 ที่ได้แจกให้ และใช้
โปรแกรม CS Scan ส่งภาพบนคลาสรูม
Activity VI ให้นักศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของตัวเอง และใส่ความคิด
สร้างสรรค์ลงไปใน My Logo
1. วิเคราะห์ตามกระบวนการออกแบบงานกราฟิกส์ ใช้ google doc ใน
การส่งงาน
2. วิเ คราะห์บูรณาการความคิดสร้า งสรรค์ตามกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์ ใช้ Google doc
3. ขั้นออกแบบ My Logo บนกระดาษ A4 ถ่ายภาพด้วยโปรแกรม CS
Scan ส่งบน Classroom

ให้ค้าแนะน้า ท้ า กิ จ ก ร ร ม
ปรึกษา
โ ด ย เ ลื อ ก ใ ช้
เครื่ อ งมื อ ICT
ให้เหมาะสม

G-Form
G-Search
G-Document
G-Drawing
G-Slide
YouTube
Adobe Illustrator

ให้ค้าแนะน้า ท้ า กิ จ ก ร ร ม
ปรึกษา
โ ด ย เ ลื อ ก ใ ช้
เครื่ อ งมื อ ICT
ให้เหมาะสม

G-Form
G-Search
G-Document
G-Drawing
G-Slide
YouTube
Adobe Illustrator

ให้ค้าแนะน้า ท้ า กิ จ ก ร ร ม
ปรึกษา
โ ด ย เ ลื อ ก ใ ช้
เครื่ อ งมื อ ICT
ให้เหมาะสม

G-Form
G-Search
G-Document
G-Drawing
G-Slide
YouTube
Adobe Illustrator
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ผู้เรียน
ให้เหมาะสม

เครื่อง ICT
G-Drawing
G-Slide
YouTube
Adobe Illustrator

กิจกรรม
ข้อสอบอัตนัยและปฏิบัติข้อสอบอัตนัย
ให้นักศึกษาวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิกพื้นผิวห้องจัดแสดงสินค้าเกษตร
"ศิลปเกษตร" เขียนลงบนกระดาษค้าตอบที่แจกให้ (โดยได้แนบข้อมูลเพื่อ
ช่วยในการวิเคราะห์ออกแบบมาให้นักศึกษาวิเคราะห์ด้วย)
1. วิเคราะห์ตามกระบวนการออกแบบงานกราฟิกส์
2. วิเ คราะห์บูรณาการความคิดสร้า งสรรค์ตามกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์
3. ออกแบบร่างบนกระดาษที่แจกให้
ข้อสอบปฏิบัติ
ให้นักศึกษาออกแบบพืน้ ผิวฝาผนังห้องจัดแสดงงานศิลปเชิงเกษตร โดยเน้น
หลักการใช้สีแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับประเด็นหัวข้อ "ศิลปเชิงเกษตร"
1. ใช้โปรแกรม Illustrator ออกแบบ พื้นผิวฝาผนังห้องจัดแสดง ซึ่งไป
ด้าเนินการในห้องปฏิบัติการ
2. บันทึกไฟล์ช่อื ว่า Mid_DM211_No.___.png
3. ส่งไฟล์งานบน Classroom
Activity VII ให้นักศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้สินค้า ที่
ต้องการขายออนไลน์ บน Facebook, Instragrame ที่นักศึกษาสนใจ โดยใช้
ขั้นตอนในการออกแบบกราฟิก และขั้นตอน 6 ขั้นของการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ มาช่วยในการออกแบบ
1. วิเคราะห์ตามกระบวนการออกแบบงานกราฟิกส์ท้าลงบนสมุด
2. วิเ คราะห์บูรณาการความคิดสร้า งสรรค์ตามกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์ ท้าลงบนสมุด
3. ขั้นออกแบบโลโก้ บนสมุดในรายวิชา ถ่ายภาพด้วยโปรแกรม CS Scan
ส่งบน Classroom
ส่งในชั่วโมง
Activity VIII ให้นักศึกษาออกแบบงาน Infographic ในหัวข้อ "ระลึกถึง
พระคุ ณมารดา" เพื่อ เป็น การรณรงค์ป ลุก จิต ส้ า นึ กให้ร ะลึก ถึง บุญ คุ ณ
มารดาผู้มีพระคุณ ปลูกฝังความกตัญญูให้เ กิดขึ้นกับ มนุษย์ โดยค้ นหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต น้ามาออกแบบงาน Infographic ท้าลงบนกระดาษ
A4 ที่แจกให้
ในขั้นของการออกแบบกราฟิก 5 ขั้นตอน และความคิดสร้างสรรค์ 6
ขั้นตอน แทรกลงในขั้น Conceptual Design ให้ท้าลงบน google doc
1. ออกแบบร่างงาน Infographic ลงบนกระดาษ
2. น้าแบบร่างมาออกแบบโดยใช้โปรแกรม Illustrator
3. ใช้โปรแกรม CS-Scan ส่งบน Classroom
4. เมื่ อ สร้ า งไฟล์ ง านเสร็ จ ด้ ว ยโปรแกรม Illustrator ให้ บั น ทึ ก ไฟล์
DM211_No.....png และ .ai ส่งบน Classroom

ครู

ผู้เรียน

เครื่อง ICT

ให้ค้าแนะน้า
ปรึกษา
ตรวจให้
คะแนน

G-Form
G-Search
G-Document
G-Drawing
G-Slide
YouTube
Adobe Illustrator

ให้ค้าแนะน้า ท้ากิจกรรม
ปรึกษา
โดยเลือกใช้
เครื่องมือ ICT
ให้เหมาะสม

G-Form
G-Search
G-Document
G-Drawing
G-Slide
YouTube
Adobe Illustrator

ให้ค้าแนะน้า ท้ากิจกรรม
ปรึกษา
โดยเลือกใช้
เครื่องมือ ICT
ให้เหมาะสม

G-Form
G-Search
G-Document
G-Drawing
G-Slide
YouTube
Adobe Illustrator
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กิจกรรม
ครู
Activity VIIII ให้นักศึกษาออกแบบงาน Infographic ในหัวข้อ "เกษตรกร ให้คา้ แนะน้า
ไทยกับ ยุ คดิ จิ ทัล 4.0" เพื่ อ เป็ น การวิเ คราะห์แ ละมองประเด็ นของการ ปรึกษา
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเกษตรครบทุกด้าน เพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นให้กับผู้สนใจทางด้านเกษตรประยุกต์เทคโนโลยี โดยค้นหาข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต น้ามาออกแบบงาน Infographic ท้าลงบนกระดาษ A4 ที่
แจกให้
ในขั้นของการออกแบบกราฟิก 5 ขั้นตอน และความคิดสร้างสรรค์ 6
ขั้นตอน แทรกลงในขั้น Conceptual Design ให้ท้าลงบน google doc
1. ออกแบบร่างงาน Infographic ลงบนกระดาษ
2. น้าแบบร่างมาออกแบบโดยใช้โปรแกรม Illustrator
3. ใช้โปรแกรม CS-Scan ส่งบน Classroom
4. เมื่ อ สร้ า งไฟล์ ง านเสร็ จ ด้ ว ยโปรแกรม Illustrator ให้ บั น ทึ ก ไฟล์
DM211_No.....png และ .ai ส่งบน Classroom

ผู้เรียน
ท้ากิจกรรม
โดยเลือกใช้
เครื่องมือ ICT
ให้เหมาะสม

เครื่อง ICT
G-Form
G-Search
G-Document
G-Drawing
G-Slide
YouTube
Adobe Illustrator

2. ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ มีแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 33 คน
ท้าแบบทดสอบระหว่างหน่วยเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนโดยน้าคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างหน่วยกับคะแนนเฉลี่ย
ของแบบทดสอบหลังเรียน มาเปรียบเทียบตามสูตร E1/E2 โดยผู้วิจัยก้าหนดระดับประสิทธิภาพไว้ที่ 80/80 เพื่อหา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนี้
ตารางที่ 3 ประสิ ทธิภาพของระบบบริห ารจั ดการสิ่ง แวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึ กษาบนเครือ ข่ายสังคม
ออนไลน์
กลุ่ม
คะแนน
คะแนน
รายการ
S.D.
ร้อยละ
ตัวอย่าง
เต็ม
เฉลี่ยรวม
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1)
45
240
197.47
8.46
82.28
แบบทดสอบหลังเรียน (E2)
45
20
16.38
1.05
81.89
จากตาราง 3 พบว่า ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
มีประสิทธิภาพที่ 82.28/81.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด จึงสรุปได้ว่า ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ใน
การจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อ มการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ใน
การจั ด การศึก ษาบนเครือ ข่ ายสัง คมออนไลน์ โดยท้า การเปรี ยบเทีย บระหว่า งการท้ าแบบทดสอบก่ อ นเรี ยนกั บ
แบบทดสอบหลังเรียน ดังนี้
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ตารางที่ 4

การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ห ลั ง เรี ย นด้ ว ยระบบบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ใ นการจั ด
การศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
กลุ่มทดลอง
จานวนกลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม
S.D.
t
Sig.
แบบทดสอบก่อนเรียน
45
20
9.98
1.86
104.561 .000**
แบบทดสอบหลังบทเรียน 45
20
16.38 1.05
** มีระดับนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังหลังเรียนด้วยระบบ
บริหารจัด การสิ่ งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจั ดการศึกษาบนเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ สูงกว่าก่อ นอบรม อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลและอธิปรายผล
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของรูปแบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ มีประสิทธิภาพที่ 82.28/81.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ สอดคล้องกับการวิจัยของ ปณิตา วรรณ
พิรุณ และ ปารย์พิชชา ก้านจักร (2559) ที่พบว่าการพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยอิง
ประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ที่พบว่า
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะ โดยอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม มีคะแนนผล
การเรียนรู้แบบอิงประสบการณ์ ร้อยละ 85.27 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ และสอดคล้องกับคมสัน เอียการนา และ
ไพศาล สุวรรณน้อย (2553) ที่พบว่า รูป แบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 90/90
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่า ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับการ
วิจัย ของ รุ่ง โรจน์ เจริญ ตัว (2557) ที่พ บว่า ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นการสอนบนเว็บแบบสืบเสาะ เรื่ อ ง การใช้
โปรแกรม Photoshop ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับพิพัฒน์
อัฒพุธ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ และดิเรก ธีระภูธร (2560) ที่พบว่าผลการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก
วิชาการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ ส้าหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยเรื่อง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการ

จัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ยุคดิจิทั ลเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก
งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ประจ้าปีงบประมาน พ.ศ. 2560 และงานวิจัยนี้ส้าเร็จลุล่วง
ด้วยดีด้วยความร่วมมือของบุคคลจากหลายฝ่าย และขอขอบคุณผู้ให้ขอ้ มูลทุกท่าน
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ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า MINISO
ในเขตกรุงเทพมหานคร
The service quality factors affecting the loyalty in brand’s MINISO at Bangkok
ฟ้า จิระนารักษ์1 ,สโรชา โมกข์เมธากุล1* ,เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูมิ1
Fah Jiranarak¹ ,Sarocha Mokmethakul1* ,Kedwadee Sombultawee1 and kanokwan Kijcharaphoom1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
Miniso ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้ที่ใช้
บริการร้าน Miniso ของเขตกรุงเทพมหานครฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มี ค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.966 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จาก
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ (X) คือปัจจัยด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (X1) ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ (X2)
ปัจจัยด้านการตอบสนอง (X3) และปัจจัยด้านการเอาใจใส่ (X4) ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso (Y)
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ : คุณภาพการบริการ, ความจงรักภักดี

Abstract
The purpose of this research was to study the service quality factors affecting the loyalty in brand’s
MINISO at Bangkok that configuration the prediction equation by using quantitative methodology. The sample
that was the MINISO’s customer at Bangkok. The research tool was questionnaire. The coefficient of reliability
value was 0.966. The data were analyzed by multiple regression analysis. The finding show that a service
quality factors (X), the tangible factor (X1), responsiveness factor (X3) and factor of empathy (X4) which affecting
The loyalty in brand’s MINISO (Y) with significance level 0.05.
Keywords : Quality of service, Devotion
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บทนา
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน มีแนวโน้มเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากชะลอตัว
ยาวนานตัง้ แต่ปี 2557 ท้าให้ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดขี นึ้ เพราะได้รับแรงขับเคลื่อนมาจากการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ การบริโภค และท่องเที่ยว รวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ช่วยให้ก้าลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศปรับตัวดีขึ้น จะเห็นได้จากปี 2556-2559 ที่มีภาพรวมธุรกิจค้าปลีกมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยูท่ ี่ประมาณ 2.4% และคาดการณ์วา่ ในอนาคตข้างหน้าธุรกิจค้าปลีกจะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น
แต่สิ่งที่น่าจับตามองในปีน้ีคือ การเติบโตอย่างรวดเร็วของร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) ที่จะเข้ามาชิงส่วนแบ่ง
ตลาดของธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น เห็นได้จากอัตราการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่
ประมาณ 22% เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มมีความคุ้นเคยกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวท้าให้
ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องหันไปใช้กลยุทธ์ดา้ นคุณภาพการบริการเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด (จริยา จิราธิวัฒน์, 2561)
ธุรกิจค้าปลีกถือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ขายสินค้ากับผู้บริโภคคนสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าอุปโภคหรือบริโภค ภายในประเทศไทยมีธุรกิจการค้าปลีกมากมายหลายรูปแบบตั้งแต่ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
จนกระทั่งร้านค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ธุรกิจที่น้าเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่ งสามารถท้ารายได้สูงไม่ต่างจาก
ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย “Miniso” เป็นอีกหนึ่งเฟรนไชส์ธุรกิจร้านค้าปลีกที่มีสินค้าน้าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ง
สินค้าที่จ้าหน่ายเป็นสินค้าสไตล์ญ่ปี ุ่น เน้นการขายผ่านหน้าร้านตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยจะไม่มีบริการขายผ่าน
ทางออนไลน์เป็นของตัวเอง Miniso มีความโดดเด่นทั้งในรูปแบบในการตกแต่งร้าน สินค้าที่หลากหลายตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าในทุกด้าน แต่ในทางกลับกันทางด้านราคากลับมีราคาที่สูงกว่าคู่แข่ง จึงท้าให้ Miniso หันมาให้
ความสนใจในคุณภาพด้านบริการมากขึ้น (จิตรินทร์ เพ็ญเกษม, 2560)
คู่แข่งขันของธุรกิจร้านค้าปลีกน้าเข้าในปัจจุบัน มีจ้านวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะร้านค้าปลีกที่เน้นสินค้ามินิ
มอลสไตล์ญ่ปี ุ่น ในช่วงปีที่ผ่านมามีร้านค้าปลีกเข้ามาในตลาดประเทศไทยพร้อมกับราคาที่ย่อมเยาว์กว่าเดิม เช่น ร้าน
เพนกวิน, แบร์ สโตร์, โมชิโมชิ และมินิโซ เป็นทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศ แต่ที่เห็นได้ชัดคือร้าน Miniso มี
อัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่าทั้งที่จ้าหน่ายสินค้าราคาที่สูงกว่าร้านที่กล่าวมาข้างต้น เพราะ Miniso ให้ความส้าคัญ
และมุ่งเน้นกับการให้บริการที่เป็นเลิศ การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานที่ให้บริการกั บลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจอย่างที่สุด และเกิดความเชื่อมันในธุรกิจ ผลที่ได้ตามมาคือลูกค้าจะเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
Miniso ท้าให้ธุรกิจร้านค้าปลีกได้ผลก้าไรที่ยั่งยืนในระยะยาวจากลูกค้ากลุ่มนีแ้ ละยังอาจจะได้ลูกค้ารายใหม่ที่เกิดจาก
การบอกต่อในการใช้บริการที่ประทับใจอีกด้วย (หัทญา คงปรีพันธุ์, 2557 : 22)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจถึงกระบวนการในการสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso
ของผู้บริโภคว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างที่จะมีส่วนท้าให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีในการเลือกเข้าใช้บริการร้าน Miniso
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท้าวิจัยในหัวข้อปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการวิจัย ในครั้ งนี้ศึก ษาเพื่อสามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางในการปรั บปรุง และพัฒนา
คุณภาพการบริการให้แก่องค์กรธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถน้าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้องค์กรสามารถท้า
ก้าไรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ สินค้าร้าน Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อ ศึก ษาปั จ จัย ด้ า นคุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ ส่ งผลต่อ ความจงรั ก ภัก ดี ในตราสิ น ค้า Miniso
กรุงเทพมหานคร

ในเขต

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ความหมายของคุณภาพการบริการ
คุณภาพบริการ (Service Quality) หมายถึง เป็นทัศนคติที่ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้วา่ จะได้รับ
จากบริการ ซึ่งหากอยูในระดับที่ยอมรับได้ (tolerance zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมี
ระดับแตกต่างกันออกไป ตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่
ได้รับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง (2550 อ้างอิงจาก พนิดา เพชรรัตน์, 2556 : 11)
คุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ
ซึ่งเป็นเรื่องของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการในลักษณะของภาพรวมในมิติของการรับรู้
การประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่ อ
บริการที่คาดหวัง และการบริการตามที่รับรู้ว่ามีความสอดคล้องกัน มีผลงานวิจัยที่ค้นคว้าพฤติกรรมของผู้บริโภค
พบว่า คุ ณภาพการให้ บริ การเป็ นเรื่อ งที่ ซั บซ้ อนขึ้น อยู่กั บการมองหรือ ทั ศนะของผู้บริ โภคที่ เราเรี ยกกัน ทั่ว ไปว่า
“ลู ก ค้ า ” ตั ว แบบที่ ใ ช้วั ด คุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารที่ ไ ด้ รับความนิย มน้ า มาใช้อ ย่า งแพร่ ห ลายนั้น ได้ แ ก่ ผ ลงานของ
Parasuraman, Ziethaml and Berry ซึ่งได้พัฒนาตัวแบบเพื่อใช้ส้าหรับการประเมินคุณภาพการให้บริการโดยปัจจัยที่
ก้าหนดคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสม ประกอบด้วย 5 มิติหลัก (Parasuraman,Zeithaml & Berry, 1990, p. 28)
ดังนี้
มิติที่ 1 ความเป็นรู ปธรรมของบริ การ (tangibility) หมายถึ ง ลั กษณะทางกายภาพที่ ปรากฏให้ เห็น ถึงสิ่ ง
อ้านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ สัญลักษณ์และเอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ท้าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าได้รั บการดูแล และความตั้งใจจากผู้ให้บริการ โดยการบริการที่ถูก
น้าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท้าให้รับรู้ได้ชัดเจนขึน้
มิตทิ ี่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการจะตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค ทุกครัง้ ที่ให้บริการจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม่้าเสมอในทุกจุดของการบริการ ความ
สม่้าเสมอนี้จะท้าให้ผู้บริโภครู้สกึ ว่าบริการที่ได้รับนัน้ มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้
มิตทิ ี่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการ โดย
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ผู้บริโภคสามารถเข้ารับการบริการได้ง่าย และได้รับ
ความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งผู้ให้บริการจะต้องกระจายการบริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
มิติ ที่ 4 การให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค (assurance) หมายถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้อ งแสดงทั ก ษะความรู้
ความสามารถในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยความสุภาพ และมีกริยามารยาทที่ดีใน
การให้บริการ โดยใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจว่าผู้บริโภคจะได้รับบริการ
ที่ดที ี่สุด
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มิตทิ ี่ 5 การรู้จักและเข้าใจผู้บริโภค (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลและเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค
ตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริโภคแต่ละคน (พรประภา ไชยอนุกลู, 2557)
จากความหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการ (Service Quality) คือ การที่
ผู้รับบริการคาดหวังไว้ว่าจะได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ โดยผู้รับบริการจะเกิดความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไป ตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล โดยจะต้องค้านึงถึงองค์ประกอบ
หลายๆด้าน ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
2. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
โซโลมอน (Solomon. 1996: 5) ได้ให้ความหมายว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงการศึกษากระบวนการต่างๆ
ที่ บุค คลหรือ กลุ่ ม บุ ค คล เข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ยเรื่อ งการซื้ อ การใช้ห รื อ การบริ โ ภคสิ น ค้ า บริ ก าร ความคิ ด หรื อ
ประสบการณ์เพื่อสนองต่อความต้องการและความปรารถนาต่างๆ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ
ปริญ ลักษิตานนท์ (2544: 54) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระท้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทัง้ นี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้ นก่อน และมีส่วน
ในการก้าหนดให้มกี ารกระท้า
จากความหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การแสดงออกของ บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการซื้อ การใช้ การบริโภคสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้บริโภค
ปัจจัยสาคัญที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factors) เป็นสิ่งก้าหนดความต้องการพื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคล แบ่ง
ออกเป็น วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมกลุ่มและชนชั้นทางสังคม เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด ก้าหนด
ตลาดเป้าหมาย ต้าแหน่งผลิตภัณฑ์และการจัดส่วนประสมทางการตลาด
2. ปัจจัยด้านสังคม (Social Class) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภค ลักษณะทางสังคมจะประกอบด้วยกลุม่ อ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะผู้ซอื้
3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้บริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้าน
ต่างๆ เช่น อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา รูปแบบการด้ารงชีวิต บุคลิกภาพ เป็นต้น
4. ปั จจั ย ด้ านจิ ต วิทยา (Psychological Characteristics) การเลือ กซื้อ ของบุ ค คลที่ ไ ด้ รับอิทธิพ ลจาก
กระบวนการจิตวิทยา ประกอบด้วย 5 ปัจจัยดังนี้
4.1 การจูงใจ (Motivation) เป็นวิธีการชักน้าพฤติกรรมบุคคล โดยอาศัยสิ่งจูงใจหรือสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการและตอบสนองออกมาในรูปแบบพฤติกรรมการบริโภค
4.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการที่บุคคลตีความ และรับรู้ขอ้ มูล เริ่มจากบุคคลได้รับรู้สิ่ง
กระตุ้นจะเกิดจากการรับรู้ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของสิ่งเร้าต่างๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ากับ
สิ่งแวดล้อมในขณะนั้น เงื่อนไขของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละบุคคลมีความต้องการ ทัศนคติค้านิยม และสิ่ง จูงใจแตกต่าง
กัน
4.3 การเรียนรู้ (Learning) จะเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น และจะเกิดการตอบสนอง เนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ของบุคคล
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4.4 ความเชื่อถือ (Beliefs) เป็นความคิดซึ่งบุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต ดังนั้นองค์กรจะต้องให้ความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ
4.5 ทัศนคติ (Attitude) เป็นสภาวะทางจิตใจซึ่งแสดงถึงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น ซึ่ง
เป็ นการประเมิน ความรู้ สึ กนึกคิ ด ของผู้บริโ ภคในแนวทางที่ ชอบไม่ชอบ พอใจหรือ ไม่พ อใจต่อ สิน ค้ าและบริก าร
ขณะเดียวกันก็เกิดมาจากการจัดระเบียบของแนวความคิดที่มาจากการรับืการเรี
รู
ยนรูืการจูงใจ ความเชื่อและอุปนิสัย
ของผู้บริโภค
3. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับตราสินค้า
ความหมายของตราสินค้า
ตราสินค้า หมายถึง ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ค้าขวัญหรือค้าโฆษณา บรรจุภัณฑ์ เสียงเพลง หรือส่วนผสมของ
สิ่งเหล่านัน้ เป็นการระบุถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขาย เพื่อท้าให้สินค้าของตนแตกต่างจากคู่แข่ง (Kotler. 2003: 404)
รณชัย ตันตระกูล (2551) ได้กล่าวไว้ว่าตราสินค้า หมายถึง “ชื่อ (Name) ค้า (Term) เครื่องหมาย (Sing)
สัญลักษณ์ (Symbol) แบบ (Design) หรือการประสมของสิ่งที่กล่าวมาเพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย และท้าให้
แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่ง”
จากความหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ตราสินค้า คือ ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ค้าขวัญ ที่
แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ขององค์กร เพื่อท้าให้ผลิตภัณฑ์เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งท้าหน้าที่ให้กับองค์กรได้
หลายประการ คื อ คุณ สมบัติและคุ ณประโยชน์ของผลิตภั ณฑ์ การบอกคุณ ค่าของผู้ผลิ ต วัฒ นธรรมแหล่ งผลิ ต
บุคลิกภาพและลักษณะของผู้บริโภคที่ซอื้ ผลิตภัณฑ์ขององค์กร
แนวคิดเรื่องคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity)
1. การรับรู้ถึงตราสินค้า (Brand Awareness) มีหลายระดับที่แตกต่างกันไป ในระดับของการจดจ้าเป็นการที่
ผู้บริโภคสามารถตระหนักถึงชื่อ และมักจะรวมเข้าไปกับกลุ่มตราสินค้าที่ก้าลังพิจารณาอยู่ การจดจ้าตราสินค้าได้ มี
โอกาสที่จะซือ้ เพิ่มมากขึ้น ถ้าผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับตราสินค้า และเกิดความชอบก็จะมีทัศนคติในแง่บวกกับสินค้า
หรือบริการที่มีตราดังกล่าว (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2551)
2. การรับรู้ในคุณภาพ (Perceived Quality) หมายถึงความคิดที่ผู้บริโภคมีต่อคุณภาพหรือความเหนือกว่า
ของตราสินค้าคู่แข่ง การรับรู้ในคุณภาพเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะเลือกซื้อสินค้าที่เป็นตราสินค้า
ขององค์กรหรือคู่แข่ง (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547)
3. การมีส่วนร่วมของตราสินค้า (Brand Association) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมตัวกันขึ้นมาเป็นตราสินค้า
เกี่ยวข้องกับการสร้างส่วนร่วมของตราสินค้าที่ท้าให้เกิดทัศนคติในแง่บวก และสร้างความนึกคิดแก่ผู้บริโภค ท้าให้
สามารถขยายสายผลิตภัณฑ์หรือขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในตราสินค้านั้น
4. ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) จะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคท้าการเลือกซื้อตราหนึ่งเป็นประจ้า
โดยไม่ซื้อตราอื่น ดังนัน้ ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าจะน้าไปสู่การมีตน้ ทุนทางการตลาดที่ต่้าลง เนื่องจากการจูงใจผู้
ซื้อซ้้ามีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่จะสร้างผู้บริโภคใหม่ (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547)
4. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) คือ ความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าและเป็นสิ่งที่
บ่งชีถ้ ึงความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนไปใช้ใหม่ และยังมีส่วนในการลดต้นทุนทางการตลาด (Aaker, 2533)
ความภักดีในตราสินค้า คือ ตราสินค้าที่ท้าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีและรู้สึกพันผูกด้วยเป็นอย่างมาก การ
ที่ผู้บริโภครักและศรัทธาในตราสินค้านั้นจนยากที่จะเปลี่ยนความคิดไปใช้ตราสินค้าอื่น เกิดจาก 3 ประการส้าคัญ
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ได้แก่ ความเชื่อมั่น (Confidence) การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค (Centrality) และความง่ายในการเข้าถึง (Accessibility)
(ณัฐพร ดิสนีเวทย์, 2559)
จากความหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า คามจงรักภักดีในตราสินค้า คือ การที่ผู้บริโภคมี
ทัศนคติที่ดตี อ่ ตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง มีทัศนคติในเชิงบวกต่อสินค้าหรือบริการและเกิดการซื้อซ้้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา
โดยความจงรักภักดีแบ่งตัวแปรได้ 5 ตัว คือ การวางแผนใช้บริการ, ความตั้งใจใช้บริการ, การผูกมัดตรา
สินค้า, ความยินดีในการจ่ายเพิ่ม และการบอกต่อ โดยน้าไปใช้อ้างอิงแบบสอบถาม (วิลาวัลย์ กิจบ้ารุงและศศิปรียา
พรชัยเรืองเดช, 2558)
5. ข้อมูลองค์กร บริษัท มินโิ ซ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท มินิโซ (ไทยแลนด์) จ้ากัด มีส้านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 43 อาคาร ไทย ซีซี ทาวเวอร์ห้องเลขที่
228-229 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุง เทพฯ 10120 (บีทีเอส สุรศัก ดิ์) เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 และมีส้านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองกวางโจว ในประเทศจีน
Miniso ก่อตั้งโดยดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นคือ นาย Miyake Junya ร่วมกับนักลงทุนชาวจีนคือ นาย Ye Guofu ในปี
2556 ที่รวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพจากหลายๆที่ ภายใต้ทีมดีไซเนอร์ที่มีจ้านวนมากมาจ้าหน่ายในราคาที่ถูก และมี
ตัวเลขผลประกอบการอยู่ที่ 750 ล้านดอลลาร์ในปี 2558 และขยับไปถึงเกือบ 1,500 ล้านดอลลาร์ในปีถัดมา ปัจจุบัน
ได้ด้าเนินธุรกิจไปในหลายประเทศทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลี
มาเลเซีย ฮ่องกง และมาเก๊า โดยมีคา่ เฉลี่ยการเติบโตอยู่ที่ราว 80 ถึง 100 สาขาต่อเดือน ส่วนในประเทศไทยนั้นได้มี
การเปิดสาขาแรกที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ สาขาศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ด้าเนินงานภายใต้
ชื่อบริษัท มินโิ ซ (ไทยแลนด์) จ้ากัด โดยมีบริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จ้ากัด เป็นผู้น้าเข้าสินค้าที่มาจ้าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว
และในปี 2560 ได้ขยายสาขาไปกว่า 24 สาขา ภายในระยะเวลาสั้นๆเท่านัน้ (พิณรัตน์, 2560)

วิธีวิทยาการวิจัย
1.

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้บริการร้าน Miniso โดยจะท้าการสุ่มตัวอย่างจากผู้ที่ใช้บริการ

ร้าน Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก้าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค้านวณแบบไม่ท ราบจ้านวน
ประชากร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
Miniso ในเขตกรุง เทพมหานคร ซึ่ง เป็ นการวิจัย เชิง ปริ มาณ(Quantitative Research) และใช้แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด้าเนินการตามล้าดับ
ขั้นตอน ดังนี้

n หมายถึง จ้านวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ก้าหนดไว้
p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบก้าหนด p=0.5) ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ
95% หรือระดับนัยส้าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครั้งนี้ได้ ก้าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้
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เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2546)

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างส้าหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
2. กลุ่มตัวอย่างส้าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากข้ อจ้ากัดด้าน
เวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส้าคัญที่ 0.05 การค้านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะ
ค้านวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด
400 คน
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 5 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นลักษณะค้าถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงค้าตอบเดียว
ส่วนที่ 2 เป็นค้าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้าน Miniso จ้านวน 8 ข้อ เป็นลักษณะค้าถาม
ปลายปิดโดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงค้าตอบเดียว
ส่วนที่ 3 เป็นค้าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของ Miniso จ้านวน 21 ข้อ ข้อ เป็นลักษณะ
ค้าถามปลายปิดโดยค้าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 เป็นค้าถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso จ้านวน 5 ข้อ เป็นลักษณะค้าถาม
ปลายปิดโดยค้าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายของเครื่องมือ ได้ใช้คะแนนเฉลี่ยที่วัดได้เป็นเกณฑ์ โดยก้าหนดการรับรู้ของบุคคล
ต่อปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นออกมา 5 ระดับ จากการค้านวณสูตร (พิมพา หิรัญกิตติ, 2552, น. 98) ดังนี้
ความกว้างของอันตราภาคชัน้

=

=
= 0.8
แสดงเกณฑ์การแปรความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามมีเกณฑ์ดังนี้
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
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ้านวนแล้ว ผู้วิจัยน้า
ข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน้าผล
ไปด้าเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ก้าหนดค่าสถิติส้าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น้ามาใช้ส้าหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปและคุณสมบัตขิ องผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่ อเดือน สถิติเชิง
พรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation : SD) แล้วน้ามาเทียบกับเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1997, อ้างอิงจาก ชวัลรัตน์ ฐิตานุกุล, 2549)
2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) น้ามาใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล เพื่อหาปัจจัยส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีในตราสินค้า MINISO ด้วยวิธีทางสถิติ โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression
Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ ความจงรักภักดีในตราสินค้า
MINISO ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ไม่สนับสนุนสมมติฐานหลัก (H0) และ
สนับสนุนสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (validity) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อวัดผลการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการ
บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดทฤษฎี รวมถึงงานวิจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน้ามาใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้ นได้น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเรียน
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) และโครงสร้างของค้าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้ งนี้หรือไม่ เพื่อน้ามาปรับปรุง
จนเกิดความมั่นใจว่าเนื้อหาที่ได้มีความเที่ยงตรง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วจิ ัยได้ท้าการศึกษา
2.การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มลี ักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริงจ้านวน 30 ตัวอย่าง ลักษณะของเครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จึงต้องน้ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยน้าข้อบกพร่องจากการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS มา
ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.966 แสดงให้เห็นว่า
เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ82.5) มีอายุอยู่
ระหว่าง 21-25 ปี (ร้อยละ 47.8) มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี (ร้อยละ 81.5) มีอาชีพเป็น นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
(ร้อยละ 56.8) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 30.5)
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้าน Miniso ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ามี
ความถี่ในการซื้อสินค้า 4-6 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 39.3) มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า น้อยกว่า500บาทต่อครั้ง
Proceeding พะเยาวิจยั 8
1745

(ร้อยละ 56.3) มีสาเหตุที่ส้าคัญในการซื้อสินค้าคือ คุณภาพและราคาของสินค้ามีความเหมาะสม (ร้อยละ 45.5)
บุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือตัวเอง (ร้อยละ 54) รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของร้านจาก เพื่อน / คนรู้จัก
(ร้อยละ 53.5) อยากให้ร้านลดราคา / บัตรส่วนลดมากที่สุด (ร้อยละ 67.3) อยากให้ร้านเป็นแบบมีเพลงฟังมากที่สุด
(ร้อยละ 47.5) บริเวณที่ตั้งของร้านในเขตกรุงเทพมหานครที่ไปใช้บริการบ่อยที่สุด คือสาขาสยามสแคว์วัน (ร้อยละ
21.5)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของ Miniso ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ระดับความคิดเห็นสิ่งที่สัมผัสได้อยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.11 และ S.D.= 0.60) ความเชื่อถืออยู่ในระดับ มาก
(Mean = 4.16 และ S.D. = 0.54) การตอบสนองอยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.12 และ S.D. =0.61) ความเอาใจใส่อยู่
ในระดับ มาก (Mean = 4.10 และ S.D. = 0.63) ความมั่นใจอยูใ่ นระดับ ปานกลาง (Mean = 3.99 และ S.D. =0.64)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.29 และ S.D.= 0.51 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านวางแผนจะใช้
บริการ Miniso ในครั้งต่อไปอยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.10 และ S.D.= 0.77) ท่านตั้งใจจะใช้บริการ Miniso ต่อไปไม่ว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นก็ตามอยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.24 และ S.D.= 0.69) ท่านได้ผูกมัดตัวท่านกับตราสินค้า Miniso ที่ท่านใช้
บริการอยูใ่ นระดับ มาก (Mean = 4.09 และ S.D.= 0.81) ในการใช้บริการครั้งต่อไปท่านยินดีที่จะจ่ายค่าบริการเพิ่มส้าหรับ
การใช้บริการ Miniso มากกว่าแบรนด์อ่ืนอยู่ในระดับ ปานกลาง (Mean =3.97 และ S.D.= 1.01) ท่านได้บอกต่อถึงการ
บริการที่ดขี อง Miniso ให้กับญาติหรือคนรู้จักของท่านเสมออยูใ่ นระดับ ปานกลาง (Mean = 3.81 และ S.D.= 0.87)
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนการถดถอยเชิ งพหุ คู ณของปั จจั ยคุ ณภาพการบริ การที่ ส่ งผลต่ อความความ
จงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิง พหุคูณของปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความ
ความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร
แหล่งความแปรปรวน
การถดถอย (Regression)
ส่วนที่เหลือ (Residual)
Total

Sum of Squares
47.397
54.502
101.899

df
5
394
399

Mean Square
9.479
.138

F
68.527

Sig.
.000b

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความความจงรักภักดีในตราสินค้า
Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร จากทัง้ หมด 5 ด้าน คือ ปัจจัยด้านสิ่งที่สัมผัสได้,ความเชื่อถือ,การตอบสนอง,ที่ความ
เอาใจใส่และความมั่นใจ ทั้ง 5 ปัจจัยส่งผลต่ อความความจงรักภักดีของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเมื่อใช้ปัจจัยคุณภาพการบริการที่สง่ ผลต่อความความจงรักภักดี
ในตราสินค้า Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปร

B

Std. Error

Beta t

Sig.

(Constant)
1.246
.166
7.520
สิ่งที่สัมผัสได้
.148
.040
.177
3.740
ความเชื่อถือ
.257
.047
.274
5.431
การตอบสนอง
.134
.042
.162
3.208
ความเอาใจใส่
.136
.038
.170
3.580
ความมั่นใจ
.063
.040
.081
1.569
R = 0.682a, R Square = 0.465, Adjusted R Square = 0.458, Std. Error of the Estimate = 0.37193

.000*
.000*
.000*
.001*
.000*
.117

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความความจงรักภักดีใ นตราสินค้า
Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร เพียง 3 ด้าน ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านสิ่งที่สัมผัสได้, การตอบสนองและด้านการเอา
ใจใส่ ดังปรากฏในตารางที่ 2
จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่ อความความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ทั้ง 3 ด้าน
ดังนี้
Y = (1.246) + (0.148) X1 + (0.257) X2 + (0.134) X3 + (0.136) X4
เมื่อ Y แทน ปัจจัยคุณภาพการบริการที่สง่ ผลต่อความความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso
X1 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ด้านสิ่งที่สัมผัสได้
X2 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ด้านความน่าเชื่อถือ
X3
แทน
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความความจงรั ก ภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า Miniso ด้ า นการตอบสนอง
X4 แทน ค่านิยมที่สง่ ผลต่อความความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ด้านเอาใจใส่
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ด้านปัจจัยด้านสิ่งที่สัมผัสได้ , การตอบสนองและ
ด้านการเอาใจใส่ ส่งผลให้ปัจจัยคุ ณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความความจงรักภักดีในตราสินค้า และสามารถ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso
ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือ ที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso
ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง ที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso
ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความเอาใจใส่ ที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso
ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความมั่นใจ ที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso
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ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน

สรุปผลและอธิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ความความจงรั ก ภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า Miniso ในเขต
กรุงเทพมหานครฯ ผู้วิจัยได้น้าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบาย และ
ยืนยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านสิ่งที่สัมผัสได้ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีในตราสินค้า Miniso เนื่องจากร้าน Miniso มีท้าเลที่ตั้งของร้าน สะดวกต่อการเดินทาง มีพ้ืนที่เพียงพอ และ
มีการตกแต่งภายในร้านที่สวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์ กิจบ้ารุงและศศิปรียา พรชัยเรื่องเดช (2558)
ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่ อความจงรักภักดีในตราสินค้า DTAC ของกลุ่มวัยรุ่นจามจุรีส
แควร์ พบว่าร้านค้าควรมีท้าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง มีการตกแต่งสถานที่สวยงาม ภายในร้านจัดที่นั่งได้อย่าง
เพียงพอต่อผู้เข้าใช้บริการ และมีการรักษาความปลอดภัยที่ดี
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อ มูลพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือได้ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso เนื่องจากร้าน Miniso มีพนักงานที่ให้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นย้าสามารถ
ให้บริการได้ตรงความต้องการด้วยความเอาใจใส่และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัตหิ น้าที่ ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัยของ
ณรงค์ คุ้ น วานิช (2560) ศึก ษาเรื่อง อิทธิพ ลของคุ ณภาพการให้ บริ ก าร การได้รับคุ ณค่ า เชิงประสบการณ์จ าก
พนักงานขาย และการลดความเสี่ยงโดยพนักงานขายที่มีต่อความภักดีของลูกค้าร้านขายยา ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า เภสัชกรประจ้าร้านให้ค้าแนะน้าในการใช้ยา รวมทั้งมีการจัดจ้าหน่ายยาที่ได้มาตรฐานตามที่องค์กร
ยาให้การรับรอง
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองได้ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso เนื่องจากร้าน Miniso มีพนักงานจ้านวนที่เพียงพอและพร้อมที่จะให้บริก าร
ตลอดเวลา รวมทั้งมีความกระตือรือร้นในการตอบค้าถามและให้ความช่วยเหลือที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พนิดา เพชรรัตน์ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากรส้านักงาน
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 พบว่า เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ เต็มใจช่วยเหลือผู้รับบริการเพื่อให้การด้าเนินงานให้ค้าปรึกษา
แนะน้าผู้เสียภาษีให้ปฏิบัตถิ ูกต้องตามกฎหมายและตอบสนองความต้องการในการใช้บริการของผู้เสียภาษีอากร
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการเอาใจใส่ ได้ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso เนื่องจากร้าน Miniso มีพนักงานให้ความช่วยเหลือชีแ้ จงและแนะน้าด้วยความเป็น
กันเอง มีการให้บริการผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกันทุกระดับ และสามารถดูแลเอาใจใส่ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ สุ ปราณี ศรีรัตนะ (2558) ศึกษาเรื่อง การศึ ก ษาคุณภาพการให้บริการและความจงรักภั กดีข องผู้
ให้บริการที่มีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดี: กรณีส้านักงานใหญ่ ของธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง พบว่า การให้บริการลูกค้าทุกระดับอย่าง
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัตแิ ละความเต็มใจให้บริการลูกค้าที่ ท้าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีข้นึ
สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการความมั่นใจ ไม่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีในตราสินค้า Miniso เนื่องจากร้าน Miniso มีพนักงานบริการด้วยความอ่อมน้อม มีการแจ้งข้อมูลสินค้า
ใหม่ๆให้ได้อย่างถูกต้อง ท้าให้เกิดความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นในการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมฤดี
ธรรมสุรัต (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยคุณภาพบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและความภักดีต่อตราสินค้า
ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปัจจั ยคุณ ภาพบริก ารด้ านความมั่นใจไม่ส่งผลต่อ ความ
จงรักภักดีของตราสินค้าของโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน สามารถให้ค้าแนะน้าได้ทุก
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ครัง้ ที่มาใช้บริการดังนัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามจึงไม่ได้ให้ความส้าคัญกับคุณภาพบริการด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้
มาใช้บริการว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้าของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้ งนี้สามารถส้าเร็ จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ข องหลายๆ ท่าน ผู้วิจัยต้อ ง
ขอขอบพระคุณผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้าน Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คนที่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม และต้องขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
ที่คอยให้ค้าแนะน้า ถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอนการท้าวิจัย และให้การสนับสนุนต่อผู้ท้าวิจัยตลอดมา จนท้าให้ผลวิจัย
ครัง้ นี้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า คาเฟ่อเมซอน
ในเขตอโศก
Service quality factor affecting brand trust through Cafe amazon of consumers at
Asok district
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กนกวรรณ กิจชระภูม1ิ น้้าทิพย์ ทิพย์เสถียร1 และ ปาณหยก เขื่อนลอย1
Kedwadee Sombultawee1 Kanokwan kitcharabhumi1 Numtip Thipsatian1and Panyok Khuanloy1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า
คาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ มีจ้านวน400คน คือผู้บริโภคที่ใช้บริการคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.934 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (X2) ด้านการ
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ ((X4) ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (X5) มีอทิ ธิพลต่อการความเชื่อมั่นใน
ตราสินค้า ( ) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ = 0.469 + (0.283)X2 +(0.447)X4 +
(0.145)X5 ผลการวิจัยพบว่าด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Mean = 3.99 และ S.D. = 0.77), ด้านการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ (Mean = 3.95 และ S.D. = 0.73), และด้านการเอาใจใส่ลูกค้ารายบุคคล
(Mean = 3.90 และ S.D. = 0.70) ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอนในเขตอโศก
คาสาคัญ: คุณภาพการบริการ ความเชื่อมั่น

Abstract
This research aims to study the service quality factor affecting brand trust through Cafe amazon of
consumers at Asok district. The sample of 400 was consumer-based Cafe amazon at Asok district. The
questionnaire was used as the research tool with confidence coefficients of 0.934 The data was analyzed by
using Multiple Regression Analysis reliability of services (X2) ensuring service to the people ((X4) customer care
on an individual basis (X5) influence the confidence in the brand ( ) a statistically significant 0.05. The equation
is = 0.469 + (0.283)X2 +(0.447)X4 + (0.145)X5 the results showed that the reliability of service (Mean = 3.99
และ S.D. = 0.77) , The confidence to come to get your service (Mean = 3.95 และ S.D. = 0.73) and the
customer care individual (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.70) Affect the confidence in the brand Café Amazon of
consumers at Asok district
Keywords: quality of service confidence
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บทนา
กาแฟ (coffee) เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และได้เข้ามามีบทบาทหรือเป็นส่วนหนึ่งใน
ชี วิ ต ประจ้ า วั น ของใครหลาย ๆ คน นั่ น เป็ น เพราะว่ า หลั ง จากดื่ ม กาแฟแล้ ว จะท้ า ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก สดชื่ น
กระปรี้กระเปร่า และช่วยท้าให้หายง่วงซึมในขณะที่เรียนหรือท้างาน อีกทั้งยังมีรู ปแบบในการน้าเสนอหรือวิธีการชง
เพื่อให้ได้รสชาติที่หลากหลาย (พิชานันท์ ลีแก้ว ,2556) กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยรู้จัก และนิยมบริโภคกันมานาน
ในทุกครัวเรือนมักมีเครื่องดื่มที่เรียกว่ากาแฟส้าเร็จรูปติดบ้านไว้อยู่เสมอทั้งเพื่อดื่มกันภายในบ้านและเป็นเครื่องดื่ม
เพือ่ รองรับแขก แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความนิยมเปลี่ยนไปบริโภคกาแฟสดกันมากขึ้น
กาแฟสดหรือกาแฟคั่วบด คือเครื่องดื่มที่ได้จาการน้าเมล็ดกาแฟที่ผ่านกระบวนการแล้ว มาคั่วและบดสดๆ
ก่อนการชง เพื่อให้ได้รับความหอมและรสชาติของกาแฟที่เข้มข้น ด้วยความหอมและรสชาติที่เป็นเอกลั กษณ์ท้าให้
กาแฟสดเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน จากกระแสความนิยมที่เคยดื่มกาแฟส้าเร็จรูป ผู้บริโภคหันมาดื่มกาแฟสดจากร้าน
กาแฟสดแทน นอกจากเรื่องของรสชาติแล้ว สังคม ค่านิยม รูปแบบการด้าเนินชีวิตและวัฒนธรรมการบริโภคของ
ผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ความรีบเร่งในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้น รายได้ที่เพิ่มขึ้นท้าให้ความต้องการ
ความสะดวกสบายเพื่อ ตอบสนองการใช้ชีวิต ประจ้ า วั น ที่ เปลี่ ย นแปลง ร้ า นกาแฟสดจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ช่ว ยเข้ า มาเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ ท้าให้ในหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจร้านกาแฟสด หรือแฟรนไชส์ร้านกาแฟมีอัตราการ
ขยายตัวที่ค่อนสูง ตามความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันคนไทย ได้หันมานิยมเข้าร้านกาแฟสดโดยมี
การดื่มกาแฟเฉลี่ย 200 แก้ว/คน/ปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555)
จากความต้องการและความนิยมของผู้บริโภคที่มีมากขึ้นท้าให้มีการขยายธุรกิจเครือข่ายร้านกาแฟเป็น
จ้านวนมาก ทั้งจากผู้ประกอบการภายในประเทศ และผู้ประกอบการภายนอกประเทศด้วยเหตุผลนี้ท้าให้ธุรกิจแฟรน
ไชส์ร้านกาแฟมีอัตราขยายตัวค่อนข้างสูงด้วยการครองส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 75 ของมูลค่าตลาดร้านกาแฟ
ทั้งหมดดังนั้น เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้มีความภัคดีต่อตราสินค้าตน จึงท้า ให้ตลาดของธุรกิจประเภทนี้มีโอกาสเกิด
ภาวการณ์การแข่งขันทางการตลาดที่สูง ซึ่งร้านที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเพียงไม่กี่ราย ยกตัวอย่าง
เช่น ร้านกาแฟสตาร์บัคส์(Starbucks), ร้านคาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon), ร้านแบล็คแคนยอน(Black Canyon), ร้าน
กาแฟชาวดอย, ร้านกาแฟอินทนิล และร้านกาแฟมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจกาแฟ ยัง คาดการณ์
ว่า มูลค่าตลาดจะสูงขึน้ ในระดับ 7,000 ล้านบาท ช่วงเวลาไม่เกิน 5 ปีขา้ งหน้า ถ้าภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ไทย
ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง (ธนาคารกรุงเทพ, 2559)
ด้วยสภาวะการแข่งขันภายในธุรกิจค่อนข้างสูงท้าให้ผู้ประกอบการแต่ละรายมีความจ้าเป็นต้องสร้างจุดเด่น
และความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อให้ได้รับความสนใจและการตอบสนองจากผู้บริโภค ดังนั้นแต่ละร้านมักมีการสร้าง
จุดเด่นให้กับสินค้า สร้างความแตกต่าง ทั้งการวางต้าแหน่งของแบรนด์ ช่องทางการจัดจ้าหน่าย ราคา กลุ่มเป้าหมาย
และด้านส้าคัญคือคุณภาพของการบริการ( เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ภูวนันท์ศิริ สุวรรณธนู, ภษร ปริญญาวิสุทธิ ) ซึ่งเป็น
สิ่งส้าคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เนื่องจากคุณภาพของการให้บริการส่งผลต่อหลายปัจจัย เช่นการวาง
ต้าแหน่งของแบรนด์ ภาพลักษณ์ที่แสดงออกสู่ผู้บริโภค ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย สะท้อนภาพลักษณ์คุณภาพของ
สินค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านีล้ ้วนเป็นตัวสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจของผู้บริโภคให้มีความเชื่อมั่นและเกิดความ
จงรักภัคดีตอ่ แบรนด์
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่ จะศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตรา
สินค้า คาเฟ่อเมซอน ของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในเขต
อโศก ที่เคยซื้อเครื่องดื่มจากร้าน คาเฟ่อเมซอน เพื่อน้าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการด้าเนินกิจการ และเพื่อให้สามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางด้านธุรกิจ รวมไปถึงเจ้าของเฟรนไชส์ที่จะน้าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาคุณภาพบริการให้ดีย่ิงขึ้นและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า ร้าน คาเฟ่อเมซอน ของ
ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้าน คาเฟ่อเมซอน ของผู้บริโภคในเขตอโศก

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีคุณภาพการบริการ
แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการให้บริการประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิด
ความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) คุณภาพการให้บริการ (service quality) และคุณค่าของลูกค้า
(customer value) (Cronin, and Taylor, 1992; Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988)
ตามแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาที่บุคคลมีต่ อ
บริการที่ได้รับหรือเกิดขึ้น (Oliver, 1993) ส่วนแนวคิดพืน้ ฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ เป็นแนวคิดที่ได้รับการเสนอ
ไว้โดยโครนินและเทเลอร์ (Cronin and Taylor, 1992) ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่าน ความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจ เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับบริการ กับความคาดหวังที่ผู้รับบริก ารนั้นมีใน
ช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้ ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมอง
เชิงการตลาด
คอร์ดับเปิ้ลสกี้ รัสท์ และซาร์ฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ได้ให้ค้าจ้ากัดความไว้ว่า
คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการ ที่สามารถตอบสนอง
หรือท้าให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานที่มองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการ
มองด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือบิทเนอร์ (Bitner, 1992)
ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ได้เคยท้าการศึกษาไว้ว่า คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้ (ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต,2554)
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543) ได้อธิบายความหมายของการบริการว่าคือ “พฤติกรรม กิจกรรม การกระท้าที่
บุคคลหนึ่งท้าให้หรือส่งมอบต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยมีเป้าหมายและ มีความตัง้ ใจในการส่งมอบบริการอันนั้น” หรือ “บริการ
คือ สิ่งที่จับ สัมผัส แตะต้องได้ยากและเป็น สิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปได้ง่าย บริการจะได้รับการท้าขึ้นและจะส่งมอบผู้รู้รับ
บริการ (ลูกค้า) เพื่อใช้ สอยบริการนัน้ ๆ ได้โดยทันที หรือในเวลาเกือบทันทีทันใดที่มีการให้บริการนัน้ ”
“การบริการ” คือ กิจกรรมของกระบวนการที่ส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Good) ของธุรกิจให้กับ
ผู้รับบริการ โดยสินค้าที่ไม่มตี ัวตนนั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจน น้าไปสูค่ วามพึงพอใจได้ยาก
(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2547. หน้า 18)
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อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ.(2550) ได้ให้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ว่า คุณภาพการบริการเป็นสิ่งส้าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจบริการ โดยผู้ใช้บริการหรือลูกค้าขององค์กรจะเป็นผู้ประเมินว่า
การบริการนัน้ เป็นไปตามความคาดหวังของตนหรือไม่ ซึ่งจะเห็นว่าหากการบริการเป็นไปตามความคาดหวังก็จะเกิด
เป็นความประทับใจต่อการบริการ แต่หากการบริการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ จะท้าให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความรู้สกึ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่กลับมาใช้บริการอีก
สรุปได้ว่าการบริการ คือ กิจกรรม หรือการกระท้าที่ถูกส่งมอบจากผู้ให้บริการ สู่ผู้รับการบริการ(ลูกค้า)
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ได้รับการบริการ โดยการบริการเป็นสิ่งที่จับต้อง สัมผัสได้ยาก เป็นกระบวนการที่
ผู้ประกอบการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เนื่องจากการบริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ไม่มีรูปธรรม การบริการ
จึงจะถูกประเมินโดยความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อบริการนั้นๆ โดยลูกค้าแต่ละบุคคลจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน
ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการจึงจ้าเป็นต้องควบคุมคุณภาพของการให้บริการให้อยู่ในเกณฑ์ที่ตั่งไว้ เนื่องจาก
การให้บริการที่ดมี ผี ลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และเกิดการกลับมาใช้บริการอีก
ทฤษฏีความเชื่อมั่น
ลาเซลเลอร์ และฮัสตัน (Larzelere & Huston, 1980) กล่าวว่า สิ่งส้าคัญ 2 ประการนั้นเป็นลักษณะของความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคหรือผู้ให้บริการ มีความส้าคัญอย่างสูงต่อสิ่งที่เรียกว่า ความสม่้าเสมอ ความรับผิดชอบ ความ
สื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความสามารถ ความมีน้าใจและความเมตตากรุณา
พาราสุรามาน เบอร์รี่ และเซียแทมล์ (Parasuraman, Berry & Zeithaml,1985) ให้ความหมายของความ
เชื่อมั่นว่า ความเชื่อมั่น หมายถึง ความสามารถให้เกิดความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการจะต้องมีศักยภาพที่
บ่งบอกว่ามีความสามารถในการบริการที่ดี ความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วย
ความสุภาพ นุ่มนวล กิริยามารยาทงาม บอกกล่าวสื่อสารอย่างชั ดเจน และตอกย้้าให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับ
บริการที่ดที ี่สุด
มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์แมน (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1992) ได้ให้ค้าจ้ากัดความของ
ความเชื่อมั่นว่า ความเชื่อมั่น คือ ความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่งด้วยความเชื่อ มั่นซึ่ง
มีกรอบแนวคิด คือการรับรู้ว่าผู้บริโภคต้องมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรธุรกิจด้วยความสนใจอย่างที่สุดในระหว่างการใช้
บริการอยูน่ นั้ ความเชื่อมั่นจะปรากฏเมื่อผู้บริโภค พิจารณาผู้ให้บริการที่เป็นทางเลือก 2 ประการ คือความน่าเชื่อถือ
และมีความซื่อสัตย์ และยังกล่าวไว้ว่า พันธะสัญญา (Commitment) ถูกก้าหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการรักษาคุณค่าของ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
มอร์แกน และฮันท์ (Morgan & Hunt,1994) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสามารถประเมินได้จากความ
เชื่อมั่นของผู้รับบริการ ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละองค์การมีโอกาสได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการแตกต่างกัน และจะเกิด
การประเมินได้เมื่อผู้รับบริการ รับบริการเสร็จเรียบร้อย การบริการนั้นจะถูกเปรียบกับข้อตกลงก่อนการใช้บริการที่ผู้
ให้บริการก้าหนดไว้ หากผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ ความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้น ความเชื่อมั่นมีความส้า คัญอย่างยิ่งใน
การระบุขอ้ ตกลง เพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร ความเชื่อมั่นคือสภาพความเป็นจริงเมื่อคนจ้านวน
หนึ่งเกิดความเชื่อมั่น ในขณะที่ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ (Reliability)และความซื่อสัตย์
(Integrity)โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และขนานกับกรอบแนวคิดที่ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและจิตวิทยา
มอร์แกน และฮัน (Morgan & Hunt, 1994) ได้กล่าวว่า ความเชื่อถือจะมีอยู่ ถ้าฝ่ายหนึ่งมีความมั่นใจในความ
น่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของอีกฝ่าย เป็นความไว้วางใจที่แต่ละฝ่ายมีให้กันแสดงออกให้รู้สกึ เชื่อมั่น ความคาดหวังที่
ถูกสร้างขึ้นต่ออีกฝ่ายว่าสามารถวางใจหรือเชื่อถือได้ ซึ่งนิยามข้างต้นมีจุดมุ่นเน้นที่คล้ายคลึงกัน คือ การสร้างความ
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มั่นใจ นอกจากนี้ในงานวิจัยอื่นๆ น้าเสนอเกี่ยวกับความเชื่อถือว่า ความเชื่อมั่นคือองค์ประกอบของความเชื่อถือซึ่ง
เป็นผลมาจากความเชื่อที่มีต่อองค์การว่าองค์การนั้นเป็นองค์การที่น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์หรือมีจริยธรรม ซึ่งประกอบไป
ด้วย การมีสินค้าและการบริการที่ดี มีความจริงใจ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม มีน้าใจ จิตอาสาและช่วยเหลือการ
กุศล มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ของความเชื่อถือ ที่สง่ ผลลัพธ์เชิงบวกให้กับองค์การและไม่กระท้าการสิ่งใดที่ไม่คาดหวังที่อาจ
ส่งผลลัพธ์เชิงลบต่อองค์การ ยิ่งกว่านัน้ ความคาดหวังต่อหุ้นส่วนจะเกิดขึ้น เมื่อองค์การมีความมั่นใจว่า หุ้นส่วนนั้นมี
ความจริงใจ กล่าวได้ว่าองค์ประกอบของการตลาดเชิงสัมพันธภาพ ได้แก่ ความเชื่อถือและพันธะสัญ ญา ซึ่งความ
เชื่อถือเป็นสิ่งที่ต้องค้านึงถึงในการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว ช่วยให้องค์การมุ่งเน้นถึงสิ่งที่จะได้รับตอบแทนใน
ระยะยาวมากกว่าการสิ่ง ที่ จะได้ รับตอบแทนระยะสั้น ถึง กระนั้นความสั มพั นธ์ ที่ผู ก มัด ทั้ง สองฝ่ ายจะต้อ งเข้า ไป
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรความรู้ และประเด็นต่างๆจะปรากฏจากความสัมพันธ์นั้นๆ คือ การกระท้าของฝ่ายใดฝ่าย หนึ่ง
จะให้ผลลัพธ์ต่ออีกฝ่าย ซึ่งผลลัพธ์นสี้ ่งผลให้เกิดความกังวลใจและความไม่แน่นอนแก่องค์กรความเชื่อถือนั้นเป็นพลัง
หรืออ้านาจอย่างหนึ่งที่สามารถเอาชนะความกังวลใจ ความไม่แน่นอนและสร้างความสัมพัน ธ์ที่ลึกซึ้งได้ การรับรู้
ความเชื่อถือของคนนั้นเกิดจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และยังกล่าวว่าความเชื่อมั่นจะปรากฏเมื่อเกิดความมั่นใจและ
เชื่อมั่นระหว่างกันและกัน โดยที่ความเชื่อมั่นนี้ได้เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทั้งหลายภายใต้
รูปแบบของความสัมพันธ์ของพันธะสัญญาและความเชื่อมั่น ซึ่งได้ก้าหนดวิธีในการวัดความเชื่อมั่นไว้ 4 เรื่องดังนี้
- ความน่าเชื่อถือของบริษัท
- สินค้าและบริการมีคุณภาพดี
- การท้าให้ลูกค้าเกิดความสนใจก่อนเป็นเจ้าของ
- การรักษาสัญญาหรือค้าพูด
สเติร์น (Stern, 1997) ความเชื่อมั่น คือ พื้นฐานของความสัมพันธ์คือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า องค์การ
จ้าเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฏีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เอาใจใส่เพื่อครองใจลูกค้ามีทฤษฏีทั้งสิ้น 5 C ได้แก่ การสื่อสาร ความ
ดูแลและการให้ การให้ข้อผูกมัด การให้ความสะดวกสบายหรือความสอดคล้อง การแก้ไขสถานการณ์ ความขัดแย้ง
และการให้ความไว้วางใจ

ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการร้าน คาเฟ่อเมซอน โดยจะท้าการสุ่มตัวอย่างจากผู้ที่ใช้
บริการ คาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก้าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค้านวณแบบไม่ทราบจ้านวน
ประชากร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตรา
สินค้ า คาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก ซึ่ งเป็ นการวิจั ยเชิงปริ มาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึ กษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด้าเนินการตามล้าดับ
ขั้นตอน ดังนี้

n หมายถึง จ้านวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ก้าหนดไว้
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p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบก้าหนด p=0.5) ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ
95% หรือระดับนัยส้าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครั้งนี้ได้ ก้าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างส้าหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
1.2 กลุ่มตัวอย่างส้าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคในเขตปทุมวัน ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ้า กัดด้านเวลา
และงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส้าคัญที่ 0.05 การค้านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะค้านวณ
ตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน

ผลการศึกษา
ตารางส่วนที่ 1 แสดงจ้านวนร้อยละ และค่าเฉลี่ยของข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผ้ืตอบแบบสอบถาม
ลักษณะประชากรศาสตร์
จานวนคน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
78
19.5
หญิง
322
80.5
ลักษณะประชากรศาสตร์
จานวนคน
ร้อยละ
อายุ

15 – 24 ปี
25 – 34 ปี
35 – 44 ปี
45 – 54 ปี
ระดับการศึกษา น้อยกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา
พ่อบ้าน / แม่บ้าน
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
มีรายได้ตอ่ เดือน น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม

185
14
162
39
52
257
91
171
106
110
13
133
134
55
78
400
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46.3
35
40.5
9.8
13.0
64.3
22.8
42.8
26.5
7.5
3.3
33.3
33.5
13.8
19.5
100.0

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน น้อยกว่า 5ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ64.0) มี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน ต่อครั้ง 50- 80 บาท (ร้อยละ57.3 ) เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านคาเฟ่อ
เมซอน คือ ชอบรสชาติของเครื่องดื่ม (ร้อยละ56.5) บุคคลใดต่อไปนี้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่านมากที่สุด ใน
การเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน คือ ตัวท่านเอง (ร้อยล66.5) ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารของร้านคาเฟ่อเมซอนด้วย
อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ50.5) ท่านอยากให้ร้านคาเฟ่อเมซอนจัดโปรโมชั่นประเภทใดมากที่สุด คือ ลดราคา/บัตรส่วนลด
ลดราคา/บัตรส่วนลด (ร้อยละ43.0) ท่านใช้บริการร้านคาเฟ่อ เมซอนในช่วงเวลาใดมากที่สุด คือ 07:00-10:00น.
(ร้อยละ33.3)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าของ
ร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles), ด้านความน่าเชื่อถือในการ
ให้บริการ (Reliability), ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness), ด้านการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้มารับบริการ (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) พบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าอยู่ในระดับเห็นด้านมาก (Mean = 3.96
และ S.D. = 0.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.71 ), ด้านความน่าเชื่อถือใน
การให้บริการ (Reliability) (Mean = 3.99 และ S.D. = 0.77), ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ
(Responsiveness) (Mean = 3.98 และ S.D. = 0.67), ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ (Assurance)
(Mean = 3.95 และ S.D. = 0.73) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) (Mean = 3.90 และ S.D. =
0.70)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความเชื่อมั่นระหว่างผู้บริโภคและตราสินค้า ของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่าโดยรวมอยู่ระดับความคิดเห็นมาก (Mean = 3.98 และ S.D. = 0.69) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้บริโภคเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน เพราะมีคุณภาพการบริการที่ดี (Mean = 4.12 และ S.D. =
0.89), ผู้บริโภคให้ความส้าคัญตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน ที่ให้ความส้าคัญคุณภาพการบริการที่ดี (Mean = 3.83
และ S.D. = 0.64) และ ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้ต ราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน ที่สามารถตอบสนองความต้อองการ
ด้านคุณภาพการบริการที่ดี (Mean = 3.99 และ S.D. = 0.97)
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของคุณภาพการบริการที่อิทธิพลต่อ
ความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของคุณภาพการบริการที่อิทธิพลต่อความ
เชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก
Sum of
Mean
แหล่งความแปรปรวน Squares
df
Square
F
Sig.
b
การถดถอย
152.652
5
30.530
319.910 .000
ส่วนที่เหลือ
37.601
394
.095
Total

190.253

399
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราร้านคาเฟ่อเมซอน ใน
เขตอโศก จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles), ด้านความน่าเชื่อถือในการ
ให้บริการ (Reliability), ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness), ด้านการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้มารับบริการ (Assurance)และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตรา
สินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเมื่อใช้ปัจจัยคุณภาพการบริการของตราสินค้า ร้านคาเฟ่อเม
ซอน ในเขตอโศก เป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
B
Std. Error
Beta
ตัวแปร
(Constant)
.469
.098
ความเป็นรูปธรรมของการ
.027
.039
.028
บริการ
ความน่าเชื่อถือในการ
.283
.042
.318
ให้บริการ
การตอบสนองต่อความ
-.015
.056
-.014
ต้องการการบริการ
การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มา
.447
.054
.476
รับบริการ
การเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
.145
.040
.149
รายบุคคล
R = 0.896, R Square = 0.802, Adjusted R Square = 0.800, Std. Error of the Estimate = 0.30892

t

Sig.

4.795
.690

.000
.491

6.789

.000

-.263

.792

8.268

.000

3.632

.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสิน ค้าร้านคาเฟ่อเม
ซอน ในเขตอโศกทั้ง 5 ด้าน ด้าน ประกอบไปด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
การตอบสนองต่อความต้องการการบริการ การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ การเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล
จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพการบริการที่สง่ ผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก ทัง้ 3 ด้าน ดังนี้
= 0.469 + (0.283)X2 +(0.447)X4 + (0.145)X5
เมื่อ แทน ปัจจัยคุณภาพการบริการที่สง่ ผลต่อความเชื่อมั่นในตรา ร้านคาเฟ่อเมซอน
X2 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
X4 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ
X5 แทน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้าน
คาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก จะมีความสัม พัน ธ์เป็น ไปในทิศ ทางเดีย วกั นกั บด้ านความน่า เชื่อถื อในการให้ บริ การ
(Reliability) , ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ (Assurance) ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1758

(Empathy) ส่งผลให้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า และสามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ในตราสินค้า ร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก
ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ที่ส่งผลทางบวกต่อ
ความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก
ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ ที่ส่งผล
ทางบวกต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก
ปั จ จั ย คุ ณ ภาพการบริ ก ารในด้ า นการสร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่ ผู้ ม ารั บบริ ก าร ที่ ส่ ง ผล
ทางบวกต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก
ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ที่ส่งผลทางบวกต่อ
ความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก

ผลการวิจัย
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาปัจจัยคุ ณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า ร้า น คาเฟ่อเมซอน ของ
ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1.จากผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคร้ า นคาเฟ่ อ เมซอน ในเขตอโศก พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความถี่ในการใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน น้อยกว่า 5ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ64.0) มีค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการร้านคาเฟ่อเมซอน ต่อครั้ง 50- 80 บาท (ร้อยละ57.3 ) เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน คือ ชอบ
รสชาติของเครื่องดื่ม (ร้อยละ56.5) บุคคลใดต่อไปนี้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่านมากที่สุด ในการเลือกใช้
บริการร้านคาเฟ่อเมซอน คือ ตัวท่านเอง (ร้อยล66.5) ท่านรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของร้านคาเฟ่อเมซอนด้วย อินเตอร์เน็ต
(ร้อยละ50.5) ท่านอยากให้ร้านคาเฟ่อเมซอนจัดโปรโมชั่นประเภทใดมากที่สุด คือ ลดราคา/บัตรส่วนลดลดราคา/บัตร
ส่วนลด (ร้อยละ43.0) ท่านใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอนในช่วงเวลาใดมากที่สุด คือ 07:00-10:00น. (ร้อยละ33.3)
2. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตรา
สินค้า ร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก ได้แก่ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความ
เชื่อมั่นในตราสินค้าอยู่ในระดับเห็นด้านมาก (Mean = 3.96 และ S.D. = 0.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
มีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
(Mean = 4.00 และ S.D. = 0.71 ), ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริก าร (Reliability) (Mean = 3.99 และ S.D. =
0.77), ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness) (Mean = 3.98 และ S.D. = 0.67), ด้านการ
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ (Assurance) (Mean = 3.95 และ S.D. = 0.73) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล (Empathy) (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.70) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับแต่ละด้าน
เท่าๆกัน กล่าวได้ว่าผู้ บริโภคจะเกิด ความเชื่อมั่นในตราสิน ค้าได้ จะพิจารณาจากคุณภาพการบริการที่ คาดหวั ง

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1759

เนื่องจากคุณภาพการบริการเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคประเมินจากการใช้บริก ารตามความคาดหวังของตน (อเนก สุวรรณ
บัณฑิต, 2550) ซึ่งหากคุณภาพการบริการเป็นไปตามความคาดหวัง ผู้บริโภคจะเกิดเป็นความประทับใจและเชื่อมั่น
ต่อตราสินค้าในที่สุด ดังนัน้
สมมติฐานข้อ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านคาเฟ่อเมซอน พบว่าไม่สอดคล้อง
สมมติฐานข้อ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านความน่าเชื่อถือในการ
ให้บริการ ที่สง่ ผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านคาเฟ่อเมซอน พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญ
สมมติฐานข้อ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการการบริการ ที่สง่ ผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านคาเฟ่อเมซอน พบว่าไม่สอดคล้อง
สมมติฐานข้อ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้มารับบริการ ที่สง่ ผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านคาเฟ่อเมซอน พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญ
สมมติฐานข้อ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล ที่สง่ ผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านคาเฟ่อเมซอน พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญ
ดังนัน้ ตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน จึงควรให้ความส้าคัญกับคุณภาพการบริการทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้คุณภาพการ
บริการเป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค และน้ามาซึ่งความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน ของผู้บริโภค
เพื่อให้ตราสินค้าร้านค้าเฟ่อเมซอน มีความโดดเด่นจากคู่แ ข่งขัน และสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของอเนก สุวรรณบัณฑิต (2550) ที่ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการบริการเป็นสิ่งส้าคัญอย่างยิ่งต่อ
ธุรกิจบริการ โดยผู้ใช้บริการหรือลูกค้าขององค์กรจะเป็นผู้ประเมินว่าการบริการนั้นเป็นไปตามความคาดหวังของตน
หรือไม่ ซึ่งจะเห็นว่าหากการบริการเป็นไปตามความคาดหวังก็จะเกิดเป็นความประทับใจต่อการบริการ แต่หากการ
บริการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ จะทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สกึ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่
ผู้ให้บริการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่กลับมาใช้บริการอีก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการนาไปใช้ประโยชน์
จากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน คือ
ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ , ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล ที่สง่ ผลให้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านคาเฟ่ อเมซอน ในเขตอโศก ดังนั้น
คุณภาพการบริการควรรักษาไว้ให้คงทีและดีย่ิงขึ้นไป เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการบริการ หากไม่รักษา
ไว้อาจจะส่งผลต่อภาพรวมขององค์กร และในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ ควรจัดการอบรมหรือให้
ข้อมูลแก่พนักงานเป็นสิ่งส้าคัญ เพราะการท้าให้ผู้บริโภคเห็นถึงความมีมาตรฐานจะส่งผลให้เกิดความไว้วางใจและ
ความเชื่อมั่นในตราสินค้า และสุดท้ายการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล เนื่องจากการจัดกิจกรรมไม่มอี ทิ ธิพลต่อความ
เชื่อมั่นตราสินค้าของผู้บริโภค ดังนั้นองค์กรธุรกิจไม่จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญในการจัดกิจกรรม เพราะการจัด
กิจกรรมของตรายี่ห้อสินค้าไม่ได้สร้างในด้านความเชื่อในตัวสินค้าเพียงแต่สร้างภาพลักษณ์หรือสร้างกระแสให้กับตัว
ผลิตภัณฑ์และควรให้ความส้าคัญกับลูกค้าทุกๆคน นอกจากนั้นผู้ประกอบการร้านค้าคาเฟ่ อเมซอน สามารถน้าผล
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การศึกษาครัง้ นี้ไปพัฒนาคุณภาพการบริการของร้านคาเฟ่ อเมซอนให้มคี ุณภาพการบริการที่ดขี นึ้ และผู้ประกอบการ
ร้านกาแฟทั่วไปสามารถน้าผลจากการวิเคราะห์ไปใช้ในการวาแผนการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครัง้ นี้สามารถขยายต่อได้กว้างมากขึ้น และเพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึง
ขอเสนอแนะประเด็นส้าหรับการท้าวิจัยในอนาคต ดังนี้
1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน ใน
เขตอโศก จ้านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด ดังนั้นเพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่ดี
มากขึ้นควรท้างานวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กันไป
2. ในการท้าวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียงแค่กลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน ในดขตอโศก
เท่านัน้ ดังนัน้ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะศึกษากลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอนในเขตอื่นๆด้วย เพื่อน้า
ผลการศึกษาที่ได้ มาเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างหรือความสัมพันธ์กันอย่างไร และเพื่อปรับให้มีความเหมาะสมกับ
พฤติกรรมของผูบริโภคในพืน้ ที่นั้น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณผู้บริโภคที่เคยใช้บริการ
เครื่องดื่มร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก จ้านวน 400 คนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ และต้อง
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ คณะวิทยาการจั ดการ สาขาการตลาด ที่คอยให้ค้าปรึกษา แนะน้า และคอยให้การ
สนับสนุนต่อผู้ท้าวิจัยตลอดมา จนท้าให้ผลวิจัยครัง้ นี้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครฯ
The values affecting the decision to purchase Pandora’s products in Bangkok
มุฑติ า สุขโสม1 อาภาภัทร อินทะรังสี¹ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี¹ และกนกวรรณ กิจชระภูม¹ิ
Muthita Suksom¹, Apapat Indaransi¹, Kedvadee Sombultawee¹ and Kanokwan Kitcharabhumi¹
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่ม
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้ที่บริโภคอุปโภคผลิตภัณฑ์ Pandora ในเขต
กรุงเทพมหานครฯ จ้านวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 81.3 มีอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 44.2 และมีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ปัจจัยค่านิยมด้าน
วัตถุ ปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพ
มหานาคร อย่างมี นัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: ค่านิยม , การตัดสินใจซือ้

Abstract
This research aims to study the values that influence the decision to purchase Pandora’s products in
Bangkok. The samples who were used in this study are 385 consumers of Pandora in Bangkok. The researcher
used questionnaire to collect data. Data were analyzed using Multiple Regression Analysis. Results showed that
the sampling were mostly female, aged 26-35 years accounted for 31.7%. Educated mostly with bachelor
degree accounted for 81.3%. They were 44.2% of employees. And 32.5% have income around 10,000 20,000 baht/month. The result of hypothesis test was found that the values of aesthetic factors influence the
decision to purchase Pandora’s products. Materialism affect the purchase decision as well as the values of
economic which have a significant statistical effect at 0.05.
Keywords: Value, Decision of Purchasing
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บทนา
เครื่องประดับ ถือเป็นสิ่งส้าคัญส่วนหนึ่งควบคู่กับการแต่งกายของสุภาพสตรี ตั้งแต่ยุคก่อนจวบจนกระทั่ง
ปัจจุบันนี้ เครื่องประดับมีหลากหลายสไตล์ แต่ละชนิดก็มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่ว่าผู้สวมใส่จะเลือกอย่างไรให้เข้า
บุคลิกภาพของตนเองและเสื้อผ้าที่สวมใส่ เครื่องประดับ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงฐานะในสังคมและความพึงพอใจของผู้
สวมใส่ สามารถบ่งบอกถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ค่านิยม รวมไปถึง ลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพ ซึ่งเครื่องประดับ
กับผู้หญิงเป็นของคู่กัน ผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น แหวน ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และอื่นๆ
อีกมากมาย เพื่อประดับตกแต่ง เพื่อให้เกิดคุณค่าความงดงามทั้งทางกายและจิตใจ ท้าให้ผู้สวมใส่เกิดความมั่นใจ เวลาได้
สวมใส่เครื่องประดับมากยิ่งขึ้น (วรรณรัตน์ อินทร์อ่้า, 2536) ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็สามารถ
สวมใส่เครื่องประดับได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้ชายสมัยใหม่ได้มีการเอาใจใส่ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งต่างหู
เองที่หลายคนคิดว่าเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงเท่านั้น ก็สามารถออกแบบให้เป็นเครื่องประดับที่หญิงชายสามารถใช้
ร่วมกันได้ โดยจะต้องมีความสวยงามที่มาพร้อมกับความกระฉับกระเฉง เน้นความเรียบง่าย สะอาดตา มีรูปแบบที่
สะท้อนความแข็งแกร่ง เพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ของความเป็นชาย รวมทั้งมีลูกเล่นเป็นลวดลายหรือประดับด้วยอัญมณีเพี่อ
ให้ได้ความรู้สึกของความเป็นผู้หญิง ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก็ได้ปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นน้้าหอม เสื้อผ้า หรือแม้กระทั่ง
เครื่องประดับก็หันมาใช้กลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้ด้วย
สังคมในประเทศไทย มีค่านิยมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ในหมู่มวลของคนไทยนั้นมี
ความนิยมที่ชื่นชอบการบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นค่านิยมหนึ่ง เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อความรู้สกึ ของบุคคล
ในสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นตัวที่ก้ากับหรือควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคม สังคมไทยในปัจจุบันนั้นมองว่า
บุคคลที่แต่งกายดูดี ดูแพง ใช้สินค้าจากต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีรสนิยมที่ทันสมัย ดูน่าเชื่อถือ ภูมิฐาน มีฐานะทาง
การเงินดีอยู่ในสังคมชนชั้นสูง เป็นบุคคลที่ผู้อ่ืนให้ก ารยอมรับนับถือ มีหน้ามีตาในสังคม ด้วยสาเหตุน้ีเองสังคมใน
ปัจจุบันจึงให้ความใส่ใจพิถีพิถันกับการเลือกซื้อเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับให้เหมาะสมกับลักษณะรูปร่าง
บุคลิกภาพ หน้าตาของตนเอง เพื่อให้ตนเองดูดี และเป็นที่ยกย่องของคนในสังคมไทยในปัจจุบัน (เสริมพร อลงกตกิตติ
คุณ, 2558)
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับได้ถือก้าเนิดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Tiffany, Victoria Buckley, Swarovski และ
Pandora การที่จะท้าให้เครื่องประดับชิ้นนั้น ๆ มีความพิเศษ การเอาใจใส่ในรายละเอียดของลูกค้าเป็นสิ่งส้าคัญมาก
ดังนัน้ การออกแบบให้เครื่องประดับมีรูปแบบเดียวกัน แต่สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของ
ทั้งชายและหญิงจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย อีกทั้งควรมีรูปแบบให้เลือกอย่างหลากหลาย (ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและ
เครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน, 2560) ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
Pandora ถือว่าเป็นบริษัทผลิตเครื่องประดับที่มีขนาดใหญ่เชื้อสายเดนมาร์ค ที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยเพียง
ประเทศเดียว Pandora มีลักษณะการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล มีความสวยงาม โดดเด่นและทันสมัย ท้า
ให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถสวมใส่ได้ อาทิ แหวน ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ก้าไร โดยจุดเด่นของทางแบรนด์คือ
My story, My design เปรียบเครื่องประดับเป็นเสมือนเป็นเครื่องบันทึกความทรงจ้าและเรื่องราวต่างๆ โดยผู้บริโภค
สามารถสร้างสรรค์และดีไซน์ปรับแต่งด้วยตนเอง เพื่อสร้างเอกลักษณ์และตัวตนแก่ผู้ที่สวมใส่ เพราะทุกกระบวนการ
ผลิตทุกขั้นตอนมีความละเอียดอ่อนและใส่ใจทุกกระบวนการ เพื่อสร้างเครื่องประดับที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยใช้
โลหะและอัญมณีเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ท้าให้เป็น
สินค้าเป็นที่สนใจและนิยมในหมูม่ าก
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จากเหตุผลดังกล่าวท้าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora
ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครผลิตภัณฑ์ Pandora เป็นเครื่องประดับที่
ผู้ ห ญิ ง และผู้ ชายให้ ค วามสนใจกั บ แฟชั่น และเป็ น ที่ นิย มอย่ า งมาก เพื่อ ให้ ผู้ ประกอบการหรือ ธุ รกิ จ ที่ จ้ า หน่า ย
เครื่องประดับ Pandora ได้รับทราบถึงค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับ Pandora ของกลุ่ม
ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครฯ ผลการวิจัย นี้จ ะเป็ น ประโยชน์ใ นการวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดส้ า หรั บ
ผู้ประกอบการหรือผู้จ้าหน่ายเครื่องประดับ Pandora

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงค่านิยมของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุม่ ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยด้านค่านิยม
1. ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ
2. ค่านิยมด้านวัตถุ
3. ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ

การตัดสินใจซื้อ Pandora

สมมติฐานในการวิจัย
1. ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครฯ
2. ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร
3.ปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท้าของบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการจัดหาเพื่อการได้มาในผลิตภัณฑ์และ
บริการ ที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ซื้อมากที่สุด ซึ่งสาเหตุที่ท้าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
อาจเป็นเพราะสิ่งเหล่านัน้ มีบางสิ่งที่สอดคล้องกับทัศนคติของผู้บริโภค ดังนัน้ ส่วนส้าคัญอีกประการหนึ่งนั้น คือแรงจูงใจ
ซึ่งท้าหน้าที่กระตุน้ พฤติกรรมและมีผลโดยตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น นักการตลาดจึงตระหนักเสมอว่า ถ้า
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ต้องการให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จะต้องทราบเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่จะสร้างความ
พึงพอใจให้น้าไปสู่การเลือกซื้อในที่สุด (ปัญญิศา มีชัยมั่นจิต, 2558) อ้างถึงใน (ธีรพัฒน์ บุญอารักษ์, 2561)
พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ (Select) การซื้อ (Purchase) การใช้ (Use)
และการประเมินผล(Evaluation) ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองและผู้อ่ืน โดยมีความส้าคัญต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต ซึ่งมีหลักการในการสืบหาพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาด คือ หลักการ 6Ws และ 1H ดังนี้ (ฉัต
ยาพร เสมอใจ, 2550)
1. ตลาดเป้าหมายคือใคร (Who) เพื่อทราบถึงลักษณะของกลุ่มผู้บริโภค
2. ผู้บริโภคใช้อะไร (What) เพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคว่ามีความต้องการอะไร
3. ท้าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) เพื่อทราบเหตุผลผู้บริโภคสนใจหรือตัดสินใจเลือกซือ้
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participate) เพื่อทราบว่าใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อและมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
5. ผู้บริโภคซื้อหรือใช้เมื่อใด (When) เพื่อทราบถึงโอกาสและอัตราความถี่ท่ผี ู้บริโภคท้าการเลือกซือ้ หรือใช้
6. ผู้บริโภคซื้อหรือใช้ที่ไหน (Where) เพื่อทราบถึงแหล่งที่ผู้บริโภคสะดวกและนิยมไปเลือกซือ้
7. ผู้บริโภคซื้อหรือใช้อย่างไร (How) เพื่อทราบถึงการซื้อหรือใช้อย่างไรของผู้บริโภค ซึ่งอะไรที่ช่วยกระตุ้นให้
ซื้อสินค้าและบริการ
ทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
วจนะ ภูผานี (2555) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคือการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการจากทางเลือก
อื่น ๆที่ มีออยู่ ซึ่ งระดั บการตั ด สิน ใจซื้ อของผู้ บริ โภคมีอ ยู่ 3 ระดั บ ได้แ ก่ 1.การตั ดสิ นใจตามความเคยชิน 2.การ
ตัดสินใจที่จ้ากัด 3.การตัดสินใจอย่างกว้างขวาง
กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคสามารถพิจารณาได้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Problem recognition) เป็นพฤติกรรมที่เริ่มต้นในการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ โดย
ผู้บริโภคมีความต้องการที่อาจได้รับการกระตุ้นจะภายนอก อาทิ คนรอบข้างใช้ สื่อโฆษณา หรือจากภายใน ซึ่งเป็น
ความต้องการขั้นพื้นฐาน
2. การค้นหาข้อมูล (Information search) เมื่อเกิดความต้องการไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายใน การค้นหา
ข้อมูล เพื่อศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์เป็นขัน้ ตอนที่เกิดขึ้น จากความต้องการ
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อค้นหาข้อมูล ท้าเกิดความเข้าใจ และประเมิน
ทางเลือก นั่นหมายถึงผู้บริโภคต้องมีการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์และยี่ห้อ ผู้บริโภคแต่ละคนมีทางเลือกที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการซื้อ การประเมินผลไม่ใช่สิ่งง่ายและไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน จึงต้องใช้ แนวคิดพื้นฐาน
หลายประการในการช่วยประเมินผล อาทิ คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ ความเชื่อถือของตราสินค้า ความพึงพอใจ เป็นต้น
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หลังจากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ ผู้บริโภคสามารถ
เรียงล้าดับความส้าคัญกับของที่ต้องการเลือกซือ้ ขั้นถัดมา คือ การพิจารณาทัศนคติของผู้อ่ืนต่อการตัดสินใจซื้อและ
ปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ การที่ผู้บริโภคสามารถคาดการณ์และเลือกผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภค
จะเกิดความอยากเลือกซือ้ เพราะปัจจัยทั้งสอง อาจท้าให้เกิดความเสี่ยงในการเลือกซือ้ และบริโภคที่ต่างตากกัน
5. พฤติกรรมหลังการขาย (Post purchase behavior) เมื่อมีการซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้บริโภคจะได้รับ
ประสบการณ์ในการบริโภคซึ่งอาจมีทั้งความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ถ้ามีความประทับใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
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ท้าให้เกิดการซื้อซ้้าและแนะน้าแก่ผู้บริโภคคนอื่นๆ แต่ถ้าผู้บริโภคเกิดความไม่พึงพอใจท้าให้ส่งผลเสีย ซึ่งท้าให้
ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ได้น้อยลง (Kotler & Keller, 2006 อ้างถึงใน สุรคุณ คณุสัตยานนท์, 2556)
แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม
ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่น่าพึงพอใจหรือสิ่งที่มีความหมายกับบุคคล และยอมรับไว้เป็นความรู้สึกนึกคิดภายใน
โดยสิ่งนั้นจะคงอยู่กับบุคคลในลักษณะความเชื่อ จนกว่าจะพบกับสิ่งใหม่ที่จะท้าให้พึงพอใจและยอมรับในลักษณะ
ความเชื่อนั้น และเมื่อบุคคลประสบหรือพบเจอเหตุการณ์ที่จะต้องตัดสินใจ มักจะน้าค่านิยมมาประกอบ ช่วยในการ
ตัดสินใจ โดยค่านิยมเปรียบเสมือนพื้นฐานในการกระท้าของบุ คคล ดังนั้น ค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อบุคคล (ริเรืองรอง
รัตนวิไลสกุล, 2540)
1. ช่วยให้สามารถตัดสินใจว่าสิ่งใดควรท้าหรือไม่ควรกระท้า สิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งใดเป็นสิ่งใดผิด
2. ช่วยก้าหนดท่าทีของตนขณะเผชิญเหตุการณ์
3. ช่วยสร้างพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติ
4. มีอิทธิพลในการเลือกคบค้าสมาคมกับผู้อื่นที่ตนจะต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
5. ช่วยก้าหนดแนวความคิดและแนวการทางปฏิบัติ
6. ช่วยเสริมสร้างศีลธรรมที่ใช้ในการตัดสินใจที่จะกระท้าอย่างมีเหตุและผล
ค่านิยม เป็นความคิด พฤติกรรม และสิ่งที่คนในสังคมหนึ่งเห็นว่า มีคุณค่า จึงยอมรับมาปฏิบัติ และ รักษาไว้
ระยะหนึ่ง ค่านิยมมักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย และความคิดเห็นของคนในสังคมช่วงนั้นๆ (ก่อ สวัสดิ์พานิช, 2518)
Rush (1992) กล่าวไว้วา่ ค่านิยมเป็นแรงจูงใจส้าคัญที่มีต่อจุดมุ่งหมายในชีวิต จุดมุ่งหมายใดของ ชีวิตได้มา
แล้วคุ้มค่า เราจะกล่าวว่าจุดมุ่งหมายนั้นมีค่านิยมสูง ถ้าจุดมุ่งหมายใดได้มาแล้วไม่คุ้มค่า จุดมุ่งหายนั้นมี ค่านิยมใน
ระดับต่้า สิ่งใด ที่บุคคลพยายามหลีกเลี่ยง แสดงว่า บุคคลนั้นมีค่านิยมที่ไม่ดหี รือมีค่านิยมในทางลบต่อ สิ่งนั้น ค่านิยม
จึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่ม
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ได้ด้าเนินการตามล้าดับขั้นตอนดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ที่มีอายุตั่งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากร
กลุ่ มตั วอย่างที่ ใช้ในการวิจั ยครั้ งนี้คื อ กลุ่ มประชากรที่ เคยซื้ อ Pandora ที่ มีอายุ ตั่ งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ในเขต
กรุงเทพมหานครฯ ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบประชากร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่าง
z = ค่าระดับความเชื่อมันที่ก้าหนดไว้

ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส้าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96
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การศึกษาครัง้ นี้ได้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5%
(0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
= 385 ตัวอย่าง

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างส้าหรับการวิจัยครั้งนีเ้ ท่ากับ 385 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวิธีการ
เลือกตัวอย่างที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน ในที่น้ีคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่มีความคิดด้าน
ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุม่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ที่ใกล้เคียง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง ซึ่งได้สร้างเครื่องมือโดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยทีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดกรอบแนวคิดใน
แบบสอบถาม
2. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละเอกสารการวิ จั ย ต่ า ง ๆ โดยพิ จ ารณาจากรายละเอี ย ดเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
3. สร้า งแบบสอบถามให้ค รอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจั ย โดยการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยค้ าถาม
ประเภทต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค้าถามปลายปิด (Close end questions)
เลือกตอบได้ค้าตอบเดียว ประกอบไปด้วยค้าถามในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ Pandora เป็นค้าถามปลายปิด (Close end
questions) เลือกตอบได้ค้าตอบเดียว จ้านวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของ
กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ เป็นค้าถามแบบ Interval scale จ้านวน 9 ข้อ มีทั้งหมด 3 ด้าน คือ ค่านิยม
ด้านสุนทรียภาพ ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
ส่ว นที่ 4 แบบสอบถามข้ อมู ล เกี่ ย วกั บการตัด สิน ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ Pandora ของกลุ่ มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นค้าถามแบบ Interval scale จ้านวน 4 ข้อ และค้าถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ มีลักษณะค้าถามปลายเปิด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Validity) ผู้ วิจั ย สร้ า งเครื่อ งมือ ส้ า หรั บวั ด การวิจั ย ศึก ษาค่ า นิย มที่ มีอิทธิ พ ลต่ อ
การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ Pandora ในเพศหญิง เพศชาย และเพศทางเลือก ที่มีอายุ 18 ปีขนึ้ ไป ของกลุ่มประชากรใน
กรุงเทพมหานครฯ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน้า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อขอค้าแนะน้า และท้า
การปรับปรุงแก้ไข จนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย การ
ทดสอบความเชื่อมั่ น (Reliability) ผู้วิจัยได้น้า แบบสอบถามจ้ านวน 30 ชุด ไปท้า การทดสอบ (Pre-test) กั บกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ้านวน 30 ชุด เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณ (Rating Scale) จึงน้ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วธิ ีสัมประสิทธ์แอลฟา
ของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป spss ในการประมวล และน้าข้อบกพร่องมาปรับปรุง
แก้ไขก่อน น้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบถามความเชื่อมั่นของ
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แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้ งนี้ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.847 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่น
ค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผลตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ตอ่ เดือน โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency และหาค่าร้อยละ Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ Pandora โดยค้านวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครฯ โดยค้านวณหาค่าสถิตไิ ด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ค่านิยมที่มีอิทธิผลต่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของผู้บริโภคโดยค้านวณหา
ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่านิยมที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาถึงค่านิยมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องประดับ Pandora ของกลุม่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากบ .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตาม
แนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์(2553)

ผลการศึกษา
(1.) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผลตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.6 มีอายุ
ระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.3 มีอาชีพ
พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 44.2 และมีรายได้ตอ่ เดือน 10,000 – 20,000บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 32.5
(2.) ค้าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ Pandora พบว่าผลตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่โดย
เฉลี่ยในการตัดสินใจซื้อ Pandora น้อยกว่า 1 ปีต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 59.0 สาเหตุหลักที่ท้าให้ตัดสินใจซื้อ Pandora
คือ เป็นที่นิยม คิดเป็นร้อยละ 31.2 เหตุผลที่เลือกซือ้ Pandora คือ ภาพลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 61.0 บุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อ Pandora คือ เพื่อน/แฟน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
Pandora จากแหล่งใด คือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 41.6 ท่านซือ้ ผลิตภัณฑ์ Pandora จากที่ใด คือ ห้างสรรพสินค้า
คิดเป็นร้อยละ 71.7 ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการซื้อเครื่องประดับ Pandora แต่ละครั้ง(บาท) คือ 1,001 – 5,000 คิดเป็น
ร้อยละ 56.6 และประเภทผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกซือ้ Pandora คือ สร้อยข้อมือ/ก้าไร คิดเป็นร้อยละ 47.3
(3.) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครฯ ของผลตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ และปัจจัย
ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.10 และ S.D. = 0.61) ปัจจัย
ค่านิยมด้านวัตถุมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ อยู่ใน
ระดับดีมาก (Mean = 3.73 และ S.D. = 1.02) และปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
Pandora ของกลุม่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 3.57 และ S.D. = 0.99)
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(4.) ค้าถามเกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิผลต่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (Mean = 3.94 และ S.D. = 0.69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อ
Pandora ที่มีความหลากหลายของสินค้าที่จ้าหน่ายในร้าน (Mean = 3.97 และ S.D. = 0.76) สินค้ามีคุณภาพและ
ราคาที่เหมาะสม (Mean = 3.91 และ S.D. = 0.91) มีสินค้าให้ทดลองสวมใส่ (Mean = 3.97 และ S.D. = 0.92) และ
ตัดสินใจซื้อสินค้า Pandora ในช่วงเวลาที่ได้รับเงินเดือน (Mean = 3.89 และ S.D. = 0.96)
(5.)การแสดงการวิเคราะห์ ความแปรปรวนความถดถอยเชิง พหุ ของค่า นิย มที่ มีอิทธิพ ลต่อการตั ดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุม่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
Pandora ของกลุม่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ
แหล่งความแปรปรวน

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

การถดถอย(Regression) 112.041
ส่วนที่เหลือ (Residual) 69.306

3
381

37.347
0.182

205.311

0.00

Total

384

181.346

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่ม
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ และ
ปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora เป็นหลายตัวแปร
ตัวพยากรณ์

ตัวแปร

B

Std.Error

Beta

t

Sig.

constant
ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ

0.979
0.350

0.148
0.041

0.310

6.597
8.566

0.000
0.000

ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ

0.129

0.037

0.192

3.448

0.001

ปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
0.292
0.038
0.422
7.640
0.000
R=0.786 , R Square = 0.618 , Adjusted R Square = 0.615 , Std Error of the Estimate = 0.42650
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่ม
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยค่านิยมด้านสุ นทรียภาพ ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ และ
ปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ดังปรากฏใน ตารางที่ 2 และจากการ
แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุม่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ได้ดังนี้
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เมื่อ

= 0.979 + (0.310) + (0.192)
แทน ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
แทน ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ
แทน ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ
แทน ปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ

+ (0.422)

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora มี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ และปัจจัยค่านิยมด้าน
เศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดลองสมมุตฐิ านการวิจัย
สมมติฐาน

ผลการวิจัย

ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของ
สนับสนุน
กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ
ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่ม
สนับสนุน
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ
ปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่ม
สนับสนุน
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ

สรุปผลอภิปราย
1. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ของผลตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ปั จจัยค่านิยม
ด้านวัตถุ และปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.10 และ
S.D. = 0.61) ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุมีอิทธิพ ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 3.73 และ S.D. = 1.02) และปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 3.57
และ S.D. = 0.99) กล่าวคือ ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ในส่วนของการซื้อ Pandora เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตนเองมากที่สุด ที่ได้จากผลการศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ Samuelson (อ้างใน กฤษณา ศักดิ์ศรี , 2534)
กล่าวว่า มนุษย์นั้นเพียรพยายามทุกวิถีทางในอันที่จะให้บรรลุความต้องการทีละขั้น เมื่อความต้องการขั้นแรกได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นนัน้ ก็จะลดความส้าคัญลงจนหมดความส้าคัญไป ไม่เป็นแรงกระตุ้นอีกต่อไป แต่
จะเกิดความสนใจและความต้องการสิ่งใหม่อกี ต่อไปอีก ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ ในส่วนของการซื้อ Pandora ท้าให้เป็น
ที่ยอมรับในสังคมมากที่สุดที่ได้จากศึกษาและปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ในส่วนของการซื้อ Pandora สามารถบ่ง
บอกสถานะทางการเงินได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับค่านิยมของ (ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล , 2540) ไว้ข้างต้นว่า มี
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อิทธิพลต่อบุคคล 1. ช่วยให้สามารถตัดสินใจว่าสิ่งใดควรท้าหรือไม่ควรกระท้า สิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งใดเป็นสิ่งใดผิด
2. ช่วยก้าหนดท่าทีของตนขณะเผชิญเหตุการณ์ 3. ช่วยสร้างพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติ 4. มีอิทธิพลในการเลือก
คบค้ า สมาคมกั บผู้ อ่ืน ที่ ตนจะต้อ งไปเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมด้ วย 5. ช่ว ยก้ า หนดแนวความคิ ด และแนวการทางปฏิบัติ
6. ช่วยเสริมสร้างศีลธรรมที่ใช้ในการตัดสินใจที่จะกระท้าอย่างมีเหตุและผล
2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดกอยเชิงพหุคูณผลของปัจจัยค่านิยมด้านวั ตถุมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบว่า ปัจจัยด้านค่านิยม
ของการตัดสินใจซื้อทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ มีค่า Sig. = 0.000 ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ
มีค่า Sig. = 0.001 และปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ มีค่า Sig. = 0.00 โดยทั้ง 3 สนับสนุนต่อการจัดสินซื้อ กล่าวคือ
ผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ และปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ที่มี
ความหลากหลายของสินค้าที่จ้าหน่ายในร้าน เป็นการสร้างทางเลือกที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และบริการ มีผลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกซือ้ สินค้าและบริการของผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนมากต้องการความสะดวกสบาย
และความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ถ้าหากผู้ให้บริการมีทางเลือกที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และ
บริการให้กับผู้ใช้บริการมาก ก็ย่ิงตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก (Supakit Rodthong , 2017) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ที่ได้ท้าการศึกษาอิทธิพลด้านค่านิยมส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า
ตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่ม GEN Y ในเขตพญาไท ผลการวิจัย พบว่า มีความสอดคล้องกับปัจจัย
ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในทางบวก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อการนาไปใช้ประโยชน์
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยศึกษาเรื่องค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่ม
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะในการน้าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ การซือ้ ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการควร
ให้ความส้าคัญกับผลิตภัณฑ์ในเรื่อง การออกแบบ รูปทรง รูปร่าง สีสัน และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เป็น การกระตุ้น ให้ลูก ค้าเดิ มกลับมาซื้อ ซ้้าและมีการกล่า วต่อแก่
ผู้บริโภคคนอื่นๆ
ค่านิยมด้านวัตถุ จากการทดสอบพบว่า เรื่องที่ผู้บริโภคให้ความส้าคัญมาก คือ การซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อท้าให้
ตนเองเป็นที่ยอมรับในสังคม จึงควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งสังคมเมืองส่วนใหญ่มักชื่นชอบการ
ใช้สินค้าที่แสดงให้เห็นว่าตนเองดูฐานะทางการเงินที่ดี แสดงถึงสังคมว่าการแต่งกายที่ดสี ะท้อนให้เห็นถึงความมีหน้ามี
ตาของตน จึงควรที่ควรที่จะศึกษาว่าในแต่ละสังคมนิยมผลิตภัณฑ์แบบใด ซึ่งแต่ละสังคมมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่า ง
กัน เพื่อน้าไปปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ของตนให้เข้ากับสังคมนัน้ ๆ
ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ และปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ให้บริการ
หรือธุรกิจ จึงควรรักษาภาพลักษณ์ของประสิทธิภาพไว้คงเดิมหรือเน้นให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการสร้าง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ Pandora ต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการส้ารวจจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครฯ เพียงเท่านั้น จึงควร
จะขยาย ขอบเขตการวิจัยและกลุ่มตัวอย่างให้มากยิ่งขึ้น เช่น อาจศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เขตอื่นๆ หรืออาจ
เป็นจังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่างที่มากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง
บางส่วน เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ชัดเจน

กิตติกรรมประการ
การวิจัยครั้งนี้จะสามารถส้าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เสียสละเวลาในการให้ค้าปรึกษา ให้ค้าแนะน้า รวมถึง
ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและค้าปรึกษา เพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณผู้ท้า
แบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท้าให้งานวิจัยนี้ได้ขอ้ มูลเป็นจริงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
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ค่านิยมที่มีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y
Values influencing Adidas brand loyalty in Generation Y
ศุภสุตา ปิ่นดวง1 นที ธีระพงษ์1 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูม1ิ
SupasutaPindaung1 Nathee Teerapong1 Kedwadee Sombultawee1 and Kanokwan Kitcharabhumi1
บทคัดย่อ
การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร
Gen Y2)เพื่อศึกษาค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้มีจ้านวน 400 คน คือกลุ่มประชากร Gen Y เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.914 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) คือค่านิยมด้านแฟชั่น (X1) ค่านิยมด้านวัตถุ (X2) ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ (X3) ส่งผลต่อการรับรู้ในการเลือกใช้
ตราสินค้าของ Adidas (Y) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ คือ
= 1.345 + (0.235)X1+
(0.076)X2 + (0.422)X3 ผลการวิจัยพบว่า ค่านิยมด้านแฟนชั่น ด้านวัตถุ และด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในการเลือกใช้ตราสินค้าของ Adidas ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยชิ้นนี้คือ ผู้บริหารสามารถน้าไปพัฒนาตัว
สินค้าและการออกแบบสินค้าในรูปแบบต่างๆให้สนองความต้องการ และการรับรู้ของผู้บริโภค อีกทั้งสามารถน้าไป
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและท้าให้เกิดความจงรักภัคดีในตัวสินค้าเพิ่มมากขึน้
คาสาคัญ: ค่านิยม ความจงรักภักดี การรับรู้ตราสินค้า

Abstract
This research aims to: 1) to study the Adidas brand selection behavior in the Gen Y population. 2) To
study the influence of Adidas brand loyalty on Gen Y population. The 400 samples used were Gen Y population.
The data was analyzed by using multiple regression analysis. It was the values of fashion (X1), material value
(X2), economic value (X3). Adidas (Y) brand recognition was statistically significant at 0.05 and the predicted
equation was "Y" = 1.345 + (0.235) X1 + (0.076) X2 + (0.422) X3. That the values of objectivity and economic.
Affecting consumer perception of Adidas brand. The benefit of this research is. Management can develop the
product and design in various ways to meet the needs. And consumer perception. They can also be used to
create a competitive advantage and to create a greater loyalty in the product.
Keywords: Values Loyalty Brand awareness
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บทนา
ในสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องค่านิยมของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หนึ่งในนั้นคือด้านความงามและ
ด้านแฟชั่น ซึ่งประเทศไทยได้เปิดรับค่านิยมจากต่างประเทศในหลากหลายรูปแบบมาเป็นเวลานาน ในปี 2558 ความ
นิยมของกลุ่มวัยกลางคนท้าให้อุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง(ณัฐวัฒน์
หาญกล้า,2561) รวมถึงความนิยมในการใช้แบรนด์ต่างประเทศเพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะทางสังคม ผู้บริโภคชาวไทย
นิยมเลือกการใช้แบรนด์มากขึ้นจากอดีต อันเนื่องมาจาก ความก้าวหน้าของการสื่อสาร และเทคโนโลยีการขนส่ง
คมนาคม ที่ท้าให้วัฒนธรรมตะวันตกสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่า “ค่านิยมการ
บริโภคสินค้าแบรนด์เนม” กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมในสังคมประเทศไทยที่ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
รวมถึงการบริโภค (ขวัญรัฐ ทรัพย์ประเสริฐ ,2559)
เมื่อสังคมมีพฤติกรรมด้านการบริโภคสินค้าแตกต่างไปจากเดิม แม้ว่าผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแต่
ไม่ได้บ่งบอกว่าความจงรักภัคดีจะหายไปจากตัวผู้บริโภค โดยแบรนด์สินค้าที่เข้ามาในประเทศไทยมีหลากหลายธุรกิจ
เช่น ธุรกิจเครื่องส้าอาง ธุ รกิจเสื้อผ้ากีฬา ซึ่งในธุรกิจ ประเภทกีฬานั้นมีการแข่งขัน การครอบครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดสูงจึงท้าให้แบรนด์สินค้าต่างๆ สร้างความแตกต่างให้กับตัวผลิตภัณฑ์ของตนเอง ตัวอย่างแบรนกีฬาที่
ผู้บริโภครับรู้เรื่องของแบรนด์ ได้แก่ Adidas , Nike และUnder Armourเป็นต้นเมื่อผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าใด
โดยที่ให้น้าหนักกับตราสินค้านั้น มากกว่ารูปลักษณ์ของตัวสินค้า แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีกับตรา
สินค้า แม้ค่านิยมจะเปลี่ยนแปลงแต่ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะยังคงให้ความเชื่อมั่นกับตราสินค้านั้น ไณยณันทร์ นิสสัยสุข
(2559)
ความจงรักภัคดีในตราสินค้าเป็นเรื่องที่นักการตลาดให้ความส้าคัญอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่จะท้าให้ตราสินค้าอยู่รอดในสภาวะการแข่งขันระดับสูง สิ่งที่ท้าให้เกิดความจงรักภัคดีต่อตราสินค้าคือตัวตรา
สินค้าต้องสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านของทัศนคติและด้านพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
สินค้า(หมะหมูด หะยีหมัด,ก่อพงษ์ พลโยราช 2557) ซึ่งในกลุ่มประชากร Gen Y มีสัดส่วนในการครองตลาดสูงถึง
28.54% เป็นเจเนอเรชั่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย โดยมีจ้านวนประมาณ 19 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของกลุ่มที่มี
ฐานเงินเดือนในระดับมั่นคงและมีพ้ืนฐานด้านสังคม ในการเลือกซื้อสินค้าจะเลือกจากความคุ้มค่าที่จะได้รับจากตัว
สินค้า หากตราสินค้าสามารถที่จะตอบสนองความต้องการนี้ได้ ผู้บริโภคจะเกิดความภัคดีต่อตราสินค้า อีกทัง้ คนกลุ่ม
นี้มีลักษณะ ใช้ส่อื โซเชียลมีเดียและสื่อโฆษณา ในการตัดสินใจซื้อ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์,
2558)
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้น ท้ า ให้ ผู้ วิจั ย มีค วามสนใจที่ จ ะศึก ษาเกี่ ย วกั บ ค่ า นิย มที่ มีอิทธิ พ ลต่อ ความ
จงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y เป็นกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันประชากร Gen Y มี
จ้านวน 19 ล้านคน คิดเป็น 28%ของประชากรทั้งหมด และเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยท้างานและเติบโตในหน้าที่ด้านการงาน
จึงเป็นกลุ่มประชากรที่น่าสนใจในการเลือกมาท้าการศึกษาวิจัยผลการวิจัยสามารถที่จะน้าไปออกแบบและปรับปรุง
ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y
2. เพื่อศึกษาค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ค่านิยม
 ค่านิยมด้านแฟชั่น

การเลือกใช้ในตราสินค้า Adidas และความ
จงรักภัคดีตอ่ ตราสินค้า

 ค่านิยมด้านวัตถุ
 ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ

สมมุตฐิ าน
1. ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องค่านิยม
Manner (2014) ได้ให้ความหมายไว้ว่าค่านิยมเป็นสิ่งส้าคัญในการคงอยู่ของสังคมค่านิยมมีบทบาทต่อ
ความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมในสังคมท้าให้สังคมมีความโน้มเอียงไปในทางเดียวกันในสังคมนั้นๆเป็น
แนวทางที่มนุษย์จะปฏิบัติตนไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งที่ ตัวเองได้พิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีส้าหรับตนหรือสังคม
ยอมรับนับถือและปฏิบัติตามแนวคิดนั้นๆอย่างสม่้าเสมออาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความคิดเห็นของมนุษย์
ในสังคมนั้น
ค่านิยมส่วนบุคคล
สาวิตรี ศรีเมือง (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่าค่านิยมคือสิ่งที่มนุษย์สนใจและปรารถนาจะเป็นหรือกลับกลาย
มาเป็น สิ่งที่ค นถือว่าต้องปฏิบัติเป็นสิ่ง ที่น่าบู ชายกย่องได้ ฟังได้ เป็นเจ้ าของค่านิย มจึงเป็นวิถีข องการจัดรู ปความ
ประพฤติที่มีความหมายต่อบุคคลจะเป็นแบบฉบับความคิดที่ฝังลึกส้าหรับยึดถือและปฏิบัติตนในสังคมและชีวิตหรือ
เลือกปฏิบัติเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นค่านิยมรวมถึงจุดหมายหรือความต้องการในชีวิตและสิ่งที่
บุคคลชอบ
ค่านิยมทางสังคม
เกรียงไกรเอี่ยมสุข (2557) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ค่านิยมทางสังคมคือการแบ่งประเภทของค่านิยมกระท้าได้
หลายวิธีแล้วแต่วา่ ผู้แบ่งจะยึดอะไรเป็นพืน้ ฐานในการแบ่งไม่มกี ารแบ่งที่เป็นการตายตัวเพียงอย่างเดียวถ้าผู้แบ่งยึดถือ
พระผู้เป็นเจ้าหรือพระศาสดาเป็นหลักส้าคัญก็อาจจะแบ่งค่านิยมออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้
1. ค่านิยมที่เป็นศีลธรรม (Morality) หมายถึงค่านิยมที่เป็นศีลและธรรมโดยเฉพาะหรือได้แก่ Moral Values
และ Ethical Values โดยเฉพาะซึ่งถือเอาพระศาสดาหรือพระผู้เป็นเจ้าได้ก้าหนดไว้ให้แล้ว
2. ค่านิยมที่เป็นข้อตกลง (Convention) หมายถึงค่านิยมที่ประชาชนในชาติได้ตกลงเห็นชอบก้าหนดกันขึ้นเอง
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามยุคตามสมัยได้แก่ธรรมเนียมประเพณีอุดมการณ์วินัยกฎหมายฯลฯแต่ถ้า
แบ่งยึดถือเอาวิชาชีพ (Profession) เป็นหลักส้าคัญก็อาจจะแบ่งค่านิยมออกเป็น 2 ประเภทเช่นกันคือ
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1. ค่านิยมพื้นฐาน (Basic Values) ประกอบด้วยค่านิยมดังต่อไปนี้
- ศีลธรรม (Moral Values)
- คุณธรรม (Ethical Values)
- ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม (Cultural Values)
- กฎหมาย (Legal Values)
2. ค่านิยมวิชาชีพประกอบด้วยค่านิยมต่อไปนี้
- อุดมการณ์ประจ้าวิชาชีพของตน
- วินัยประจ้าวิชาอาชีพของตน
- มารยาทประจ้าวิชาชีพของตน
- พระราชบัญญัติประจ้าวิชาชีพของตนโดยเฉพาะ
ในการแบ่งประเภทของค่านิยมทั้งสองประการดังกล่าวมาแล้วจะเห็นว่าเนือ้ หานัน้ เหมือนกันแต่วธิ ีการแบ่งนั้น
ต่างกันทั้งนี้อาจจะยังมีวิธีอ่ืนๆอีกแล้วแต่จุดประสงค์ของผู้แบ่งนอกจากนี้ยังมีนักสังคมวิทยาได้จ้าแนกลักษณะของ
ค่านิยมตามกลุ่มคนโดยพิจารณาจ้าแนกเป็นระดับบุคคลกลุ่มคนและสังคมหรือถ้าผู้จ้าแนกยึดถือลักษณะของสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลงเสมออาจจ้าแนกลักษณะของค่านิยมออกเป็นค่านิยมที่มีลักษณะยืนยงถาวรหรือเปลี่ยนแปลงกับ
ค่านิยมที่มีลักษณะระดับของความส้าคัญมากน้อยหรือลักษณะของค่านิยมที่เป็นความเชื่อ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
ศิระรุง่ เรือง (2560, หน้า 10) ได้ให้ความหมายไว้วา่ พฤติกรรมการซือ้ หมายถึงการกระท้าของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อนและมี
ส่วนในการก้าหนดให้มีการกระท้าประเด็นส้าคัญของค้าจ้ากัดความก็คือกระบวนการตัดสินใจที่ มีอยู่ก่อน (Precede)
หมายถึงลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภคในขณะใดขณะหนึ่งที่ผู้บริโภคซื้อสินค้านั้นจะมีกระบวนการทางจิตวิทยา
และสังคมวิทยาที่มีสว่ นสร้างสมและขัดเกลาทัศนคติรวมทั้งคานิยม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องความภักดีในตราสินค้า
Iwasano&Havy (2015) ได้ให้ความหมายไว้ว่าความจงรักภักดีประกอบด้วยสามส่วนประกอบคือพฤติกรรม
การซื้อสินค้าของผู้บริโภคระยะเวลาความถี่ของการซื้อสินค้าและระยะเวลาคือระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมเป็นผู้มี
พระคุณหรือผู้ใช้เป็นจ้านวนความถี่ของการซื้อใช้หรือการมีส่วนร่วมในช่วงระยะเวลาหนึ่งของเวลา
Schor&Kanus (2016) ได้ให้ความหมายไว้ว่าความภักดีเป็นผลจากความพึงพอใจอย่างสม่้าเสมอหรือการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในตราสินค้าเดิมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ประกอบด้วย
1) ความภักดีด้านทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) คือ เกิดความรู้สกึ ที่ดีต่อตราสินค้า
2) ความภักดีด้านพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) คือ ลูกค้าให้ความยึดมั่นในตราสินค้าและ
พยายามที่จะซือ้ ตราสินค้านั้นอย่างต่อเนื่อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
Chiffon (2016) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการตัดสินใจซื้อเป็นกระบวนการหนึ่งในการตัดสินใจสาหรับการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความแตกต่างกันของผู้บริโภคผู้บริโภคจะมีรูปแบบและขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
หรือบริการโดยการที่จะเลือกกระท้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกที่ผู้บริโภคนั้นมีอยู่โดยผู้บริโภคอาจจะต้องอาศัยเวลา
และต้องการข้อมูลเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่ง
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Amilia (2015) กล่าวว่าได้ให้ความหมายไว้วา่ กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเป็นกระบวนการก่อนที่ลูกค้า
จะซื้อสินค้าหรือบริการผู้ประกอบการต้องท้าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าซึ่งการตัดสินใจซื้อ
ไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส้ า คั ญ มากสาหรั บ ผู้ ป ระกอบการแต่ ยั ง ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รสามารถปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารขายตาม
กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อกี ด้วย
วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนีศ้ กึ ษาเรื่อง ค่านิยมที่มีอิทธิพลส่งผลต่อความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร
Gen Y เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการเลือกใช้ในตราสินค้า Adidas ใน
กลุ่มประชากร Gen Y และค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y ผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามและก้าหนดขอบเขตการวิจัย เพื่อศึกษาในงานวิจัยชิน้ นี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่จะใช้ในครั้งนี้เป็นประชากร Gen Y จ้านวน 19 ล้านคน เก็บข้อมูล จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์โดยก้าหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร Gen Y จ้านวน 19ล้านคนผู้วิจัยจึงใช้สูตรการ
ก้าหนดขนาดกลุ่มตั วอย่างแบบทราบขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างของโดยได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05 เมื่อค้านวณในสูตรเครจซีและมอร์แกน(krejcie and Morgan,1970)
แล้วพบว่าจะได้กลุม่ ตัวอย่างจ้านวน 400 จ้านวน และใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 5 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน เป็นลักษณะค้าถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงค้าตอบเดียว
ส่วนที่ 2 ค้าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อตราสินค้า Adidas จ้านวน 7 ข้อ เป็นลักษณะค้าถาม
ปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงค้าตอบเดียว เช่นความถี่ในการซื้อ ใครเป็นผู้มีอิทธิพลในการซื้อ และ
การรับรู้ขา่ วสาร
ส่วนที่ 3 ค้าถามเกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen
Y จ้านวน 3 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงค้าตอบเดียว ใช้วิธีการวั ดตามแบบของลิเคิร์ท (likert scale)
(บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ 2557) เป็นการเลือกตอบ 5 ระดับ (Rating Sale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ส่ ว นที่ 4 ค้ า ถามเกี่ ย วกั บ ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นการใช้ ต ราสิ น ค้ า Adidas จ้ า นวน 4 ข้ อ โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามเลือกได้เพียงค้าตอบเดียว จะเป็นการเลือกตอบ 5 ระดับ (rating scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ้านวนแล้ว ผู้วิจัยน้า
ข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน้าผล
ไปด้าเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้สถิตพิ รรณนาในการอธิบายผลข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ตัวแปรในส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ใช้
มาตราวัดแบบนามบัญญัติท้าให้ไม่สามารถอธิบายเป็นมูลค่าได้ ดังนั้นจึงใช้ค่าความถี่( Frequency)และค่าร้อยละ
(Percentage) เป็นตัวอธิบาย
2. ตัวแปรในส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อตราสินค้า Adidas ได้แก่ ความถี่ในการซื้อ สาเหตุที่ซื้อ
สินค้า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้ ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครัง้ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยค้านวณหา ค่า
ร้อยละ(Percentage)ค่าความถี่(Frequency)
3. ตัวแปรในส่วนที่ 3 ด้านค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ได้แก่ ด้านแฟชั้น ด้าน
วัตถุ และด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประชากร Gen Y โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4. ตัวแปรในส่วนที่ 4 ด้านความจงรักภักดีในการใช้ตราสินค้า Adidasโดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และผู้วิจัยได้ใช้สถิติอ้างอิงในการแปรความหมายของผลการวิเคราะห์ที่มีลักษณะส่งผลต่อความจงรักภัคดีในตรา
สินค้า Adidas ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงเลือกใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย (Simple Regression)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ผู้วิจัยได้ท้าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity)โดยการสร้างชุดค้าถามในการวัดผลค่านิยม
ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidasในกลุ่มประชากร Gen Y มีการใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาช่วยในการตั้งค้าถามหลังจากนั้นได้ท้าการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจความถูกต้องและขอค้าแนะน้าเพื่อน้ากลับมาปรับปรุงอีกครั้ง จนได้เนื้อหาที่มีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2. ในการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น้าชุดค้าถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียง
กั บกลุ่ ม ตั ว อย่า งจริ ง โดยใช้แ บบทดสอบจ้ า นวน 30 ชุด หลั ง จากนั้น ผู้ วิ จั ย ได้ น้ า ผลมาทดสอบความเชื่อ มั่ น ของ
แบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยน้าข้อบกพร่องที่ได้จากการใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS มาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัย ซึ่งผลของความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 0.914 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นและแบบทดสอบมีความเที่ยงตรง

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ค่า ร้อ ยละ เพื่ออธิ บายถึ งลั กษณะทั่ว ไปของตั วแปรข้อ มูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
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ตารางที่ 4.1 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกเพศ
เพศ
จานวน(คน)
ชาย
200
หญิง
200
รวม
400

ร้อยละ
49.8
49.8
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบบบสอบถาม
เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายโดยเป็นเท่ากันทั้งชายและหญิงโดยที่เพศชาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 ซึ่งมีจ้านวนมาก
เท่ากับเพศหญิงที่มีจ้านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8
ตารางที่ 4.2 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามอายุ
อายุ
จานวน(คน)
21-24
254
25-29
54
30-33
55
34-37
37
รวม
400

ร้อยละ
63.2
13.4
13.7
9.2
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วง
อายุระหว่าง 21-24 ปี จ้านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 มากกว่าผู้ที่มีช่วงอายุระหว่าง 30-33 ปี จ้านวน 55 คน
คิดเป็น ร้อยละ 13.7 ตามด้วยผู้ที่มีช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี จ้านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และผู้ที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 34-37 ปี จ้านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2
ตารางที่ 4.3 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน(คน)
ร้อยละ
ต่้ากว่าปริญญาตรี
61
15.2
ปริญญาตรี
266
66.2
สูงกว่าปริญญาตรี
73
18.2
รวม
400
100.0
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 ในด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า ผู้ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ้านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 คือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตามด้วยผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีจ้านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และผู้ที่มีการศึกษาระดับต่้ากว่าปริญญาตรี จ้านวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.2 ตามล้าดับ
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ตารางที่ 4.4 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน(คน)
ร้อยละ
นักเรียน/นักศึกษา
223
55.5
ธุรกิจส่วนตัว
28
7.0
พนักงานบริษัท
97
24.1
รับจ้าง
12
3.0
อื่น ๆ
40
10.0
รวม
400
100.0
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4 ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ
นักเรียน/นักศึกษา จ้านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 ตามด้วยพนักงานบริษัท จ้านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1
ถัดไปคือจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นอาชีพอื่นๆ จ้านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามด้วยธุรกิจส่วนตัว
จ้านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และอาชีพรับจ้าง จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล้าดับ
ตารางที่ 4.5 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ตอ่ เดือน
ต่้ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป
รวม

จ้านวน(คน)
190
90
47
26
47
400

ร้อยละ
47.3
22.4
11.7
6.5
11.7
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 สรุปด้านรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามได้ว่าส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่้า
กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ้านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ตามด้วย10,001 –20,000 บาท จ้านวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.4 ตามด้วย มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป จ้านวน 47คน สามารถคิดเป็นร้อยละ 11.7 เท่ากับ 20,001 - 30,000
บาท จ้านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ11.7 ตามด้วย 30,001 - 40,000 บาท จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล้าดับ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ
สินค้าน้อยกว่า 1ครั้งต่อปี (ร้อยละ 54.7) สาเหตุที่ท้าให้ซื้อสินค้าของ Adidas คือด้านของราคาและคุณภาพ (ร้อยละ
45.8)
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ตารางที่ 4.6 จ้านวนและร้อยละของความถี่ในการซื้อสินค้าตรา Adidas
ความถี่ในการซื้อ
จ้านวน(คน)
1 ครัง้ ต่อปี
220
2-3 ครัง้ ต่อปี
150
4-5 ครัง้ ต่อปี
18
5 ครัง้ ต่อปีขนึ้ ไป
12
รวม
400

ร้อยละ
54.7
37.4
4.5
3.0
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 ด้านความถี่ในการซื้อสินค้าตราAdidasของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วน
ใหญ่ซื้อสินค้าตราAdidas 1 ครั้งต่อปี จ้านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 ตามด้วย 2-3 ครั้งต่อปี จ้านวน 150 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.4 ตามด้วย 4-5ครั้งต่อปี จ้านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามด้วย 5ครั้งต่อปีขึ้นไป จ้านวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล้าดับ
ตารางที่ 4.7 จ้านวนและร้อยละของสาเหตุในการซือ้ สินค้าตรา Adidas
สาเหตุในการซื้อสินค้าตรา Adidas จานวน(คน)
ใส่สบาย
96
หาซือ้ ง่าย
42
ราคาและคุณภาพ
184
สื่อ
78
รวม
400

ร้อยละ
23.9
10.4
45.8
19.4
100.0

ผลการศึกษาตารางที่ 4.7 จ้านวนและร้อยละของสาเหตุในการซื้อสินค้าตรา Adidas พบว่าส่วนใหญ่ให้สาเหตุ
ในการซื้อที่ ราคาและคุณภาพ จ้านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ตามด้วย ใส่สบาย จ้านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ
23.9 ตามด้วย สื่อ จ้านวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ 19.4 ตามด้วย หาซื้อง่าย จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4
ตามล้าดับ
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่ม
ประชากร Gen Y พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidas ของกลุ่มตัวอย่าง
มีความจงรักภัคดีตอ่ ตราสินค้า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.02 และ S.D.= 0.69) ได้แก่ การสวมใส่สินค้าของ
Adidas ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของท่าน, การสวมใส่สินค้าของAdidas ท้าให้ไม่แตกแยกจากเพื่อน,การสวมใส่สินค้าของ
Adidas ท้าให้ดูทันสมัย, การสวมใส่สินค้าของAdidasท้าให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ,การสวมใส่สินค้าของAdidasช่วย
เสริมบุคลิกภาพท้าให้เข้าสังคมได้ง่ายขึ้น ,การการสวมใส่สินค้าของAdidasช่วยให้เข้าร่วมท้ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้
ง่ายขึ้น, การสวมใส่สินค้าของAdidasช่วยให้ประสบความส้าเร็จใน, การร่วมกิจกรรมต่างๆการการสวมใส่สินค้าของ
Adidasสามารถบ่งบอกสถานะทางการเงินได้ , การสวมใส่สินค้าของAdidasสามารถใส่ได้ทุกสภาวะเศรษฐกิจพบว่า
การสวมใส่สินค้าของ Adidas ช่วยเสริมภาพลักษณ์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.39 และ S.D.=0.73),
การสวมใส่สินค้าของAdidas ท้าให้ไม่แตกแยกจากเพื่อน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.49 และ S.D.=1.17) การ
สวมใส่สินค้าของAdidas ท้าให้ดูทันสมัย อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.30 และ S.D.=0.82) การสวมใส่สินค้า
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ของAdidasท้าให้เป็นที่ยอมรับในสังคม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.00 และ S.D.=1.00) การสวมใส่สินค้าของ
Adidasช่วยเสริมบุคลิกภาพท้าให้เข้าสังคมได้งา่ ยขึน้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.92 และ S.D.=1.04) การการ
สวมใส่สนิ ค้าของAdidasช่วยให้เข้าร่วมท้ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ง่ายขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.88 และ
S.D.=1.05) การสวมใส่สินค้าของAdidasช่วยให้ประสบความส้าเร็จใน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.97 และ
S.D.=1.15) การร่วมกิจกรรมต่างๆการการสวมใส่สินค้าของAdidasสามารถบ่งบอกสถานะทางการเงินได้อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (Mean =4.04 และ S.D.=0.98) การสวมใส่สินค้าของAdidasสามารถใส่ได้ทุกสภาวะเศรษฐกิจ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.27 และ S.D.=0.80)
ส่วนที่ 4 ระดับความเห็นเกี่ยวกับความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.33 และ
S.D.=0.67)ผู้วิจัยได้ท้าการพิจารณารายข้อ พบว่าเมื่อนึกถึงตราสินค้ารองเท้าผู้บริโภคจะนึกถึง Adidas ทันที อยู่ใน
ระดับความเห็นด้วยมาก (Mean =4.21 และ S.D.=0.91) รู้สึกภูมิใจเมื่อได้สวมใส่สินค้าของAdidas อยู่ในระดับ
ความเห็นด้วยมาก (Mean =4.24 และ S.D.=0.88) ยินดีที่จะแนะน้าให้ผู้อ่ืนสวมใส่สินค้าของAdidasอยู่ในระดับ
ความเห็นด้วยมาก (Mean =4.30 และ S.D.=0.80) ความไว้วางใจต่อสินค้าของAdidasอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก
(Mean =4.55 และ S.D.=0.64)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยแบบง่ายของ ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีในตราสินค้า
Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยแบบง่ายของ ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีในตรา
สินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y
แหล่งความแปรปรวน
Sum ofSquares df
MeanSquare F
Sig.
การถดถอย (Regression)
100.233
3
33.411
163.057
0.000
ส่วนที่เหลือ (Residual)
81.142
396
0.205
Total
181.375
399
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่ม
ประชากร Gen Y จากทัง้ หมด 3 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านแฟชั่น ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อ
ความจงรักภัคดีของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏ
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้คุณภาพการบริการเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std.Error
Beta
t
Sig.
Constant
1.345
0.150
8.993
0.000
ค่านิยมด้านแฟชั่น
X1
0.235
0.048
0.292
4.945
0.000
ค่านิยมด้านวัตถุ
X2
0.076
0.037
0.085
2.048
0.041
ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ
X3
0.422
0.041
0.142
10.182
0.000
R=0.743, R Square =0.553, Adjusted R Square =0.549, Std. Error of the Estimate =0.453
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ค่านิยมมีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่ม
ประชากร Gen Y มีทั้งหมด 3 ด้านประกอบด้วย ค่านิยมด้านแฟชั่น ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ส่งผล
ต่อความจงรักภัคดีของผู้ตอบแบบสอบถามและจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็น
สมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่านิยมมีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีต่อตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร
Gen Y ทั้ง 3 ด้านดังนี้
= 1.345 + (0.235)X1+ (0.076)X2 + (0.442)X3)
เมื่อ

แทน ความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidas
X1 แทน ปัจจัยค่านิยมด้านแฟชั่นส่งผลต่อความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y
X2 แทน ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุสง่ ผลต่อความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y
X3 แทน ปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่านิยม มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภัคดี
ในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
ผลการวิจัย
ปัจจัยค่านิยมด้านแฟชั่นส่งผลต่อความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y
ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุสง่ ผลต่อความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y
ปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y

สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอธิปรายผล
การอภิปรายผลของข้อค้นพบต่าง ๆ จากการวิจัยเรื่องค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y ผู้วิจัยได้น้าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิ จัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อ
อธิบาย และยืนยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานข้อ 1 ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่านิยมด้านแฟชั่นส่งผลต่อความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล โสระเวช (2557)กล่าวว่า ค่านิยมด้านแฟชั่น
ช่วยเสริงสร้างภาพลักษณ์ และสถานะทางสังคมซึ่งเป็นปัจจัยในการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ จากการศึกษาการวิจัย
พบว่า ค่านิยมด้านแฟชั่นมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าตรา Adidas อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานข้อ 2 ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่ านิยมด้านวัตถุส่ งผลต่อความจงรักภั คดีใ นกลุ่ม ประชากร Gen Y ซึ่งสอดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ อรวรรณ เกิดทอง (2557) ที่อธิบายไว้ว่า ว่า
ค่านิยมด้านวัตถุ มีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของมนุษย์ ในการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่สอดคล้องกับ
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ค่านิยมด้านวัตถุ จะเป็นสิ่งง่ายที่จะประสบความส้าเร็จ จากการศึกษาการวิจัยพบว่า ค่านิยมด้านวัตถุมีความสัมพันธ์
ต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานข้อ 3 ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่านิยมด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ อรอุมา เกิดรุ่ง (2558) กล่าวว่า ค่านิยมด้าน
เศรษฐกิจ เป็นการแสดงสถานะทางการเงินอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อการเข้าสังคม จากการศึ กษาการวิจัยพบว่า ค่านิยม
ด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05
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ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจ
เนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
Product quality factors affecting decision to buy a smartphone of Generation
Y consumer in Bangkok
ธารีรัตน์ ช้างสิงห์1 ภัทรวดี เกตุวัฒนภูวดล2 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี³ และกนกวรรณ กิจชระภูมิ4
Thareerat Changsingha1, Pattarawadee Ketwatthanaphuwadol2 ,Kedwadee Sombultawee³ and
Kanokwan Kitcharapoom4
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร๋
ทโฟนของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ช่วงอายุ 21-38 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่ม
ผู้บริโภคเจเนอเรชันวายช่วงอายุ 21-38 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.835 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ
สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression) ผลการวิจัยคือ ด้านสมรรถนะ(Mean = 4.28 และ S.D.= 0.46)
ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ(Mean = 4.23 และ S.D.= 0.40) ด้านความเชื่อถือได้(Mean = 4.34 และ S.D.= 0.38 ) ด้าน
ความสอดคล้องตามที่ก้าหนด(Mean = 4.28 และ S.D.= 0.41) ด้านความทนทาน(Mean = 4.3 และ S.D.= 0.46)
ด้านความสามารถ ในการให้บริการ(Mean = 4.24 และ S.D.= 0.45) ด้านความสวยงาม(Mean = 4.28 และ S.D.=
0.34) ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง(Mean = 4.31 และ S.D.= 0.38 ) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ: คุณภาพผลิตภัณฑ์, การตัดสินใจเลือกซือ้ , สมาร์ทโฟน, เจเนอเรชันวาย
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Abstract
The purpose of this research was to study the product quality factors affecting decision to buy a
smartphone of Generation Y consumer in Bangkok. The sample used in this research was 400 consumers
generation Y age range between 21-38 years in Bangkok. The research instruments were questionnaire with
reliability 0.884. The statistics for data analysis were descriptive statistics including percentage, mean and
standard deviation and Inferential Statistic. The hypothesis was tested by multiple regression analysis. The
results show that Performance (Mean=4.28 and S.D.=0.46), Features (Mean=4.23 and S.D.=0.40), Reliability
(Mean=4.43 and S.D.=0.38) Conformance (Mean=4.28 and S.D.=0.41) Durability (Mean=4.30 and S.D.=0.46)
Serviceability (Mean=4.24 and S.D.=0.45) Aesthetic (Mean=4.28 and S.D.=0.34) and Perceived Quality or
Reputation (Mean=4.31 and S.D.=0.38) affecting purchasing decision of consumers
Keywords: Product quality, Purchase decision, Smartphone, Generation Y

บทนา
เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีความส้าคัญและบทบาทในสังคมปัจจุบันอย่างมาก มีการพัฒนาเติบโตอย่าง
รวดเร็ว โทรศัพท์มือถือนอกจากจะใช้ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้ว ยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ้าวัน เป็นปัจจัย
อย่างหนึ่งในการอยู่ร่วมกัน การท้ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ อีกทั้งสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ส้าหรับเพิ่มความบันเทิง
เช่น เล่นเกมส์ ฟังเพลง ถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอและยังสามารถติดต่อสื่อสารในแบบอื่น ๆ เช่น การส่งข้อความสั้น ๆ
(SMS) การส่งข้อความภาพ (MMS) การเปิดดูขอ้ มูลต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตผ่านบริการมาตรฐานกลางของระบบไร้สาย
(WAP) จึงท้าให้โทรศัพท์มือถือเป็นที่แพร่หลาย (ทิพรัตน์ รุ่งทวีไพโรจน์, 2549)
ด้วยฟังก์ชันการท้างานคล้ายคลึงกับโทรศัพท์มือถือทั่วๆไปอย่างสมาร์ทโฟน แต่มีการเพิ่มประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจึงนิยมผลิตสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอระบบสัมผัส มีกล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูง ออกแบบ
ดีไซน์ให้ทันสมัย และมีแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจให้ใช้งานมากมาย สามารถรองรับการใช้งาน ยังเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ผ่าน 4G, Wi-Fi ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในยุคนี้เป็นยุคการสื่อสารแบบดิจิทัล ด้ วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้งานบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ที่หลากหลายในส่วนนี้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถรองรับได้ครอบคลุม
เกี่ยวกับการใช้งานบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (Social network) ยกตัวอย่าง เช่น การใช้งาน เช่น Facebook,
YouTube, Twitter, Line เป็นต้น ทางผู้ประกอบการจึงเล็งที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจ
และนิยมเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความสะดวกสบายและใช้งานง่าย
ปัจจุบันนับได้ว่าเป็นยุคทองของสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้ นับตั้งแต่มีการแข่งขันในตลาดไอทีที่เพิ่มมากขึ้น
หลากหลายบริษัทที่มีการผลิตสมาร์ทโฟนได้มีการพัฒนารูปแบบของระบบปฏิบัติการ เพิ่มระบบสัมผัสที่ดีเยี่ยมหรือ
แม้กระทั่งหน้าตาอินเทอร์เฟสที่ใช้งานง่าย พยายามที่จะงัดข้อดีของตนขึ้นมาแข่งขันกัน จึงเกิดการแย่งส่วนแบ่งทาง
การตลาด ผลการส้ารวจส่วนแบ่งทางการตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกประจ้าไตรมาสที่สองของปี 2561 ผลพบว่าซัมซุงมี
ส่วนแบ่งร้อยละ 20.9 โดยที่หัวเว่ยมีส่วนแบ่งร้อยละ 15.8 ขึ้นมาเป็นอันดับสองแทนค่ายยักษ์ใหญ่อย่างแอปเปิลที่มี
ส่วนแบ่งร้อยละ 12.1 เสียวหมี่มีส่วนแบ่งร้อยละ 9.3 ออปโป้มีส่วนแบ่งร้อยละ 8.6 อื่นๆมีส่วนแบ่งร้อยละ 33.2
ตามล้าดับ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการแข่งขันของสมาร์ทโฟนที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2018 แต่ผู้บริโภคก็คงต้องเลือกสิ่งที่ดี
ที่สุดให้กับตัวเอง เพราะสมาร์ทโฟนในปัจจุบันก้าลังเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงมีการพัฒนาให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
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เช่น ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณ ภาพผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยส้าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ของผู้บริโภค ดังนั้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการจะสามารถครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดได้
ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน
ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร การท้าวิจัยในครั้งนี้จะท้าให้ได้ทราบถึงปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์
และทราบพฤติกรรมของผู้บริโภคต่างๆในการตัดสินใจเลือกซือ้ สมาร์ทโฟนและผู้วิจัยคาดหวังว่าข้อมูลจากผลการวิจัย
ในครั้งนีจ้ ะสามารถเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ที่จะน้าข้อมูลเหล่านีไ้ ปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อยอดของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีดา้ นคุณภาพผลิตภัณฑ์
1. ด้านสมรรถนะ : Arnauld de Nadaillac (2003) ได้ให้ค้าจ้ากัดความไว้ว่าสมรรถนะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องลง มือ
ปฏิบัติและท้าให้เกิดขึ้น กล่าวคือความสามารถที่ใช้เพื่อให้เกิดการบรรลุผลและวัตถุประสงค์ ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวขับ
เคลื่อนที่ท้าให้เกิดความรู้ (Knowledge) การเรียนรู้ทักษะ (Know-how) และเจตคติ/ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพต่างๆ
(Attitude) ที่ช่วยให้สามารถเผชิญและแก้ไข สถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้จริง
2 .ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ : คือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ สิ่งที่โดดเด่นดึงดูดเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะของสิ่งนั้นๆ
3. ด้านความเชื่อถือได้ : เป็นสิ่งที่วัดความน่าไว้วางใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มาตรฐานต่างๆ ความมีคุณภาพใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
4. ด้านความสอดคล้องตามที่ก้าหนด : การสะท้อนรสนิยม มีความทันสมัย และที่มีราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพการสร้างภาพอ้างอิงตามที่สอดคล้องกัน สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะเป็นการบอกถึงรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ รูปแบบ และแสดงรายละเอียด
5. ด้านความทนทาน : มาตรฐาน อายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆและทุกสภาพการใช้งานที่ยาวนาน
6. ด้านความสามารถในการให้บริการ : การให้ความช่วยเหลือ หรือการด้าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้มาใช้
บริการจะต้องมีหลักยึดถือปฏิบัติ มิใช่ว่า การให้ความช่วยเหลือ หรือการท้าประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการ จะเป็นไป
ตามใจของเราผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
7. ด้านความสวยงาม : คุณลักษณะภายนอกของสินค้าและบริการ และเป็นความพยายามของตราสินค้าที่
จะค้นหาความต้องการทางสังคมและจิตใจของผู้บริโภค
8. ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง :การประเมินเกี่ยวกับระดับคุณภาพจากการใช้จริงต่อการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับ
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ทฤษฏีการตัดสินใจซื้อ
ความหมายของการตัดสินใจ
การตัดสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระท้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือก
ต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้า
หรือบริการตามข้อมูลและข้อจ้ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ส้าคัญและอยู่ภายในจิตใจของ
ผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
เป้าประสงค์อย่างหนึ่งของทุกสินค้าและบริการ ก็คือการท้าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นๆผู้
ประโภคตัดสินใจซือ้ สินค้า/บริการ อย่างไร มี 5 หลักง่ายๆ ดังนี้
1. ความจ้าเป็น
2. ค้นหาข้อมูลในสินค้า/บริการนั้น ๆ
3. ประเมิณตัวเลือกอื่น ๆ ที่หลากหลาย
4. ตัดสินใจซื้อ
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ

สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้ บริโภคเจเนอเร
ชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ปัจ จัยคุ ณภาพผลิตภั ณฑ์ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษที่ส่ งผลต่อ การตัด สินใจเลือกซื้อสมาร์ ทโฟน ของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความเชื่อถือได้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจ
เนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสอดคล้องตามที่ก้าหนดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน
ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความทนทานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจ
เนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
6. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสามารถในการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน
ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
7. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสวยงามที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจ
เนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
8. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน
ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคนเจเนอเรชันวาย อายุระหว่าง 21-38 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครมีจ้านวน 1,445,769 คน (ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560)
ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน
(krejcie and Morgan,1970) ดังนัน้
(1)
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ระดับค่าความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมรับได้
x2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% (xก้าลังสอง=3.841)
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบก้าหนด p=0.5)
และส้าหรับการศึกษาครั้งนี้ได้ก้าหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) จึงได้กลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 384 ตัวอย่าง โดยการเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 16 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ้านวนแล้ว ผู้วิจัยน้า
ข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน้าผล
ไปด้าเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมซื้อของผู้บริโภคสมาร์ทโฟน โดยค้านวณหาค่าร้อยละ
(Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ สมาร์ทโฟน ของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครโดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายโดยค้านวณหา
ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตราสินค้าไอเดียกรีน ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก้าเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อจักรยานด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553)
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (validity) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อวัดผลการศึกษาปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์
ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดทฤษฎี
รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน้ามาใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้น้าแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นเรียนปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค้าแนะน้ามาปรับปรุง จนเกิดความมั่นใจว่าเนื้อหาที่ได้มีความเที่ยงตรง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วจิ ัยได้ท้าการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 384 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ้านวน 384 ตัวอย่าง ลักษณะของ
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จึงต้องน้ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วย
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยน้าข้อบกพร่องจากการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS
ประมวลผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.741 แสดงให้เห็นว่า
เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63 ) อายุ
ระหว่าง 21-26 ปี (ร้อยละ 87) การศึกษาปริญญาตรี(ร้อยละ87) นักเรียนนักศึกษา(ร้อยละ 83.8) มีรายได้น้อยกว่า
10,000 บาท (ร้อยละ 53.8 )
ส่วนที่ 2 ค้าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคสมาร์ทโฟน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปลี่ยน
สมาร์ทโฟน 1 ปีต่อครั้ง (ร้อยละ 47.3 )รั บข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนผ่า นทางสื่อประเภทสื่อโซเซียลมีเดี ย
(ร้ อยละ 60) ใช้สมาร์ ทโฟนเล่ นโซเซี ยลมีเดี ย (ร้ อยละ 66.8) อิทธิ พลต่อการตั ดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนมาจากเพื่อน
(ร้อยละ 36.8) ซื้อสมาร์ทโฟนที่หา้ งสรรพสินค้า(ร้อยละ 60.3) แบรนด์สมาร์ทโฟนที่ซอื้ ล่าสุดคือ แอปเปิล (ร้อยละ 60.3)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน
ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ ด้านสมรรถนะ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ ด้านความเชื่อถือ
ได้ ด้านความสอดคล้องตามที่ก้าหนด ด้านความทนทาน ด้านความสามารถในการให้บริการ ด้านความสวยงาม ด้าน
การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.28 และ S.D.= 0.28)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสมรรถนะ(Mean = 4.28 และ S.D.= 0.46) ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ(Mean
= 4.23 และ S.D.= 0.40) ด้านความเชื่อถือได้(Mean = 4.34 และ S.D.= 0.38 ) ด้านความสอดคล้องตามที่ก้าหนด
(Mean = 4.28 และ S.D.= 0.41) ด้านความทนทาน(Mean = 4.3 และ S.D.= 0.46) ด้านความสามารถในการ
ให้บริการ(Mean = 4.24 และ S.D.= 0.45) ด้านความสวยงาม(Mean = 4.28 และ S.D.= 0.34) ด้านการรับรู้คุณภาพ
หรือชื่อเสียง(Mean = 4.31 และ S.D.= 0.38 )
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.31 และ S.D.= 0.32) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า คุณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์โ ทรศั พ ท์ มือ ถื อ แบบสมาร์ ทโฟนมีผ ลต่อ การตั ด สิ นใจเลือ กซื้ อ (Mean = 4.41 และ
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S.D.= 0.50),ชื่อเสียงของผู้ขายสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน(Mean = 4.26 และ S.D.= 0.63), พิจารณา
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนในการตัดสินใจเลือกซื้อ(Mean = 4.54 และ S.D.= 0.50), บริการหลังการ
ขายของผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ(Mean = 4.27 และ S.D.= 0.63) และการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนมีการศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลสมาร์ทโฟนจากสื่อต่างๆ (Mean = 4.10 และ S.D.= 0.32)
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซือ้ สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
แหล่งความแปรปรวน
Sum of
df
Mean
F
Sig
Squares
Square
การถดถอย (Regression)
24.462
8
3.058
71.788
0.000
ส่วนที่เหลือ (Residual)
16.654
391
0.043
Total
41.116
399
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากทัง้ หมด 8 ด้าน ประกอบด้วย ประกอบด้วย ด้านสมรรถนะ ด้าน
ลักษณะเฉพาะพิเศษ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความสอดคล้องตามที่ก้าหนด ด้านความทนทาน ด้านความสามารถใน
การให้บริการ ด้านความสวยงาม ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียงของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภค
เจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
Constant
.430
.180
2.395
.017
ด้านสมรรถนะ
X1
-.033
.029
-.048
-1.151
.250
ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ
X2
.314
.050
.387
6.285
.000
ด้านความเชื่อถือได้
X3
.331
.056
.394
5.860
.000
ด้านความสอดคล้องตามที่ก้าหนด X4
-.147
.063
-.190
-2.323
.021
ด้านความทนทาน
X5
-.246
.038
-.352
-6.479
.000
ด้านความสามารถในการให้บริการ X6
-.125
.036
-.176
-3.513
.000
ด้านความสวยงาม
X7
.431
.047
.462
9.187
.000
ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง
X8
.378
.040
.445
9.509
.000
R=0.771, R Square=0.595, Adjusted R Square=0.587, Std Error of the Estlimate = 0.206
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จากการการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ สมาร์ทโฟน
ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสมรรถนะ ด้านลักษณะเฉพาะ
พิเศษ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความสอดคล้องตามที่ก้าหนด ด้านความทนทาน ด้านความสามารถในการให้บริการ
ด้านความสวยงาม ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความสอดคล้อง
ตามที่ก้าหนด ด้านความทนทาน ด้านความสามารถในการให้บริการ ด้านความสวยงาม ด้านการรับรู้คุณภาพหรือ
ชื่อเสียง มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย กล่าวคือ ส่งผลให้
ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภค
เจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน
ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความเชื่อถือได้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยคุณภาพผลิต ภัณฑ์ ด้านความสอดคล้องตามที่ก้าหนดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อ
สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านความทนทานที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้อสมาร์ทโฟน ของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านความสามารถในการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านความสวยงามที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง
ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัย
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
สมมติฐานข้อ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่าไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดของ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ (2545) ที่ได้อธิบายว่า คุณสมบัติของคุณภาพตราผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่
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สามารถท้าให้ผู้บริโภคเห็นถึง ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์นั้น แสดงถึง คุณค่า
ของผลิตภั ณฑ์ที่ท้าให้ ผู้บริโภคเกิดความต้องการในตัวผลิตภั ณฑ์นั้นได้ เป็นการบอกถึงลักษณะการใช้งานในตั ว
ผลิตภัณฑ์
สมมติฐานข้อ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ท โฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่า
สมาร์ทโฟนที่มีน้าหนักสะดวกต่อการพกพา ระบบปฏิบัตกิ ารมีเสถียรภาพ และมีหน่วยประมวลผลรวดเร็ว สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Philip B. Crosby (1979) ที่ได้อธิบายว่า ลักษณะเฉพาะพิเศษ คือ รูปทรงโดดเด่นมีเอกลั กษณ์, ดูแล
บ้ารุงรักษาง่าย, และมีความคุม้ ค่า ซึ่งเป็นที่บ่งบอกถึงคุณภาพ ท้าให้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สมมติฐานข้อ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความเชื่อถือได้ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่า สมาร์ทโฟน
ที่มีการรับประกันตัวเครื่องเป็นระยะเวลาหลายเดือน สามารถเปลี่ยนหรือคืนเครื่องได้ภายใน 7 วัน หากพบปัญหา
และสมาร์ทโฟนที่ใช้วัสดุมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Philip B. Crosby (1979) ที่ได้อธิบายว่า ความเชื่อถือได้
คือ ความมีช่ือเสียง, มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน, และใช้วัสดุคุณภาพดี ท้าให้เกิดการเชื่อถือในคุณภาพและเกิดความ
ไว้ใจแก่ผู้บริโภค ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ตามมา
สมมติฐานข้อ 4 ผลการทดสอบปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสอดคล้องตามที่ก้าหนดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่า ซื้อสมาร์ท
โฟนที่สะท้อนรสนิยมให้กับตัวเอง มีความทันสมัยและที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดตามทฤษฏี
ของ เอกลักษณ์ จรัญวาศน์ (2551) ที่ได้อธิบายว่า การสนับสนุนตราผลิตภัณฑ์ที่จะท้าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจนั้น
จ้าเป็นต้องมีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง เพราะจะสามารถท้าให้สินค้าโดดเด่น เกิดการ
จดจ้าและสามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคได้งา่ ย สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ และแสดง
ถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์จะสามารถท้าให้ผู้บริโภค เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านั้น การสร้างภาพอ้างอิงตามที่
สอดคล้องนั้น สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะเป็นการบอกถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ รูปแบบ และแสดง
รายละเอียด เนื่องจากด้านความสอดคล้องตามที่ก้าหนดมีค่าติดลบ จึงท้าให้ การตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครน้อยลง
สมมติฐานข้อ 5 ผลการทดสอบปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านความทนทานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่า สมาร์ทโฟนที่มีวัสดุแข็งแรง
ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีมาตรฐาน ท้าให้การตัดสินใจสอดคล้องกับแนวคิดของ Philip B. Crosby
(1979) ที่ได้อธิบายว่า ความทนทาน คือ อะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆมีความทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน, และมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า โดยผู้ท้าแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยในด้านความทนทาน
เนื่องจากด้านความทนทานมีค่าติดลบ จึงท้าให้ การตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขต
กรุงเทพมหานครน้อยลง
สมมติฐานข้อ 6 ผลการทดสอบปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านความสามารถในการให้บริการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่า สมาร์ทโฟน
ที่มีศูนย์ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลาในการซ่อมอย่างรวดเร็ว และมีการเปิดให้บริการอัพเดท
ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ Philip B. Crosby (1979) ที่ได้อธิบายว่า ความสามารถในการ
ให้บริการ คือ การให้ข้อมูลที่ดีและประโยชน์จากพนักงานขาย, ตัวแทนจ้าหน่ายมีความน่าเชื่อถือในการให้บริการ,
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การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา เนื่องจากด้านความสามารถใน
การให้ บ ริ ก ารมี ค่ า ติ ด ลบ จึ ง ท้ า ให้ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สมาร์ ท โฟน ของผู้ บ ริ โ ภคเจเนอเรชั น วาย ในเขต
กรุงเทพมหานครน้อยลง
สมมติฐานข้อ 7 ผลการทดสอบปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสวยงามที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่า สมาร์ ทโฟนที่มีดีไซน์ที่ไม่
เหมือนใคร มีสีสันให้เลือกหลากหลาย และเหมาะสมต่อการใช้งาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Philip B. Crosby (1979)
ที่ได้อธิบายว่า ความสวยงาม คือ มีสสี ัน รูปทรงให้เลือกได้หลากหลาย, มีสีสันและรูปทรงภายนอกที่มีความสวยงาม,
และมีการออกแบบและตกแต่งภายในห้องโดยสารที่มีความสวยงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้เป็นสิ่งแรก
จากการมอง อธิบายได้วา่ ถ้ารถยนต์มีรูปทรงสวยงาม สีสันที่ถูกใจผู้ซอื้ แล้วย่อมท้าให้ผู้ซือ้ สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
และจะเปิดใจรับฟังปัจจัยคุณภาพด้านอื่นๆตามมา
สมมติฐานข้อ 8 ผลการทดสอบปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่า รู้สึกชื่นชอบ
ในคุณภาพของสมาร์ทโฟนที่ใช้ในปัจจุบัน มีคุณภาพไม่ด้อยกว่ายี่ห้ออื่น มีความภูมิใจในตราสิ นค้าของสมาร์ทโฟนที่
ท่านใช้อยู่ และสมาร์ทโฟนที่ใช้ มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศสอดคล้องกับแนวคิดของ Philip B. Crosby (1979) ที่ได้
อธิบายว่า การรับรู้คุณภาพและชื่อเสียง คือ เป็นที่รู้จักกันมายาวนาน, เป็นที่นิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน , มีช่ือเสียง
เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก, และมีความเชื่อมั่นในรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น โดยผลการวิจัยนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
ด้วยมาก และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อการน้าไปใช้ประโยชน์
จากผลการศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนในรุ่นต่างๆและของแต่ละยี่ห้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์มีความส้าคัญในการเลือกซือ้ สมาร์ทโฟนของกลุม่ ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงให้ความส้าคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้ง 8 ด้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการในด้านนี้ได้น้าไปปรับปรุง
และพัฒนาต่อยอด โดยจ้าแนกเป็นแต่ละปัจจัยดังนี้
1.ด้านสมรรถนะ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคถือเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่สุดในการเลือกซื้อ เพราะด้วยประสิทธิภาพในการ
ท้างานที่เต็มความสามารถ เหมาะสมกับความจ้าเป็นในการใช้มากน้อยเพียงใด และการน้าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับในแต่ละยุคสมัยนัน้ ๆ
2.ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ เป็นส่วนที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ เพราะว่าการมีรูปแบบที่โดดเด่นเป็นสิ่งที่
น่าสนใจและเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ
3.ด้านความเชื่อถือได้ เป็นสิ่งที่ส้าคัญที่ท้าให้เกิดการตัดสินใจเลือกซือ้ สมาร์ทโฟน นอกจากจะมีลักษณะที่ โดด
เด่น ถ้ามีความน่าเชื่อถือได้ ถือว่าได้รับความพึงพอใจในระดับหนึ่ง
4.ด้านความสอดคล้องตามที่ก้าหนด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม ในเรื่องของความเชื่อถือได้ถือเป็นสิ่งที่
ควรตระหนักของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการเอง ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีการรับรองคุณภาพหรือไม่ ปลดภัยมากน้อย
เพียงใดเมื่อใช้
5.ด้านความทนทาน ถือว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความคุม้ ค่า เพราะว่าสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพสูงตอบโจทย์
ได้หลากหลายอาจมีราคาที่คอ่ นข้างสูง ผู้บริโภคจึงอยากได้ความทนทานที่เหมาะสมกับราคาที่แลกมา
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6.ด้านความสามารถในการให้บริก าร คือสิ่งที่เป็นแรงขับแรงกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อ นอกจากจะ
พิจารณาถึงความสวยงามภายนอก ความทนทานของเครื่องสมาร์ทโฟนแล้ว การค้นหาข้อมูลโดยการสอบถามจาก
พนักงานที่ศูนย์ให้บริการ โดยที่ได้รับการบริการที่ดเี ยี่ยม การดูแลเอาใจใส่ของพนักงานผู้ให้ข้อมูล ถือเป็นสิ่ งที่ช่วยให้
การตัดสินใจเลือกซือ้ ง่ายขึน้
7.ด้ า นความสวยงาม ถื อ เป็ น สิ่ ง อั น ดั บต้น ๆที่ ผู้ บริ โ ภคให้ ค วามสนใจเลื อ กซื้ อ เมื่อ พบเห็ น และเกิ ด ความ
ประทับใจในครั้งแรกที่เห็น สามารถสร้างความสนใจประช่วยให้การจัดสินใจเลือกซือ้ ได้งา่ ยขึน้
8.ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง สิ่งนีจ้ ะเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือกับผู้ประกอบการ ซึ่งหากแบรนด์ใดที่
มีการสร้างรากฐานที่มั่นคงมาก่อนแล้วก็จะได้เปรียบในเรื่องของการตัดสินใจไปแล้วอีกขั้น หากแต่ผู้ประกอบการราย
ใหม่ยังไม่เป็นที่นิยมมากพอ ก็ตอ้ งใช้เวลาในการพิสูจน์
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรมีการศึกษากลุ่มผู้บริโภคในเขตอื่นหรือกลุ่มเจเนอเรชันอื่น ว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อสมาร์ทโฟนมากน้อยเพียงใด เพื่อจะน้าผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างกันในแต่ละเจเนอเรชั่นและ
ในแต่ละเขต
2.ควรท้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการตัดสินใจเลือกซือ้ สมาร์ทโฟนโดยค้านึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นเรื่อง
ของความคิดเห็นและความรูส้ ึกส่วนตัวของผู้บริโภคเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็น
ข้อมูลส้าหรับผู้ประกอบการในธุรกิจสมาร์ทโฟนหรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์น้ีเพื่อที่จะน้าไปพัฒนาต่อยอดในการ
รักษากลุ่มลูกค้าเดิมสร้างลูกค้ารายใหม่และสร้างก้าไรให้มีความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
3.ควรท้าการวิจัยปัจจัยด้านอื่นๆประกอบเพิ่มเติ ม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ที่
นอกเหนือ จากปั จจั ย คุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่อน้ า ผลวิจั ย มาเป็น ประโยชน์ต่อ การพั ฒ นาปรั บปรุง ได้ อ ย่างมีค วาม
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพอใจของผู้บริโภคในทุกเพศและทุกวัย
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รูปแบบการใช้งานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ในเขต
กรุงเทพมหานครฯ
Application Forms Affecting Decision Making to Use ViaBus Application in
Bangkok Province
ณญาตา ทองรัศมี¹1 ฐานวีร์ จิรกุลธนินโชตน์¹ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี¹ และกนกวรรณ กิจชระภูม¹ิ
Nayata Thongrasamee¹, Thanawee Chirakunthaninchot¹, Kedvadee Sombultawee¹ and Kanokwan
Kitcharabhumi¹
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งานที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ซึ่งสร้าง
สมการพยากรณ์โ ดยวิธีวิจั ยเชิง ปริ มาณ โดยกลุ่ มตั วอย่า งที่ ใช้คือ กลุ่ มผู้ ใช้บริ การรถโดยสารประจ้า ทางและใช้
แอพพลิเคชั่น ViaBus ในการค้นหารถประจ้าทางในเขตกรุงเทพมหานครฯ จ้านวน 400 ตัวอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามไปท้าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากร ใกล้เคียง
กับกลุม่ ตัวอย่างจริงจ้านวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.922 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) และจากการศึกษาพบว่าปัจจัย
ด้านรูปลักษณ์ (X1) ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (X2) ด้านการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (X4) และ
ด้านการเชื่อมโยง (X6) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus (Y) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ
สมการพยากรณ์ คือ = 1.305 + (0.174)x1 + (0.202)x2 + (0.182)x4 + (0.112)x6
คาสาคัญ: เว็บไซด์, ออนไลน์, แอพพลิเคชั่น, การตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น
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Abstract
The objectives of this research were to study the application forms that affect decision making of ViaBus
application while customers use it in Bangkok province. The prediction equation was configured by using
quantitative methodology. The samples used in this study come from convenience selection of 400. Researchers
distributed 30 questionnaires to the group of sample that closed to the actual group of population as the pretest. The research instruments were questionnaire with reliability 0.922 and the content passed validity test by
the experts. Descriptive statistics are used to analyze the data, i.e. percentage, mean, standard deviation, and
inferential statistics that are used to analyze is multiple regression. The results show that (Context)(X1)
(Content)(X2) (Customization)(X4) and (Connection)(X6) affecting on decision–making to used ViaBus application
(Y) at the statistical significant level of 0.05. The prediction equation was = 1.305 + (0.174)x1 + (0.202)x2 +
(0.182)x4 + (0.112)x6
Keywords: Website, Online, Application, Decision to Used Application

บทนา
ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครฯ เมืองหลวงที่ทุกคนรู้จักกันดี มีคนพลุกพล่านด้วยผู้คนทุกเพศทุกวัย และมี
การสัญจรแทบจะตลอดเวลา การขนส่งด้วยรถโดยสารถือว่าเป็นระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม
และมีการน้ามาให้บริการแก่ประชาชนในประเทศไทยมาเป็นเวลานานตั้งแต่ พ.ศ.2546 รถประจ้าทางเข้ามามีบทบาท
และเป็นที่รู้จักของประเทศไทย (BMTA, 2560) ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพาหนะที่ใช้
หรือรูปแบบการให้บริการ (สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ , 2557) การพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคน
ไทยเป็นอย่างมาก ตัง้ แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รถประจ้าทางในกรุงเทพมหานครฯ มีบทบาทส้าคัญต่อคนไทยมาอย่าง
ยาวนาน เหตุผลหลักในการใช้รถประจ้าทางของคนไทยในปัจจุบันก็คือ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่
อย่างไรก็ตามการใช้บริการรถประจ้าทางก็ยังมีข้อเสียอยู่เช่นกัน ซึ่งปัญหาหลักที่คนในเมืองกรุงมักจะพบเจอในฐานะ
คนท้างานที่ใช้รถโดยสารประจ้าทางเป็นประจ้าก็คือการยืนรอรถโดยสารประจ้าทางโดยที่ไม่สามารถทราบถึงเวลาที่
แน่ชัด หรือการไม่ทราบถึงข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับที่หมายปลายทางของรถแต่ละคัน นั่นจะส่งผลให้ผู้ที่มาใช้บริการ
สูญเสียเวลาในการท้ากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดา นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเดินทางโดยการใช้บริการ
รถประจ้าทาง หรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อเยี่ยมชมประเทศ ต่างต้องพบเจอกับปัญหาเหล่านี้อยูเ่ สมอ
ระบบขนส่งทางบกถือเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทั้งเรื่องของความรวดเร็ว ค่าใช้จ่าย
และความปลอดภัยในการใช้บริการ รวมถึงปริมาณของพาหนะที่ให้บริการ และความตรงต่อเวลาหรือความแน่นอน
ของการให้บริการ ซึ่งหากสามารถพัฒนาระบบขนส่งตามประเด็นต่างๆ เหล่านีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลดีต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน (สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร, 2557) ดังนัน้ กรมการขนส่งทางบกจึงต้องเร่งท้าตามเป้าหมายใน
การจัดระเบียบ การพัฒนา และการส่งเสริมการขนส่งทางบกให้มคี วามสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจและประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพ (กรมการขนส่งทางบก, 2557)
ในต้น ปีพ .ศ. 2561 ที่ ผ่า นมา แอพพลิ เคชั่น ที่ มีช่ือ ว่า ViaBus ได้ เข้ า มามีบทบาทในชีวิต ของคนในไทย
แอพพลิเคชั่น ViaBus คือสิ่งที่ช่วยผู้บริโภคที่ใช้บริการรถโดยสารประจ้าทางในการมองเห็นรถโดยสารประจ้าทางได้
แบบเรียลไทม์ (Real-time) ท้าให้ผู้ใช้งานสามารถรับทราบข้อมูลเส้นทางที่รถก้าลังวิ่ง จุดต้นสายและจุดสิ้นสุด จนถึง
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ต้า แหน่งที่ แ น่ชัด ของรถประจ้ า ทาง จึ ง ไม่ต้อ งรอเป็น เวลานาน ครอบคลุ ม พื้น ที่ ทั้ง หมดในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลที่ ไ ด้ รับ การส่ ง เสริ ม จากทั้ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย ขสมก. และเมือ งนวั ต กรรมแห่ ง สยาม ( Siam
Innovation District) มาส่งเสริมต่อเนื่อง จากผู้ก่อตั้ง 3 คน คือนายอินทัช มาศวงษ์ปกรณ์ , นายธนัทเศรษฐ์ หอวัฒน
พันธ์ และนายธนิษฐ์ ซึ้งหทัยพร ได้สร้างระบบจากการเห็นปัญหาใกล้ตัวสู่การสร้างเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับและ
เปลี่ยนแปลงชีวิตคนไทยทั้งประเทศ และยังมีแผนจะขยายบริการที่เชื่อมโยงกับรถสองแถวและรถข้ามจังหวัด รวมถึง
สนใจจะขยายเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งสาธารณะอื่นๆ เช่น รถตู้ ที่ติดตั้งระบบ GPS อยู่แล้ว หรือ ผู้ให้บริการขนส่ง
สาธารณะรายอื่นสามารถเข้ามาเชื่อมโยงบริการของบริษัทได้เช่นกัน (วราภรณ์ เทียนเงิน, 2561)
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ท้าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบการใช้งานที่ส่งผลต่อการตัดสินเลือกใช้
แอพพลิเคชั่น ViaBus ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านปัจจัยด้านองค์ประกอบ 6Cs ของช่องทางออนไลน์ที่ประกอบด้วย
ด้านรูปลักษณ์ (Context) ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ด้านความเป็นชุมชน (Community) ด้านการท้าให้
ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) และด้านการ
เชื่อมโยง (Connection) ว่ามีปัจจัยใดบ้างส่งผลต่อผู้บริโภคให้ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น สามารถน้ า มาปรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น ที่ ช่ว ยอ้ า นวยความสะดวกสบายให้ กั บ
ผู้ใช้บริการขนส่งมวลชน และเพื่อที่ผู้ท้าวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถน้าผลการวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์และปรับปรุงใช้กับเรื่อง
ที่ผู้วจิ ัยศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการใช้ ง านที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น ViaBus
กรุงเทพมหานครฯ

ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ปัจจัยด้านองค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์ ได้แก่
− ด้านรูปลักษณ์ (Context)
− ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content)
− ด้านความเป็นชุมชน (Community)
− ด้านการท้าให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า
(Customization)
− ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication)
− ด้สมมุ
านการเชื
่อมโยง (Connection)
ตฐิ าน
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

การตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
ViaBus ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ (Content) จะส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus
1. ปัจจัยด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Context) จะส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus
2. ปัจจัยด้านความเป็นชุมชน (Community) จะส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus
3. ปัจจัยด้านการการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) จะส่งผลต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่น ViaBus
4. ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) จะส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus
5. ปัจจัยด้านการเชื่อมโยง (Connection) จะส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus

ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
เสรีวงษ์ มณฑา (2548, หน้า 32-46) กล่าวว่า “พฤติกรรมบริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
แต่ละบุคคลในการค้นหาการเลือกซื้อการใช้การประเมินผล หรือการจัดการกับสินค้าและบริการซึ่งผู้บริโภคคาดว่า
จะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้”
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546, หน้า 5) ได้ให้ค้าจ้ากัดความพฤติกรรมผู้บริโภคว่า หมายถึงปฏิกิริยาของบุคคลใด
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งเกิดก่อนและ
เป็นตัวก้าหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านั้น ส่งเสริมผู้บริโภคเกิดเป็นพฤติกรรมและแสดงออกมา
ปริญ ลักษิตานนท์(2544) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระท้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา และการใช้สินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อนและมีส่วนใน
การก้าหนดให้มกี ารกระท้า กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อนนั้นหมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภคขณะ
ใดขณะหนึ่งที่ผู้บริโภคซื้อสินค้านัน้ จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีส่วนสร้างสมและขัดเกลาทัศนคติ
และค่านิยม
องค์ประกอบที่สาคัญ 7 ประการของลักษณะของเว็บไซต์ที่ดี
ในการท้าเว็บไซต์ให้ประสบความส้าเร็จ และมีคนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จะต้องประกอบไปด้วย
องค์ประกอบหลายประการที่จะท้าให้เว็บไซต์นั้นน่าสนใจและเข้ามาใช้บริการแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะของ
เว็บไซต์ที่ดคี วรมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ 7 ประการ หรือ 7 C’s (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546:77)
1. ด้านองค์ประกอบหรือรูปลักษณ์ (Content) ประกอบด้วยการจัดผังและการออกแบบที่สามารถมองเห็น
ได้ด้วยตาเปล่า ถือเป็นส่วนที่ส้าคัญและเป็นหัวใจหลักของการท้าให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจ ซึ่งการเตรียมความพร้อมของ
เนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ การอัพเดทข้อมูลอย่างสม่้าเสมอเป็นสิ่งที่ส้าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากลูกค้าต้องการใช้ข้อมูลที่
จะช่วยในการตัดสินใจ (Agarwal and Venkatesh, 2002) โดยรูปแบบของข้อมูลต้องอ่านแล้วสบายตา มีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ
2. ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Context) ประกอบด้วยเนื้อหาที่น้าเสนอในเว็บไซต์ในรูปแบบของตัวอักษร
ซึ่งจะเป็นเรื่องของการใช้สีร่วมกับข้อความต่างๆ บนเว็บไซต์การออกแบบหรือดีไซน์เว็บไซต์โดยเป็นการน้าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบต่างๆ (Rina and Niels, 2013) รวมถึงการภาพประกอบ มีการใช้เสียงและไฟล์วีดีโอ เพื่อให้เว็บไซต์มีความ
น่าสนใจเพิ่มมากขึน้ ท้าให้เว็บไซต์มคี วามน่าสนใจเพิ่มขึ้น เพื่อกระตุน้ ผู้บริโภคไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายขณะใช้งาน
3. ด้านชุมชนบนเว็บไซด์ (Community) เป็นการบริการรูปแบบหนึ่งที่สามารถรวมกลุ่มของคนจ้านวนหนึ่งไว้
มีการพูดคุย ท้ากิจกรรมต่างๆ กับคนอื่นในเว็บไซต์นั้น โดยในชุมชนบนเว็บไซต์จะมีการตั้งกฎของตนเองและกฎการ
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สื่อสารที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งน้ามาสู่ความเป็นมิตรภาพของสมาชิกบนสังคมเว็บไซต์ (Adler and Christopher, 1999) ซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการที่อยูใ่ นสังคมของเว็บไซต์ดว้ ย
4. ด้านการท้าให้ต รงกับความต้อ งการเฉพาะของลูกค้า (Customization) คือ รูปแบบการให้ บริการที่
สามารถปรับแต่งการใช้งานให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการภายในเว็บ ไซต์ ที่จะช่วยให้สามารถก้าหนดสินค้าและ
บริการได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้ามากขึ้น ท้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Surprenant
and Solomon, 1987) และสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้
5. ด้ า นการสื่อ สาร (Communication) คื อ การสื่อ สารแบบสองทาง หรื อ เป็ น การสร้ า งช่ อ งทางการ
ติดต่อสื่อสารกับเจ้าของเว็บไซต์ด้วยวิธีอ่ืนๆ นอกจากทางเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว เช่น Facebook, IG, หรือ E-mail
กล่าวง่ายๆ ก็คือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารและติดต่อกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ดังนั้นในการสร้างช่องทางการสื่อสารที่
น่าสนใจ จะท้าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ตอ้ งการ (อาภาภรณ์ วัธนกุล, 2555)
6. ด้านการเชื่อมโยง (Connection) คือ ช่องทางในการสื่อสารและติดต่อกับผู้ใช้บริการในเว็บไซต์และรวม
ลิงค์เว็บไซต์ เป็นการจัดหมวดหมู่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการได้อย่างง่ายๆ ในการศึกษาครั้งนี้จะ
หมายถึงการมีช่องทางให้ค้นหาข้อมูลภายนอกเว็บไซต์ผ่านทาง Search Engine เพื่อหาข้อมูลจากเว็บไซต์อ่ืนๆ มีการ
รวบรวม รายชื่อเว็บไซต์ที่น่าสนใจ และรวมถึงเว็บไซต์ค้นหาสถานที่มีการออกแบบให้เข้าถึงเมนูของเว็บไซต์ได้ง่าย (อา
ริยา ลีลารัศมี, 2558)
7. ด้านการค้า (Commerce) เป็นการค้าขายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์ได้การค้าอาจ
เป็นชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งที่สามารถน้าไปเพิ่มหรือเสริมให้กับเว็บไซต์ได้ทุกประเภท เพื่อท้าให้เว็บไซต์มีบริการ มีข้อมูลที่
หลากหลายให้กับผู้ใช้บริการภายในเว็บไซต์ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าในขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน
ท้าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจได้งา่ ยและสะดวกสบาย (Layla et al., 2012)
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
(Kotler & Keller, 2006 อ้างถึงใน สุรคุณ คณุสัตยานนท์ , 2556) กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภคสามารถพิจารณาได้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การตระหนักถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem recognition) เป็นขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนักถึง
ปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ ซึ่งเกิดจาก 2 สิ่ง คือ
1.1) สิ่งกระตุ้นภายใน คือความต้องการโดยพืน้ ฐานของมนุษย์ เช่น ความรู้สกึ หิวข้าว กระหายน้้า เป็นต้น
1.2) สิ่งกระตุ้นภายนอก อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสมทางการตลาด เช่น เห็นขนมเค้กจึง
รู้สกึ หิว เห็นเพื่อนมีของเล่นแล้วอยากมี เป็นต้น
2. การแสวงหาข้อมูล (Information search) เมื่อเกิดความต้องการไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายใน การ
ค้นหาข้อมูล เพื่อศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้น จากความต้องการ แบ่งเป็น แหล่งบุคคล แหล่ง
ทางการค้า แหล่งสาธารณชน และแหล่งประสบการณ์
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อค้นหาข้อมูล ท้าเกิดความเข้าใจ และประเมิ น
ทางเลือก นั่นหมายถึงผู้บริโภคต้องมีการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์และยี่ห้อ ผู้บริโภคก็จะท้าการประเมินทางเลือกเพื่อ
หาตัวเลือกที่ดีที่สุด โดยที่ผู้บริโภคต้องก้าหนดเกณฑ์หรือ คุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน เช่น ตราสินค้า ราคา
รูปแบบ เป็นต้น
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4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หลังจากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ ผู้บริโภคสามารถ
เรียงล้าดับความส้าคัญกับของที่ต้องการเลือกซือ้ จะต้องมีการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ตรายี่ห้อที่ซอื้ ร้านค้าที่ซื้อ
ปริมาณที่ซื้อ เวลาที่ซื้อ วิธีการในการช้าระเงิน การที่ผู้บริโภคสามารถคาดการณ์และเลือกผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้
หมายความว่าผู้บริโภคจะเกิดความอยากเลือกซื้อ เพราะปัจจัยทั้งสอง อาจท้าให้เกิดความเสี่ยงในการเลือกซื้อและ
บริโภคต่างตากกัน
5. พฤติกรรมหลังการขาย (Post purchase behavior) ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจากการซื้อสินค้าและ
บริการไปแล้ว หลังจากที่ลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนัน้ นักการตลาดจะต้องท้าการ ตรวจสอบความ
พึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าท้าการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่
คาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับจริง ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิด
ความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้้าหรือบอกต่อ เป็น
ต้น แต่เมื่อใดก็ตามที่ คุณค่าที่ได้รับจริงต่้ากว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พงึ พอใจ พฤติกรรมที่ตามมา
ก็คือลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆ ด้วย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Chang (2012) ได้ศึกษาเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พบว่าเว็บไซต์มี
บทบาทส้าคัญในการสื่อสารทางการตลาดในการท้าธุรกรรมทางตลาดกลางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยเว็บไซต์ควรมี
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านมุมมองและความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยการน้าความต้องการ
ของลูกค้าเข้ามาปรับปรุงใช้ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจจากการออกแบบเว็บไซต์
Yen & Tseng (2014) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าหน้าเว็บไซต์ที่
ด้าเนินธุรกิจโดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์จะเป็นประตูสู่โลกของธุรกิจออนไลน์ อีกทั้งยังเป็น
การให้ข้อมูลที่ส้าคัญของธุรกิจผ่านหน้าเว็บไซต์ การออกแบบหน้าเว็บไซต์จึง เป็นสิ่งส้าคัญในการประสบความส้าเร็จ
ของธุรกิจ แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้ดงึ ดูดและส้าหรับติดต่อกับผู้ใช้เพื่อให้เว็บไซต์มคี ุณภาพ

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการใช้งานที่ส่งผลต่อ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้แ อพพลิ เ คชั่น ViaBus ในเขตกรุ ง เทพมหานครฯ โดยผู้ วิ จั ย เลือ กใช้ วิธี ก ารส้ า รวจ (Survey
Research Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษาครั้งนี้
ได้ด้าเนินการตามล้าดับขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยที่มีการใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus
ในการเดินทางในชีวิตประจ้าวันในเขตกรุงเทพมหานครฯ และเนื่องจากไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง แบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยใช้สูตรการค้านวณขนาดของ กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ้านวนประชากร
(กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550: น.27-28) ดังนี้
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n หมายถึง จ้านวนกลุม่ ตัวอย่าง
e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ก้าหนดไว้
p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบก้าหนด p = 0.5)
การศึกษาครั้งนี้ได้ก้าหนดระดับความ เชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือก
ตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้ จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
= 384.16
หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างส้าหรับการวิจัยในครัง้ นี้จึงเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มแบบไม่น่าจะเป็นด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยไปยัง
สถานที่ทั้ง 4 ที่มาจากการจับฉลากแล้วท้าการแจกแบบสอบถามแก่ผู้ที่เคยใช้บริการแอพพลิเคชั่น ViaBus จ้านวน
400 ตัวอย่าง ซึ่งจะแบ่งสัดส่วนการแจกแบบสอบถามออกเป็นสถานที่ละ 100 ตัวอย่าง ได้แก่
- ป้ายรถเมล์บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสรภูมิ
จ้านวน 100 คน
- ป้ายรถเมล์หน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง
จ้านวน 100 คน
- ป้ายรถเมล์บริเวณสวนจตุจักร
จ้านวน 100 คน
- ป้ายรถเมล์หน้าห้างสรรสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2 จ้านวน 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค้าถามที่มีหลายค้าตอบให้เลือก
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ซึ่งเป็น ลักษณะ
ของค้าถามที่มหี ลายค้าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ้านวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความส้าคัญด้านรูปแบบการใช้งานของแอพพลิเคชั่น ViaBus โดยใช้
ปัจจัยองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ แต่เนื่องจากแอพพลิเคชั่น ViaBus ไม่ได้เป็นแอพพลิเคชั่นในเชิงพาณิชย์
จึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยด้านการค้า (Commerce) ดังนั้นปัจจัยด้านการค้า (Commerce) จึงไม่ถูกน้ามาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ และการสร้างข้อค้าถามจึงจะประกอบไปด้วยปัจจัยองค์ประกอบด้านต่างๆ 6 ด้าน ดังนี้ ด้าน
รูปลักษณ์ (Context) ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ด้านความเป็นชุมชน (Community) ด้านการท้าให้ตรง
ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) และด้านการเชื่อมโยง
(Connection) รวมทั้งหมด 16 ข้อ และวัดระดับความส้าคัญด้านองค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์โดยใช้ระดับ
การวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) ซึ่งเป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก้าหนด
เป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค้าตอบเดียว และก้าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก (Roger, 1978: p.76)
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ซึ่งเป็นค้าถามชนิดให้เลือกตอบ
จ้านวน 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดย ก้าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค้าตอบเดียว และก้าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผล
ตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้ อมู ลจากแบบสอบถามที่ ได้ จากกลุ่ม ตัว อย่างครบตามจ้า นวนแล้ว ผู้ วิจั ยน้ าข้ อมู ลที่ ได้ ไ ป
ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) และน้าผล ไป
ด้าเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส้าหรับวัดการวิจัยศึกษารูปแบบการใช้งานของ
แอพพลิเคชั่น ViaBus โดยใช้ปัจจัยองค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม แล้วน้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อ
ขอค้าแนะน้าและท้าการ ปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการทดสอบ
(Pre-test) กับ กลุ่มตัวอย่างที่มลี ักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริง จ้านวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้
มีลักษณะเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน้ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและน้า
ข้อ บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อ มั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.922 แสดงว่า เครื่องมือมี
ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การวิเคราะห์ผลข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus โดยค้านวณหาค่าสถิติ
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความส้าคัญด้านรูปแบบการใช้งานของแอพพลิเคชั่น ViaBus โดย
ใช้ปัจจัยองค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภค โดยค้านวณหา
ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหารูปแบบการ
ใช้งานที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ จ้านวน 400 คน ด้วย
วิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทาง
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สถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553)

ผลการศึกษา
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบแบบสอบถาม จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานครฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 62.8 มีอายุ 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ
37.3 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.8 มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 28.3 โดยส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 5,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.8 และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบ
ข้อมูลของแอพพลิเคชั่น ViaBus จากสื่ออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 29.5 ใช้บริการในแอพพลิเคชั่นมากที่สุดคือช่วง
เย็น (15:00-18:00 น.) คิดเป็นร้อยละ 23.0 โดยมีความถี่ในการใช้บริการ ViaBus อยู่ที่ 3-6 ครัง้ ต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 45.8 โดยผู้บริโภคจะเลือกเดินทางรถเมล์เป็น คิดเป็นร้ อยละ 27.0 ซึ่งเหตุผลหลักที่เลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus
คือความแม่นย้าในการระบุต้าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ผ่านสมาร์ทโฟนระบบ IOS คิดเป็นร้อยละ 63.0 โดยที่จะใช้
บริการผ่านแอพพลิเคชั่น ViaBus ต่อไปและแนะน้าให้ผู้อื่นใช้ตาม คิดเป็นร้อยละ 45.5
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของแอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้ตอบแบบสอบถาม จาก
การวิเคราะห์พบว่า องค์ประกอบของช่องทางออนไลน์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ (Context) ด้านเนื้อหา (Content) ด้าน
ความเป็นชุมชน (Community) ด้านการท้าให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ด้านการติดต่อสื่อสาร
(Communication) และด้านการเชื่อมโยง (Connection) พบว่า องค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์ส่งผลต่อการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean=3.94, S.D.=0.33) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับ
ความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดอยู่ 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยง (Connection) (Mean=4.12,
S.D.=0.50) และมีระดั บความเชื่อมั นความคิ ดเห็ นอยู่ในระดั บเห็ นด้ วยมากอยู่ 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านรู ปลั กษณ์ (context)
(Mean=4.10, S.D.=0.48) ด้านส่วนประกอบที่เป็ นเนื้อหา (Content) (Mean=4.02, S.D.=0.52) ด้ านความเป็ นชุมชน
(Community) (Mean=4.02, S.D.=0.67) ด้านการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) (Mean=3.81,
S.D.=0.71) และด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) (Mean=3.71, S.D.=0.65)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานโดยใช้ปัจจัยองค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์ที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
(Mean=4.07, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการเลือกใช้ (Mean=4.22, S.D.=0.71) ด้านการบอกต่อ (Mean=4.11, S.D.=0.80) ด้านความไว้วางใจ
(Mean=4.10, S.D.=0.83) และด้านความภักดี (Mean=3.86, S.D.=0.87)
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของรูปแบบการใช้งานที่ ส่งผลต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของรูปแบบการใช้งานที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
df
Mean Square F
Sig
การถดถอย (Regression)
28.915
6
4.819
23.974 0.000b
ส่วนที่เหลือ (Residual)
79.000
393
0.201
Total
107.915
399
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า รูปแบบการใช้งานโดยใช้ปัจจัยองค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์ที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ จากทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
รูปลักษณ์ (Context) ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ด้านความเป็นชุมชน (Community) ด้านการท้าให้ตรง
ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) และด้านการเชื่อมโยง
(Connection) ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 4
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคโดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
Std.
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Beta
t
Sig.
Error
(Constant)
1.305 .282
4.636 .000
ด้านรูปลักษณ์ (Context)
X1
.174
.061
.162
2.846 .005
ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content)
X2
.202
.054
.201
3.772 .000
ด้านความเป็นชุมชน (Community)
X3
-.009 .034
-.011
-.250 .802
ด้ า นการท้ า ให้ ต รงตามความต้ อ งการ
X4
.182
.035
.247
5.252 .000
เฉพาะของลูกค้า (Customization)
ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication)
X5
.031
.041
.039
.755
.451
ด้านการเชื่อมโยง (Connection)
X6
.112
.046
.108
2.420 .016
R=0.518, R Square=0.268, Adjusted R Square=0.257, Std Error of the Estlimate=0.448
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ด้านรูปลักษณ์ (Context) ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ด้าน
การท้าให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) และด้านการเชื่อมโยง (Connection) ส่งผลต่อการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ แต่ด้านความเป็นชุมชน (Community) และด้าน
การติดต่อสื่อสาร (Communication) ไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์รูปแบบการใช้งาน
ที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภค 4 ด้านได้ดังนี้
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เมื่อ แทน การตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภค
X1 แทน ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ (Context)
X2 แทน ปัจจัยด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content)
X4 แทน ปัจจัยด้านการท้าให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization)
X6 แทน ปัจจัยด้านการเชื่อมโยง (Connection)
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าปัจจัยรูปแบบการใช้งานโดยใช้ปัจจัย
องค์ ป ระกอบ 6C ของช่ อ งทางออนไลน์ ที่ส่ ง ผลต่อ การเลือ กใช้แ อพพลิ เ คชั่น ViaBus ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุง เทพมหานครฯ จะมีความสัม พันธ์ เป็ นไปในทิศ ทางเดียวกัน กับ ปัจ จัย ด้ า นรูปลัก ษณ์ (Context) ปัจ จัย ด้า น
ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ปัจจัยด้านการท้าให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) และ
ปัจจัยด้านการเชื่อมโยง (Connection) สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุติฐาน

ผลการวิจัย

1. ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ (Content) จะส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus

สนับสนุน

2. ปัจจัยด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Context) จะส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus สนับสนุน
3. ปัจจัยด้านความเป็นชุมชน (Community) จะส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus

ไม่สนับสนุน

4. ปัจจัยด้านการการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) จะส่งผลต่อ
สนับสนุน
การเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus
5. ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) จะส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ไม่สนับสนุน
6. ปัจจัยด้านการเชื่อมโยง (Connection) จะส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus
สนับสนุน

สรุปและอธิปรายผล
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข้อมูลของแอพพลิเคชั่น ViaBus ผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อย
ละ 29.5 เวลาที่ใช้บริการแอพพลิเคชั่นมากที่สุด คือช่วงเย็น (15:00-18:00 น.) คิดเป็นร้อยละ 23.0 โดยมีความถี่ใน
การใช้บริการแอพพิเคชั่น ViaBus อยู่ที่ 3-6 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.8 โดยผู้บริโภคจะเลือกเดินทางโดย
รถเมล์ คิดเป็นร้อยละ 27.0 ผ่านสมาร์ทโฟนระบบ IOS คิดเป็นร้อยละ 63.0 และเหตุผลหลักที่เลือกใช้แอพพลิเคชั่น
ViaBus ก็คือความแม่นย้าในการระบุต้าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 25 พร้อมทั้งยินดีจะใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น ViaBus
ต่อไปและแนะน้าให้ผู้อ่ืนใช้ตาม คิดเป็นร้อยละ 45.5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็น First Jobber หรือวัย
ท้างานที่ตอ้ งอาศัยการเดินทางโดยรถประจ้าทางเพราะประหยัดในเรื่องค่าเดินทางในแต่ละวันมากกว่า และเวลาเลิก
งานคือช่วงเย็น (15:00-18:00 น.) จึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนหนาแน่นที่สุด โดยเห็นได้ชัดว่ามีการใช้แอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ ทโฟนระบบ IOS ที่ ใช้ส่ือ อิน เตอร์เน็ต ซึ่ง จัด อยู่ใ นกลุ่ม ของเจนเนอเรชั่น วายที่ มีพฤติก รรมการบริโ ภคสื่อ
อินเตอร์เน็ตสอดคล้องกับงานวิจัยของชานนท์ ศิริธร (2559) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคสมาร์ทโฟนของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายและพบว่าเป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายกลุ่ม Twixter และ เจเนอเรชั่นวายกลุ่ม Early Nester ที่มี
ช่วงอายุและพฤติกรรมสอดคล้องกับผลดังกล่าว
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2. จากการศึกษาปัจจัยรูปแบบของช่องทางออนไลน์ พบว่า ระดับความส้าคัญด้านองค์ประกอบ 6C ของ
ผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean=3.94 และ S.D.=0.33) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความ
เชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดอยู่ 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยง (Connection) (Mean=4.12 และ
S.D.=0.50) และมีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากอยู่ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ (context)
(Mean=4.10 และ S.D.=0.48) ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) (Mean=4.02 และ S.D.=0.52) ด้านความเป็น
ชุมชน (Community) (Mean=4.02 และ S.D.=0.67) ด้านการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization)
(Mean = 3.81 และ S.D.=0.71) และด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) (Mean=3.71 และ S.D.=0.65) ซึ่ง
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ให้ ค วามส้ า คั ญ ในการเลื อ กเลื อ กใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น ViaBus ในด้ า นการเชื่ อ มโยง
(Connection) มากกว่าด้านอื่นๆ ในที่น้ีก็จะหมายถึงการมีช่องทางให้ค้นหาข้อมูลภายนอกเว็บไซต์ผ่านทาง Search
Engine เพื่อหาข้อมูลจากเว็บไซต์อ่ืนๆ (อาริยา ลีลารัศมี, 2558) เช่น การค้นหาชื่อสถานที่โดยอิงฐานข้อมู ลของ
Google Maps ในการค้นหาและระบุต้าแหน่งที่ตรงความต้องการของผู้บริโภค มีการรวบรวม รายชื่อเว็บไซต์หรือ
สถานที่ที่น่าสนใจ
3. จากการศึกษาปัจจัยรูปแบบของช่องทางออนไลน์ (6C) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า มีปัจจัย 4 ด้าน
ที่ส่งผลต่อการใช้งาน ได้แก่ ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ (Content) ปัจจัยด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Context) ปัจจัย
ด้านการการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) และปัจจัยด้านการเชื่อมโยง (Connection) ที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ซึ่งสอดคล้องกับที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 77) ได้ให้ความหมายในการ
ท้าเว็บไซต์ให้ประสบความส้าเร็จและมีคนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลาย
ประการที่จะท้าให้เว็บไซต์นั้นน่าสนใจ และสอดคล้องกับผลวิจัยของ Yen & Tseng (2014) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์จะเป็นประตูสู่โลกของธุรกิจออนไลน์ อีก
ทั้งยังเป็นการให้ข้อมูลที่ส้าคัญของธุรกิจผ่านหน้าเว็บไซต์ การออกแบบหน้าเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งส้าคัญในการประสบ
ความส้าเร็จของธุรกิจ แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้ดงึ ดูดและส้าหรับติดต่อกับผู้ใช้เพื่อให้เว็บไซต์มคี ุณภาพ
ปัจจัยด้านด้านรูปลักษณ์ (Content) มีผลต่อการรูปแบบการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุง เทพมหานครฯ ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตั้ง ไว้ เนื่อ งจากแอพพลิเคชั่น ViaBus ไม่ใ ช่
แอพพลิเคชั่นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยจะมีไลฟ์ส ไตล์ที่ต้องใช้งานเป็นประจ้าทุกวัน และแอพพลิเคชั่นในการน้า
ทางก็มีให้เลือกมากมาย เช่น Google Maps เป็นต้น ดังนั้นท้าให้ผู้พัฒนาได้เพิ่มจุดแข็งของแอพพลิเคชั่น ViaBus ลงไป
เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้คุณประโยชน์ที่จะได้จากการใช้งานแอพพลิเคชั่น ViaBus นั่นก็คือการใช้งานเพื่อดูต้าแหน่งระบบ
ขนส่งสารธารณะแบบ Real-Time และมีการออกแบบโครงสร้าง หน้าตา ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่นให้แตกต่างจาก
เจ้าอื่นเพื่อให้ผู้บริโภคจดจ้าได้ น่าเชื่อถือ มีความแม่นย้า รวมถึงควรมีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน จึงท้าให้ปัจจัยด้าน
รูปลักษณ์นนั้ ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus สอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 144) ได้กล่าวว่า
ภาพลัก ษณ์ เป็ นการรับรู้ของผู้ บริ โภคที่มีต่อ ตราสิ นค้า ซึ่ งเป็นเรื่อ งของความรู้ สึก นึก คิด มากกว่า ข้อเท็จ จริ งใน
คุณภาพและลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Context) มีผลต่อรูปแบบการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนีเ้ นื่องจากการที่ผู้บริโภคตระหนักว่า การ
ออกแบบเว็บไซต์ให้มกี ารแสดงรายละเอียดของข้อมูลการเดินทางที่ครบถ้วน ได้แก่ รูปภาพ สี เลขของรถประจ้าทาง
ป้ายรถเมล์ เวลา เป็นต้น รวมถึงมีการบรรยายถึงรถเมล์สายอื่นๆ ที่จะผ่านในเส้นทางเดียวกัน เพื่อช่วยให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจในการเดินทางแต่ละครั้งได้ จึงท้าให้ปัจจัยด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Context) มีผลต่อการเลือกใช้
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แอพพลิเคชั่น สอดคล้องกับทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภคของ Phillip Kotler (2000) ที่กล่าวว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคประกอบด้วยการค้นหาข้อมูล เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการจะเกิดการกระตุ้นให้ผู้บริโภคหาข้อมูลสิ่งต่างๆ
ที่สนใจเพื่อหาสิ นค้าหรือบริการมาตอบสนองความต้องการของตนเอง นักการตลาดจึงควรให้ ความส้าคัญด้า น
แหล่งข้อมูลและรายละเอียดที่จ้าเป็นที่ผู้บริโภคจะค้นหา เพื่อให้ผู้บริโภคมีการประเมินทางเลือกต่างๆอย่างเหมาะสม
ปัจจัยด้านความเป็นชุมชน (Community) ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากแอพพลิเคชั่น ViaBus เป็นระบบแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยผู้บริโภคใน
การตัดสินใจเดินทาง โดยไม่ท้าให้ผู้บริโภคมีส่วนได้ส่วนเสียต่อกันในการใช้งานกับผู้บริโภครายอื่น จึงไม่จ้าเป็นที่
จะต้องปรึกษาหรือมีการสร้างชุมชนกันในเครือข่ายแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยในการตั ดสินใจต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชลธิศ บรรเจิดธรรม และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่ได้ท้าการวิจัยเรื่องการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และความเหมาะสมของตนเองส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่อง
หนังของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครฯ และพบว่า ปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านชุมชนออนไลน์ ไม่มีผล
ต่อความตั้งใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของคนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครฯ
ปัจจัยด้านการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) มีผลต่อการรูปแบบการตัดสินใจ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะ
แอพพลิเคชั่น ViaBus มีการระบุต้าแหน่งของผู้ใช้งานเพื่อด้าเนินการจัดหาป้ายรถประจ้าทางที่ใกล้ที่สุดหลากหลายจุด
รอบตัว และมีชอ่ งให้ใส่ค้าค้นหาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ระบุสถานที่ที่ต้องการจะไป และระบบจะแสดงข้อมูลที่จ้าเป็นเพื่อท้า
ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคได้ สอดคล้องกับทฤษฎีองค์ประกอบของเว็บไซต์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่
กล่าวว่า การท้าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า เป็นรูปแบบการให้บริการที่สามารถปรับแต่งการใช้งานให้มี
ความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการภายในเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างจากช่องทางอื่นๆ
โดยสามารถปรับแต่งรูปแบบของข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดี และยังสามารถเข้าใจพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ได้ เพื่อประโยชน์ในการท้าเว็บไซต์ให้ประสบความส้าเร็จ และมีคนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน การติดต่อสื่อสารกับผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสามารถท้าได้โดยการติดต่อโดยตรงผ่านเมนู
บนแอพพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ Facebook และ Twitter ของทีมผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ รวมถึงพูดคุยเพื่อติชมเพื่อรับรู้ถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ แต่เนื่องจากการใช้งานแอพพลิเคชั่น ViaBus
เป็นการใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเดินทาง ซึ่งใช้งานง่ายและผู้บริโภคสามารถท้าได้ด้วยตนเอง จึงท้าให้ผู้บริโภคไม่เห็น
ความจ้าเป็นที่จะใช้การสื่อสารเป็นหลัก ดังนัน้ ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) จึงไม่มีความจ้าเป็นมากนักต่อ
รูปแบบการใช้งานแอพพลิเคชั่น ViaBus สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริยา ลีลารัศมี (2558) ที่ได้ท้าการศึกษาเรื่อง
องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความไว้ใจในการซื้อสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบ
รนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และพบว่าองค์ประกอบของเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ ด้ านการติดต่อ สื่อ สารไม่มี ผลต่อการตัด สิน ใจซื้อ สิ นค้ าแบรนด์ เนมผ่ า นเว็บไซต์พ าณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ เนื่องจากการที่เว็บไซต์จ้าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมแต่ละแห่งมีการ
ออกแบบให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการขายอยู่แก่ลูกค้าผ่านทางอีเมล์ (E-mail) หรือผ่านทางข้อความ
(SMS) รวมถึงผู้บริโภคสามารถส่งข้อความเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ไปยังเว็บไซต์ได้โดยตรงจึงไม่ท้าให้ผู้บริโภคคิดว่า
ช่องทางการสื่อสารในเว็บไซต์นนั้ จะมีผลต่อการเลือกซือ้ สินค้า
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4. ปัจจัยด้านการเชื่อมโยง (Connection) มีผลต่อรูปแบบการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่แอพพลิเคชั่น ViaBus มีการน้าข้อมูลจาก
ระบบ Search Engine ภายนอกเข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้บริโภคได้ท้าการค้นหาเกี่ยวกับรายชื่อ
สถานที่ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับจุดที่ผู้บริโภคยืนอยูเ่ พื่อค้นหาป้ายรถเมล์ที่ใกล้ที่สุดและประมวลผลหาสายรถเมล์ที่
สะดวกที่สุดมาแสดงเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคประเมินทางเลือก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรนิดา อักษรถึง (2555)
ที่ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ในการใช้บริการผ่านเว็บไซด์ Ensogo ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครฯ
และจากการศึกษาพบว่าการรับรูปในด้านการเชื่อมโยง (Connection) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อที่ส่งผลต่อ
ความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการแต่ละครัง้

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ (Context) ปัจจัยด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content)
ปั จ จั ย ด้ า นการท้ า ให้ ต รงตามความต้อ งการเฉพาะของลู ก ค้ า (Customization) และปั จ จั ย ด้ า นการเชื่ อ มโยง
(Connection) ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Viabus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ กล่าวคือ ทางผู้พัฒนา
แอพพลิเคชั่น ViaBus ควรมีพฒ
ั นาการและให้ความส้าคัญในด้านเหล่านีใ้ ห้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและอัพเดทอยู่
ตลอดเวลา สอดคล้องกับ Chang (2012) ที่ได้ศึกษาว่า เว็บไซต์ควรมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านมุมมอง
และความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยการน้าความต้องการของลูกค้าเข้ามาปรับปรุงใช้ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจจากการออกแบบเว็บไซต์ เพราะเป็นสิ่งที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus
2. เนื่องจากแอพพลิเคชั่น ViaBus ไม่ใช่แอพพลิเคชั่นในเชิงพาณิชย์ แต่เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยอ้านวยความ
สะดวกในการวางแผนการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการเท่านัน้ ดังนัน้ ผู้พัฒนาจึงไม่ตอ้ งให้ความส้าคัญกับปัจจัยปัจจัยด้าน
การความเป็นชุมชน (Community) และปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) ด้านข้างต้นมากนัก เพราะไม่ได้
ส่งผลและไม่ได้เสริมให้องค์กรธุรกิจน้าไปพัฒนาเพื่อบริการผู้ใช้ได้แต่อย่างใด
3. เนื่องด้วยแอพพลิเคชั่น ViaBus เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใหม่ และเพิ่งเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ้าวัน
ของคนไทยได้ไม่นานนัก และทางผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ViaBus เองก็มแี ผนที่จะพัฒนาไปติดตั้งระบบ GPS ทั้งในระบบ
รถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมไปถึงรถประจ้าทางในต่างจังหวัดด้วย (วราภรณ์ เทียนเงิน , 2561) ดังนั้น
ทางด้านผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ViaBus ควรให้ความส้าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในส่วนของตัว
แอพพลิเคชั่นให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภครับรู้และท้าให้ตระหนักว่ามีแอพพลิเคชั่นที่คอยอ้านวยความสะดวกใน
การเดินทางอย่างแอพพลิเคชั่น ViaBus อยู่

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถท้าส้าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเท ให้ความรู้ ให้ค้าปรึกษา ให้ค้าแนะน้า ขอขอบคุณ
เพื่อนๆทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้ค้าปรึกษาที่มีประโยชน์ เพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจน
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและยอมเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนท้าให้งานวิจัย
ส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี โดยได้ขอ้ มูลที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน
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การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการรับรู้
แอพพลิเคชั่น VOOV
Online Marketing Communication by Using Celebrities affecting Perception of
VOOV Application
อธิการ ทัศนอารีย์1 ปุณยภา ด่าน1 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูมิ¹
Atikan Tassanaaree1, Punyapa Dan1, Kedwadee Sombultawee1 and Kanokwan Kitcharabhumi¹
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงที่ส่งผลต่อการรับรู้
แอพพลิเคชั่น VOOV โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ แอพพลิเคชั่น VOOV
จ้านวน 400 ตัวอย่าง และมีสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคุณ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-29ปี มีระดับการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี
ปัจ จุ บัน ส่ ว นใหญ่ มีอ าชีพ เป็ น นิสิ ต หรือ นั ก ศึก ษา และมีรายได้ ต่อ เดือ นต่้ า กว่า 15,000บาท ผลจากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ด้านการดึงดูดใจ (Attractive) ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness) ด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ
(Expertise) และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ที่ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ บุคคลที่มีชื่อเสียง การรับรู้

Abstract
The purpose of this research was to study online marketing communication by using celebrities affecting
perception of VOOV application. The questionnaire was used as the research instrument. The sample consisted
of 400 respondents who used VOOV application. The hypothesis testing was analyzed by multiple regression
analysis. The results found that the majority of the respondents were female, aged 20-29 years old with more
less than bachelor’s degrees. Current occupations are mostly student. They earned an average monthly income
less than 15,000 baths. In addition, attractive, trustworthiness, expertise and similarity affecting to perception of
VOOV application with the statistical significant level of 0.05.
Keywords: Online Marketing Communication, Influence and Perception
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บทนา
แอพพลิเคชั่นกลายเป็นอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตอย่างมาก โดยบริษัทที่ท้าการรวบรวมแอพพลิเคชั่นบนมือ
ถืออย่าง App Annie ได้ท้าการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผู้ใช้ทั่วโลกในปี 2017 พบว่า ในแต่ละเดือนมีการดาวน์โหลดมากกว่า
175 พันล้านครั้ง ซึ่งเฉลี่ยแล้วผู้ใช้ 1 คน จะดาวโหลด 1-2 แอพพลิเคชั่น (Marketingopps, 2017) โดยปัจจุบันมี
แอพพลิเคชั่นในตลาดมากกว่า 3 ล้านแอพพลิเคชั่น ซึ่งแอพพลิเคชั่นส่วนมากได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังคง
มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ท้าให้อัตราการประสบความส้าเร็จของนักพัฒนาหน้าใหม่ลด
น้อยลง ดังนัน้ ผู้ที่ต้องการเข้ามาแข่งขันในตลาดแอพพลิเคชั่น จ้าเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ดี สามารถท้าการแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจะสามารถท้าให้แอพพลิเคชั่นของตนประสบความส้าเร็จ (Digitalagemag, 2018)
ในเรื่องของการการตลาดและธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจรูปแบบใดก็ต้องเผชิญกับการแข่งขัน ธุรกิจแอพพลิเคชั่นที่มี
ความเข้มข้นของการแข่งขันเพิ่มขึ้น จึงต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง หากลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบให้กับ
แอพพลิเคชั่นของตน โดยในปีที่ผ่านมาธุรกิจหลายประเภทได้หันมาใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง (Influencer) เป็นกลยุทธ์ใน
การติดต่อสื่อสารด้วยคอนเทนต์ที่ทันยุคทันสมัย เป็นการดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ดังนั้น การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงจึงเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทส้าคัญในการท้าการตลาดของธุรกิจต่าง ๆ
เนื่องด้วยภาพลักษณ์ที่ดูเป็นผู้บริโภคเหมือนกัน ช่วยให้ท้าการสื่อสารกับผู้บริโภคคนอื่นได้ง่าย ท้าให้กลุ่มผู้ที่ติดตาม
รู้สึกว่าได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ด้วยวิธีที่จริงใจ และท้าให้ผู้บริโภครู้สึกมีส่วนร่วมจากเรื่องราวความสนใจเดียวกัน
(Marketingoops, 2018)
VOOV เป็นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ที่ไว้ส้าหรับการไลฟ์สด พร้อมกับสามารถสร้างรายการเป็นของตนเอง
ได้ เนื่องจากเป็นแหล่งรวมของคนที่ชอบและสนใจในสิ่งเดียวกันตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็นเรื่องการใช้ชีวิต ,
ความรัก, อาหาร, สุขภาพ, สัตว์เลีย้ งต่าง ๆ, แฟชั่น หรือดนตรี ท้าให้งา่ ยต่อการน้าเสนอขายสินค้าหรือบริการของตน
ได้ตรงกลุ่มมากขึ้น และมีการใช้งานที่งา่ ยดาย เข้าถึงผู้ไลฟ์สดและผู้เข้ามารับชมอย่างสะดวก (Cheeze-looker, 2018)
VOOV ใช้กลยุทธ์การเข้าหากลุ่มคนด้วยการใช้ VOOVster เซเลปหรือกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์สุดคูล ความคิดสร้างสรรค์
ความฮาหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาไลฟ์ ให้คนได้ชมและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และไอเดียกันแบบสด ๆ และมีการใช้
บุคคลที่มีช่ือเสียง เช่น BNK48 ชมพู่ อารยา เบน ชลาทิศ เป็นต้น มาสร้างคอนเทนต์คลิปวิดิโอโปรโมทแอพพลิเคชั่น
VOOV บนช่องทางออนไลน์ของแต่ละคน เพื่อเป็นการโปรโมทแอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับคนบนโลกออนไลน์
(Beartai, 2017)
ดังนั้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงที่ส่ งผลต่อการ
รับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV โดยศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเพื่อให้ได้ผล
การศึกษาที่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง สามารถผลการศึกษาที่ได้น้าไปประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนทางการตลาด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และทราบถึง
ความปัจจัยที่มีความส้าคัญต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงที่ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเ คชั่น
VOOV
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กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
การสื่ อ สารการตลาดผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ โ ดยใช้ บุ ค คลที่ มี
ชื่อเสียง ได้แก่
- ด้านการดึงดูดใจ (Attractive)
- ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness)
- ด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise)
- ด้านความเหมือนกับกลุม่ เป้าหมาย(Similarity)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

การรับรู้แอพลิเคชั่น VOOV

สมมติฐานการวิจัย
1. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงด้านการดึงดูดใจ (Attractive) ส่งผลต่อการ
รับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV
2. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness) ส่งผล
ต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV
3. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise)
ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV
4. การสื่อสารการตลาดผ่ า นสื่อ ออนไลน์โ ดยใช้บุค คลที่มีช่ือ เสี ย งด้ า นความเหมือ นกับกลุ่ ม เป้ า หมาย
(Similarity) ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียง (Celebrity Endorsement)
Muda, Musa & Putit (2010) ได้ให้ความหมายว่า บุคคลที่มีช่ือเสียง คือ กลุ่มบุคคลที่เป็นที่รู้จักของ
สังคมจากความส้าเร็จในหลากหลายอาชีพการงาน เช่น กีฬา ธุรกิจบันเทิง การเมือง สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ องค์กร
ธุรกิจ และอื่น ๆ โดยผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมในการเลียนแบบในสิ่งที่บุคคลที่มชี ่อื เสียงแสดง หรือสื่อสารออกมา
Dom, Mazlan, Hani, Binti, Li, Chin & Tze (2016) กล่าวว่า บุคคลที่มีช่ือเสียง คือ บุคคล ซึ่งเป็นที่
จดจ้าของกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคม และมีความสามารถในการส่งต่อภาพลักษณ์ของตัวเองไปยังสินค้าใดสินค้าหนึ่ง
ผ่านการโฆษณา
Chan, Ng & Luk (2013) ได้ให้ค้าจ้ากัดความของบุคคลที่มีช่ือเสียงไว้ว่าเป็นกลุ่มคนอ้างอิงที่มีอิทธิพล
อย่ า งมากในการรั บ รองถึ ง ประโยชน์ ข องการใช้ สิ น ค้ า การสนั บ สนุ น สิ น ค้ า หรื อ แสดงออก เสมื อ นหนึ่ งนั ก
ประชาสัมพันธ์ของตราสินค้านัน้ ๆ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
Kowalczyk (2011) ได้ให้ค้านิยามของบุคคลที่มีช่ือเสียงเอาไว้ว่า คือ ใครคนใดคนหนึ่งซึ่งมีบุคลิกภาพที่
โดดเด่น และมีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับ อาจเพราะมีทักษะความสามารถที่พเิ ศษเฉพาะด้านซึ่งน้าไปสู่ความสนใจของคน
ส่วนมากในสังคม
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นอกจากนี้จากค้านิยามของยลรวี ได้กล่าวว่า Celebrity หมายถึง บุค คลที่มีช่ือ เสียงโด่ งดัง จาก
คุณสมบัติชั้นเลิศ 4 ประการ คือ ความสามารถและทักษะพิเศษ (Talents) รูปลักษณ์ภายนอก (Looks) สถานะทาง
การเงินและสถานะทางสังคม (Status) และภาพพจน์ส่วนบุคคล (Personal Image) ท้าให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มตลาด
เป้าหมาย อาทิ นักแสดง พิธีกร นักร้อง นักกีฬา นางงาม ไฮโซ ฯลฯ (ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล, 2553, หน้า 16)
องค์ประกอบที่สาคัญในการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity)
การใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียง (Celebrity) ในการสร้างแบรนด์นนั้ จะต้องค้านึงถึงคุณลักษณะ 5 องค์ประกอบ
ที่ส้าคัญ (ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล, 2553) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ความดึงดูดใจ (Attractive)
- ความไว้วางใจ (Trustworthiness)
- ความช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise)
- ความเหมือนกับกลุม่ เป้าหมาย (Similarity)
โดยการศึกษา การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงที่ ส่งผลต่อการรับรู้แอพลิ
เคชั่น VOOV ในครั้งนีม้ ปี ัจจัยทั้ง 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
ความดึ งดูดใจ (Attractive) การดึ งดูดใจ ความน่าสนใจและความโดดเด่ น จากรูปร่างหน้าตา
บุคลิกภาพของบุคคลที่มชี ่อื เสียง เช่น BNK48 ชมพู่ อารยา เบน ชลาทิศ เป็นต้น
ความดึงดูดใจ เป็นกุญแจส้าคัญในการใช้น้าเสนอสินค้าต่าง ๆ (Ohanian, 1991) ความดึงดูด ใจใน
หัวข้อนี้ จะกล่าวถึง ความดึงดูดใจทางกายภาพ (Physical Attractiveness) คือ การมีรูปร่างหน้าตาที่น่าดึงดูดใจของผู้
น้าเสนอสินค้า รวมไปถึงทั้งด้านทักษะ ความสามารถ การมีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นนักกีฬ า (Shimp, 2003) ความ
ดึงดูดใจของผู้น้าเสนอสินค้า ท้าให้เกิดความชื่นชอบ ความสนใจของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ (McGuire, 1985)
Kelman (1961) กล่าวว่าการใช้ความดึงดูดใจในการน้าเสนอสินค้าจะช่วยเพิ่มระดับความโน้มน้าวใจและท้าให้ผู้บริโภค
เกิดทัศนคติของผู้น้าเสนอสินค้าได้ และยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า (Kamins, 1990) การใช้ผู้น้าเสนอสินค้าที่
มีรูปร่างหน้าตาที่น่าดึงดูดใจ ท้าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ชื่นชอบ มากกว่าการใช้ส่ือสารด้วยค้าพูด ( Kahle &
Homer, 1985) และการใช้รูปร่างหน้าตาที่ดีของผู้น้าเสนอสินค้าสามารถโน้มน้าวให้ผู้บริโภคอยากมีส่วนร่วมกับสินค้า
ที่ถูกน้าเสนอโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจมาก การใช้ผู้ที่มีช่ือเสียงที่มีความน่าดึงดูดใจนั้นจะช่วยตอบโจทย์
ให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าการใช้บุคคลธรรมดาทั่วไป (Priester & Petty, 2003) และจะช่วย
ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซือ้ ที่มีต่อผู้บริโภคอีกด้วย (Till & Busler, 2000)
นอกจากนี้บุคคลที่มีช่ือเสียงที่มีรูปร่างหน้าตาที่น่าดึงดูดใจ ยังมีผลต่อองค์ประกอบทางด้านความคิด
และความรู้สึกของทัศนคติมากกว่าองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (Baker & Churchill, 1977 และ Fireworker &
Friedman, 1977) ซึ่ง Debevec & Kernan (1984) พบว่า ความดึงดูดใจของนางแบบช่วยเพิ่มทัศนคติที่ดีต่อผู้บริโภคได้
มากกว่าความดึงดูดใจของนายแบบ Baker & Churchill (1977) พบว่าผลของการวิจัย ประเภทของผลิตภัณฑ์ และ
ความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์กาแฟของเพศชาย โดยผลิตภัณฑ์กาแฟที่มกี ารใช้นางแบบที่มีลักษณะไม่ดึงดูดใจเพศตรงข้าม
ในการโฆษณานั้นสามารถสร้างความตั้งใจซื้อสินค้าของเพศชายได้มากกว่าผลิตภัณฑ์กาแฟที่ใช้นางแบบโฆษณาที่
ดึง ดู ดใจต่อ เพศตรงข้ ามในขณะเดี ย วกั น หากเป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ประเภทน้้า หอมหรือโลชั่น หลัง โกนหนวด เพศชายมี
ปฏิกิริยาในเชิงบวกต่อนางแบบที่น่าดึงดูดใจมากกว่านางแบบที่ไม่มลี ักษณะดึงดูดใจเพศตรงข้าม
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นอกจากนี้ Caballero (1989) พบว่าผู้ชายมีความตั้งใจซื้อมากกว่าหากมีการใช้ผู้น้าเสนอสินค้าที่เป็น
ผู้ชายและผู้หญิงมีความตั้งใจซื้อมากกว่าหากใช้ผู้น้าเสนอสินค้าที่เป็นผู้หญิงอย่า งไรก็ตาม Petroshius & Crocker
(1989) พบว่า เพศไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อโฆษณาและความตัง้ ใจซือ้ สินค้าของผู้บริโภคเท่าไหร่นัก
การใช้ผู้น้าเสนอสินค้าที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีอาจจะไม่เพียงพอ และควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่ผู้ที่มี
ชื่อเสียงจะบดบังความน่าดึงดูดของตัวสินค้าเอง (Bryne, Whitehead & Breen, 2003) ดังนั้น การน้าผู้ที่มีช่ือเสียงที่มี
รูปร่างหน้าตาดึงดูดใจมาใช้น้าเสนอสินค้า สามารถช่วยให้บริโภคมีทัศนคติที่ดีขึ้นได้ โดยควรเลือกผู้น้าเสนอสินค้าที่มี
รูปร่างหน้าตาดึงดูดใจ และมีภาพลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับสินค้าด้วย (Renton, 2006) Langmeyer & Shank (อ้างใน
Kahle & Homer, 1985) กล่าวว่าความน่าดึงดูดใจของผู้ที่มีช่ือเสียงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาที่ดูดีเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับความมีเสน่ห์ ความฉลาด บุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย อย่างไรก็ตามนักโฆษณาจึงมักเลือกบุ คคลที่มี
รูปร่างหน้าตาดีเป็นอันดับแรก เพราะมีอทิ ธิพลต่อทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาและสินค้าที่น้าเสนอ นอกจากนี้
การมีรูปร่างหน้าตาน่าดึงดูดใจของผู้ที่มีชื่อเสียงน้าเสนอสินค้าจะใช้คาดการณ์ประสิทธิภาพของโฆษณา (Till & Busler,
2000) ในหลาย ๆบริษัทจะยอมจ่ายเม็ ดเงินจ้านวนมหาศาลเพื่อว่าจ้างบุคคลที่มีช่ือเสียงที่มีรูปร่างหน้าตาที่น่าดึงดูด
เพราะบุคคลที่มีช่ือเสียงที่มีรูปร่างหน้าตาที่น่าดึงดูดใจมีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเชื่อ นั้นคือ “อ้านาจการหยุดยั้ง” (Stopping
Power) พวกเขาสามารถท้าให้ตัวโฆษณาสินค้าดูโดดเด่นในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันกันสูงได้ดกี ว่าบุคคลธรรมดา
ทั่วไป (Belch & Belch, 2003)
ความไว้ว างใจ (Trustworthiness) เป็นความไว้เนื้อเชื่อ ใจในบุค คลดัง กล่า ว ทั้ งนี้รวมถึง ความ
น่าเชื่อถือ และความสามารถที่กลุ่มเป้าหมายยึดถือเป็นแบบอย่าง
ความไว้วางใจ (Trustworthiness) เป็นมิติแรกของความน่าเชื่อถือ (Credibility) ของผู้น้าเสนอสินค้า
(McCracken, 1989). ได้ก้าหนดความไว้วางใจ (Trustworthiness) เกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อความซื่อสัตย์
ความถูกต้อง และความน่าเชื่อในตัวของผู้น้าเสนอสินค้า (Erdogan, 1999) โดยต้องการสร้างระดับความน่าเชื่อถือให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยความเป็นมืออาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้า ได้รับ
การยอมรับจากผู้บริโภคในวงกว้าง เพื่อใช้ในการน้าเสนอสินค้าผ่านสื่อสาธารณะทั่วไป (Hakimi, Abedniya & Zaeiem,
2011; Ohanian, 1990 และ Shimp, 2003) ผู้บริโภคชื่นชอบในด้านบุคลิกภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติของความไว้วางใจเป็น
อันดับแรก จึงส่งผลให้กระบวนการสื่อสารทางความคิดมีประสิทธิภาพ (Yoon, Kim & Kim, 1998)
ซึ่งความไว้วางใจ เป็นคุณลักษณะหนึ่งจากรากฐานของความน่าเชื่อถือ (Credibility) ความไว้วางใจเป็น
ปัจจัยส้าคัญของความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล โดยมีสว่ นเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้ที่มีช่ือเสียงน้าเสนอสินค้า (Friedman,
1978) อิทธิพลของความไว้วางใจของผู้เสนอสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค โดยใช้ตัวชี้วัดที่น้ามาใช้อธิบายปัจจัยความไว้วางใจ
ได้แก่ ความจริงใจ-ความไม่จริง ใจ ความเชื่อ ถือ -ความไม่เชื่อถือ ความน่า ไว้วางใจ-ความไม่น่าไว้วางใจ ความ
ซื่อสัตย์-ความไม่ซื่อสัตย์ และการวางใจได้-การไม่สามารถวางใจได้ เป็นต้น (Desphande & Douglas, 1994) ซึ่งเป็น
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคในเชิงบวก ในทางกลับกันหากผู้บริโภครู้สึก ไม่ไว้วางใจต่อผู้ที่น้าเสนอ
สินค้า ทัศนคติของผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบ (O’Mahony & Meenaghan 1997) ความไว้วางใจของผู้
น้าเสนอสินค้ามีความส้าคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อผู้บริโภค เมื่อความสอดคล้องระหว่างสินค้าและผู้น้าเสนอ
สินค้ามีอยูร่ ะดับน้อย ความไว้วางใจสามารถช่วยเพิ่มทัศนคติของผู้โภคในเชิงบวกทดแทนความไม่สอดคล้องระหว่าง
สินค้าและผู้น้าเสนอสินค้าได้ (Chan, Ng & Luk, 2013 และ Priester & Petty, 2003)
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีช่ือเสียงจะมีความไว้วางใจมากกว่าบุคคลทั่วไป เนื่องจากผู้บริโภคสามารถรับ
อิทธิพลจากสื่อได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไป โดยผู้บริโภคจะมีระดับมาตรฐานของความไว้วางใจที่สูงขึ้น (Atkin & Block,
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1983) ถึ ง แม้ ว่า ความไว้ว างใจของผู้ ที่ มีช่ือ เสี ย งไม่ ไ ด้ สั ม พั น ธ์ กั บความตั้ง ใจซื้ อ สิ น ค้ า จากการน้ า เสนอโดยตรง
(Ohanian, 1991) ทั้งนีห้ ลาย ๆ ธุรกิจได้ใช้ผู้น้าเสนอสินค้าในโฆษณา และความน่าเชื่อถือผู้น้าเสนอนัน้ จะมีความส้าคัญ
ต่อการโน้มน้าวผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าบริการหรือตราสินค้านั้น และอาจจะส่งผลต่อการตั้งใจซือ้ ของผู้บริโภค (Erdem &
Swait, 2004 และ Goldsmith, 2000) นอกจากนี้ การน้าเสนอสินค้าโดยใช้ผู้น้าเสนอสินค้าที่มีความน่าเชื่อถื อจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อผู้บริโภคไม่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลสินค้านั้นเลย และสามารถ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติได้มากกว่าการที่ผู้บริโภคเคยรับรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลสินค้านั้น (Dholakis & Sternthal, 1977)
และหากผู้ที่มีชื่อเสียงที่น้าเสนอสินค้ามีอทิ ธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคสูง ผู้บริโภคจะมองข้ามค้าโฆษณา (Slogan) ที่
ถูกใช้และไม่สนใจถึงความสมบูรณ์แบบของตัวโฆษณาที่น้าเสนอต่อผู้บริโภค (Priester & Petty, 2003)
ความชานาญเชี่ยวชาญ (Expertise) คือ ความช้านาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลนัน้ ๆ
ความเชี่ยวชาญ (Expertise) เป็นอีกมิตหิ นึ่งของความน่าเชื่อถือของผู้น้าเสนอสินค้า McCracken (1989)
และ Erdogan (1999) กล่าวว่า ความเชี่ยวชาญของความน่าเชื่อถือ (Credibility) ของผู้น้าเสนอสินค้า ได้แก่ ความรู้
ประสบการณ์ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับโฆษณา หรือสินค้าชิ้นนัน้ ผู้น้าเสนอจะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เมื่อพวก
เขาน้าเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่มีผ่านการรับรู้ของผู้บริโภค โดยไม่จ้าเป็นต้องเป็นผู้
ที่มีความ เชี่ยวชาญเสมอไป แต่ต้องสามารถท้าอย่างไรให้ผู้บริโภคได้รับรู้ในสิ่งที่ผู้น้าเสนอสินค้าก้าลังเสนอ (Hovland,
1953) ซึ่งตรงกับ Shimp (2003) กล่าวว่า ไม่วา่ ผู้น้าเสนอสินค้าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญต่อสินค้าที่ถูกน้าเสนอหรือไม่ก็ตาม
สารส้าคัญคือท้าอย่างไรให้ผู้บริโภคเข้าใจในสิ่งที่ก้าลังเสนอ ถ้าผู้น้าเสนอสินค้าสามารถท้าให้ผู้บริโภคเข้าใจในตัว
สินค้าได้อย่างเชี่ยวชาญและช้านาญ ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไปในทางตรงกันกับผู้น้าเสนอ
สินค้าได้ดีย่ิงขึ้น โดยความน่าจะเป็นของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การรับรู้ถึงความเชี่ยวชาญของผู้น้าเสนอสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับสินค้า เพราะระดับการโน้มน้าวใจที่เพิ่มขึ้นของผู้น้า เสนอสินค้าจึงอาจไม่ได้เป็นปัจจัยส้าคัญที่สุดที่ได้
ส่งผลต่อการประเมินผู้น้าเสนอสินค้า
Shimp (2003) กล่าวว่า ผู้น้าเสนอสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับสินค้าจะเป็นแรงจูงใจต่อทัศนคติของ
ผู้บริโภคมากกว่าผู้น้าเสนอสินค้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญกับตรงกับสินค้า และเพิ่มระดับความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่ต่อ
ตราสินค้า (Ohanian, 1991) อย่างไรก็ตาม ความเชี่ยวชาญเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นในการสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้า เมื่อ
ผู้บริโภครับรู้ถึงความเชี่ยวชาญของผู้ที่มีชื่อเสียงที่แสดงให้เห็นความถูกต้อง จึงท้าให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในการน้าเสนอความ
ถูกต้องของผู้ที่มี ชื่อเสียงคนนั้น (Hovland,1953) ผู้ที่มีช่ือเสียงที่มีความเชี่ยวชาญมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้บริโภคผ่าน
กระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) เกิดเมื่อผู้บริโภคยอมรับว่าผู้น้าเสนอสินค้ามีอิทธิพลต่อทัศนคติส่วน
บุคคล และคุณค่าของสินค้าที่ได้รับ (Erdogan, 1999) โดยอยูใ่ นหลักความถูกต้อง (Belch & Belch, 2001)
Pornpitakpan (2004) ระบุวา่ การรับรู้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีอิทธิพลต่อการน้าเสนอ สินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการโฆษณาส่วนใหญ่จะใช้ดารานักแสดง (Friedman & Friedman) เป็นต้น Silvera & Austad (2004)
พบว่าความเชี่ยวชาญของผู้น้าเสนอสินค้าที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าได้ และเป็น
ปัจจัยส้าคัญที่เพิ่มขึ้นของแรงจูงใจทางการตลาด นอกเหนือจากนี้ Magnini, Honeycutt & Cross (2008) ผู้ที่มีช่ือเสียง
ทีม่ คี วามเชี่ยวชาญจะให้ขอ้ มูลที่ชัดเจน มีความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคน้าไปสู่ทัศนคติที่ดตี อ่ ตราสินค้าที่มตี อ่ ผู้บริโภค
ความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ความคล้ายคลึงของพรีเซนเตอร์กับกลุ่มเป้าหมายของ
ตราสินค้า เช่น บุคลิกภาพ วิถีชีวิต เพศ อายุ เชื่อชาติ
ความเหมือนกับกลุม่ เป้าหมาย (Similarity) เป็นลักษณะสุดท้ายของลักษณะที่น่าดึงดูด (Attractiveness)
เป็นการแสดงให้เห็นถึงระดับของผู้น้าเสนอสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกับผู้บริโภคในแง่ของลักษณะความสัมพันธ์ในการ
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น้าเสนอสินค้า ทั้ งทางด้านบุคลิก ภาพ และพื้นฐานการด้าเนิน ชีวิต เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ระดั บทางสังคม ฯลฯ
(Cialdini, 2007) ความคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการน้าเสนอสินค้ามีความส้าคัญอย่างมาก เพราะผู้บริโภคจะ
มีทัศนคติที่ดีขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถเปรี ยบเทียบกั บผู้น้ าเสนอสิน ค้าที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกั นได้ ผู้ที่มีช่ือเ สียงที่
น้าเสนอสินค้าก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มคุณค่าของตราสินค้ามากขึ้นอีกด้วย (Shimp 2003)
นอกเหนือจากนี้ ความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย ยังเป็นความคล้ายคลึงกันตั้งแต่ต้นทาง คือผู้น้าเสนอสินค้าถูกถ่าย
ถอดไปจนถึงปลายทางนั้น คือผู้บริโภคที่รับชมสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้รู้สึกสนใจในสินค้าได้เพิ่มขึ้นจึงน้าไปสู่การ
ตัง้ ใจซือ้ ได้ Erdogan (1999)
Desphande & Stayman (1994) พบว่า เชื้อชาติของผู้น้าเสนอสินค้ามีจะส่งผลถึงการรับรู้ของผู้บริโภค
และทัศนคติที่มีต่อ ตราสินค้ าได้ เช่น กัน จึงน้ าไปตั้งเป็น สมมติฐานว่า ผู้ บริ โภคมีความไว้วางใจกับบุ คคลที่มีค วาม
คล้ายคลึงกับตัวผู้บริโภค Shimp (2003) กล่าวไว้วา่ ความคล้ายคลึงระหว่างผู้น้าเสนอสินค้าและผู้รับชมมีความส้าคัญ
เมื่อต้องการใช้น้าเสนอสินค้าหรือบริการในวงกว้างที่มหี ลากหลายรูปแบบของสินค้าและผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน
อาทิ เช่ น โฆษกสามารถท้ าให้ ผู้ บริโ ภครั บรู้ใ นความคล้ า ยคลึ งกั น ซึ่ ง จะเป็น ผลดี ต่อทั ศ นคติ และทางเลือกของ
กลุ่มเป้าหมาย ทัง้ นี้ผู้บริโภคมีความเชื่อเกี่ยวกับประเด็นของคุณลักษณะ และคุณค่าบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับ
บุคคลที่มชี ่อื เสียง (Farrell, Karels, Monfort & McClatchey, 2000)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
ความหมายเกี่ยวกับการรับรู้
คอตเลอร์ (Kotler, 2000) กล่าวถึง การรับรู้ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการของบุคคลใน การเลือกสรรจัด
ระเบียบและตีความข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับทั้งหาข้อมูลภายในตัวบุคคลท่ืมีรูปแบบเป็นประสบการณ์ หรือความรู้ของตน
และจากข้อมูลภายนอกที่ได้รับมา
คริส ฟิว (Chris Fill, 1995: 96) กล่าวว่า การรับรู้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่แต่ละคนมอง และท้า
ความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการเลือก การรวบรวม และตีความสิ่งเร้าต่าง ๆ โดยแต่ละคนซึ่ง
จะท้าให้เกิดเป็นความเข้าใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละเหตุการณ์
ชิฟ แมน (Schiffman, 2000) ได้อธิบายความหมายของการรับรู้ไว้ในทิศทางเดียวกันว่า การรับรู้
หมายถึงกระบวนการของบุคคลในการเลือก (Select) การจัดการ (Organize) และการตีความ (Interpret) เกี่ยวกับสิ่ง
เร้าจนเกิดเป็นภาพรวมของสิ่ง นั้น ๆการรับรู้ของผู้บริโภคแต่ละคน ที่เปิดรับสิ่งเร้าเดียวกันภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
อาจมีการเลือกสรรการจัดการและการตีวามที่แตกต่างกัน เนื่องจากการเลือกรับรู้ขึ้นอยู่กับความต้องการ ค่านิยม
ความคาดหวังของบุคคลแต่ละคนเป็นส้าคัญ และการรั บรู้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งท้าให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความ
แตกต่างของสิ่งนัน้ ได้ตามความสามารถและประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีตของแต่ละบุคคล

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึก ษาวิจั ย เรื่อ งการสื่อ สารการตลาดผ่ า นสื่อ ออนไลน์โ ดยใช้บุ ค คลที่ มีช่ือ เสี ย งที่ ส่ ง ผลต่อ การรั บ รู้
แอพพลิเคชัน่ VOOV ในครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท้าการส้ารวจโดยใช้แบบสอบถามในเก็บ
ข้อมูล
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งทราบจ้านวนประชากรที่
แน่นอน มีจ้านวนทั้งหมด 5,682,415 คน (ระบบสถิตทิ างการทะเบียน, 2560)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้คือ กลุ่มประชากรที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และรู้จักแอพพลิเคชั่น
VOOV ซึ่งทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นการก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จึงอาศัยการใช้สูตรค้านวณขนาด
ตัวอย่างของของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ค่าระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 จะได้กลุม่ ตัวอย่างจ้านวน 384 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire From) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค้าถามปลายปิด
(Close end questions) เลือกตอบได้ค้าตอบเดียว ประกอบไปด้วยค้าถามในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV เป็นค้าถามปลายปิด
(Close end questions) เลือกตอบได้ค้าตอบเดียว จ้านวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงที่
ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV เป็นค้าถามแบบ Interval scale จ้านวน 17 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าแอพพลิเคชั่น VOOV เป็นค้าถามแบบ Interval
scale จ้านวน 4 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมโดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการสร้า งแบบสอบถามให้ ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษา และน้ า
แบบสอบถามที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้น เสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึ ก ษา และผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิจ้ า นวน 3 ท่ า น ซึ่ ง เป็ น ผู้ เชี่ย วชาญด้ า น
การตลาดท้าการตรวจสอบความถูกต้อง และน้ากลับมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุดไปท้าการทดสอบ
(Pre-test) กับกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง แต่มลี ักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยเก็บจาก
ประชากรในเขตปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ จ้านวน 30 คน และหาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ค้านวณผ่านโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS และน้าข้อบกพร่องมา
ปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง (ศิ ริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนีไ้ ด้คา่ ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.907
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจโดยมุ่งศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้
บุคคลที่มชี ่อื เสียงที่สง่ ผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV โดยท้าการศึกษาจากแหล่งข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยการแจกแจงแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มประชากรที่อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร และรู้จักแอพพลิเคชั่น VOOV
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยค้นคว้าและเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัย หนังสือพิมพ์ บทความทางวิชาการ ข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1, การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ค้านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน้าเสนอ
ในรูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลระหว่างตัวแปรต้น คือ การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง และตัวแปรตาม คือ การรับรู้
แอพพลิเคชั่น VOOV สถิตทิ ี่ใช้ในการศึกษา คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Analysis)
เกณฑ์การแปรผล
เป็นการวัดผลแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม
โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซึ่งผลจากการค้านวณใช้
สูตร ความกว้างของอันตรภาคชัน้ =
(ข้อมูลที่มีคา่ สูง-ข้อมูลที่มีคา่ ต่้าสุด)/จ้านวนชัน้
=
(5-1)/5
=
0.80
แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.21 เห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 เห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 เห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
ออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV ได้ผลการวิจัย ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง(ร้อยละ 62.8)
ในช่วงอายุ ต่้ากว่า20ปี (ร้อยละ 36.5) น้อยกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 44.0) ประกอบอาชีพนิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ
31.8) และมีรายได้ตอ่ เดือน น้อยกว่า 15,000 บาท(ร้อยละ 33.3)
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมดังนี้
ช่วงเวลาที่มักใช้แอพพลิเคชั่น VOOV 09:01-12:00 (ร้อยละ 34.6) โดยเฉลี่ยมีระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชั่น
VOOV 3 - 4 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 40.4) ติดตามข่าวสารของบุคคลที่มีช่ือเสียงที่ท่านชอบผ่านสื่ออินสตาแกรม (ร้อย
ละ 50.8) โดยมีเหตุผลคิดว่าบุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นบุคคลต้นแบบ (Role model) จึงมีคนสนใจที่จะท้าตามบุคคลที่
ตัวเองเอาเป็นแบบอย่าง (ร้อยละ 44.3) และคิดว่าแอพพลิเคชั่นVOOV จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถท้าให้ท่านมีสนุก
และคลายเครียดได้โดยไม่มขี ้อจ้ากัด (ร้อยละ 62.8)
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ปัจจัยการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของ
กลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงอยูใ่ นระดับมากที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.01 (S.D = 0.553) ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงในด้านต่างๆ
พบว่า ด้านการดึงดูดใจ (Attractive) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00(S.D = 0.504) ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09(S.D = 0.648) ด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 (S.D = 0.650)
และด้านความเหมือนกับกลุม่ เป้าหมาย (Similarity) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 (S.D = 0.572)
การรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV ระดับความคิดโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างต่อการรับรู้อยู่ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.01 (S.D = 0.553) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการรับรู้ในด้านต่าง ๆ พบว่า ท่านรู้จักแอพพลิเคชั่น VOOV มีค่าเฉลี่ย
4.23 (S.D = 0.690) ท่านจะจ้าตราแอพพลิเคชั่น VOOV ได้จากการเห็นตามสถานที่ต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.07 (S.D = 0.816)
ท่านคิดว่าการเห็นแอพพลิเคชั่น VOOV ในโฆษณาจะท้าให้ท่าจดจ้าตราสินค้าได้ง่ายมากขึ้น ค่าเฉลี่ย 3.94 (S.D = 1.02)
และเมื่อท่านได้รับโฆษณาซ้้าจะท้าให้ระลึกถึงตราสินค้าขิงแอพพลิเคชั่น VOOV ได้ ค่าเฉลี่ย 3.809 (S.D = 0.880)
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Analysis) เพื่อ
ศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยพหุคุณ (Multiple Analysis) )
Model
Sum of Squares df
Mean Square F
Regression

66.811

4

16.703

Residual

50.416

379

0.133

รวม

117.226

383

125.562

Sig.
0.000b

*นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงส่งผลต่อการรับรู้
แอพพลิเคชั่น VOOV จ้านวนทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการดึงดูดใจ (Attractive) ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness)
ด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise) และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ที่ส่งผลต่อการรับรู้
แอพพลิเคชั่น VOOV ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงถดถอย(Multiple Regression) ที่ระดับ
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปรากฎในตารางที่ 1
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงส่งผลต่อการรับรู้
แอพพลิเคชั่น VOOV โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงถดถอย (Multiple Regression)
ตัวแปรพยากรณ์
ตั ว B
Std.Error Beta t
Sig.
แปร
0.662 0.160
3.879 0.000
(Constant)
ด้านการดึงดูดใจ (Attractive)

X1

0.281 0.083

0.257 3.379 0.001

ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness)

X2

0.090 0.034

0.106 2.677 0.008

ด้านความชานาญเชี่ยวชาญ (Expertise)

X3

0.146 0.037

0.172 3.989 0.000

ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity)

X4

0.328 0.071

0.339 4.629 0.000

R = 0.755, R Square = 0.570, Adjusted R Square = 0.565, Std. Error of the Estimate = 0.36472
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงส่งผลต่อการ
รับรู้แ อพพลิเคชั่น VOOV มีจ้ านวนทั้ งหมด 4 ด้า น ได้แ ก่ ด้ านการดึง ดูด ใจ (Attractive) ด้า นความไว้ว างใจ
(Trustworthiness) ด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise) และด้านความเหมือนกับกลุ่ม เป้าหมาย (Similarity) ดัง
ปรากฏในตารางที่ 2
จากการสรุปผลการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุมาน เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มี
ชื่อเสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐาน
ผลการวิจัย
การสื่อสารการตลาดผ่ า นสื่อ ออนไลน์โ ดยใช้บุคคลที่ มีช่ือ เสี ยง ด้ านการดึง ดู ด ใจ
(Attractive) ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง ด้านความไว้วางใจ
(Trustworthiness) ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV
การสื่อสารการตลาดผ่ านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง ด้านความช้านาญ
เชี่ยวชาญ (Expertise) ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง ด้านความเหมือนกับ
กลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV
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ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

สรุปและอธิปรายผล
จากการวิจัย เรื่อง การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น
VOOV ในครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้ผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยกันเพื่ออธิบาย ดังนี้
ผลการวิจัยการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น
VOOV พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความสนใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เพศหญิง ในช่วงอายุ ต่้ากว่า 20
มีระดับการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพนิสติ /นักศึกษาและมีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 15,000 บาท โดย
มีพฤติกรรมการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมดังนี้ ช่วงเวลาที่มักใช้
แอพพลิเคชั่น VOOV 09:01-12:00 โดยเฉลี่ยมีระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชั่น VOOV 3 - 4 ชั่วโมงต่อวัน
ติดตามข่าวสารของบุคคลที่มชี ่ือเสียงที่ท่านชอบผ่านสื่ออินสตาแกรม โดยมีเหตุผลคิดว่าบุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นบุคคล
ต้นแบบ (Role model) จึงมีคนสนใจที่จะท้าตามบุคคลที่ตัวเองเอาเป็นแบบอย่าง และคิดว่าแอพพลิเคชั่น VOOV จะเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถท้าให้ท่านมีสนุกและคลายเครียดได้โดยไม่มขี ้อจ้ากัด
ในการวิจัยครั้งนีม้ กี ารสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น
VOOV จ้านวนทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการดึงดูดใจ (Attractive) ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness) ด้านความ
ช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise) และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ที่ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น
VOOV การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยจึงได้น้าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออภิ
ปลายสมมุตฐิ าน ดังนี้
1. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่ มีช่ือเสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV ผล
การทดลองสมมติฐ าน พบว่า การสื่อ สารการตลาดผ่า นสื่อ ออนไลน์โ ดยใช้บุค คลที่มีช่ือเสี ยง ด้ านการดึ งดู ด ใจ
(Attractive) ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV เนื่องจาก การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงที่น่าดึงดูดใจ ไม่ว่าเป็นในด้าน
ของหน้าตาหรือลักษณะท่าทางที่ดี รวมถึงการใช้บุคคลที่ก้าลังอยู่ในกระแสนิยม สามารถช่วยให้ผู้บริโภคจดจ้าตรา
สินค้าได้ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ Freiden (1984) ได้พบว่า การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงในการโฆษณาผ่านสื่อ นั้น
จะสามารถสร้างความชื่นชอบ (Likability) โดยกับบุคคลที่มีช่ือเสียงซึ่งเป็นผู้แทนน้าเสนอสินค้าได้โดยเฉพาะเมื่อน้าไป
เปรียบเทียบกับการโฆษณา. บุคคลธรรมดา หรือ CEO มาเป็นตัวแทนน้าเสนอในงานโฆษณา
2. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV ผล
การทดลองสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง ด้านความไว้วางใจ
(Trustworthiness) ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV เนื่องจาก เป็นแอพพลิเคชั่นความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องส้าคัญ ดังนั้นการมีบุคคลที่มีช่ือเสียงที่ดูมีความน่าเชื่อถือใช้งาน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภคได้ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ Shimp (2003) คือการสร้างระดับความน่าเชื่อถือให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยความเป็นมืออาชีพและเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้า ได้รับการ
ยอมรับจากผู้บริโภคในวงกว้าง เพื่อใช้ในการน้าเสนอสินค้าผ่านสื่อสาธารณะทั่วไป
3. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง ด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise)
ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV ผลการทดลองสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ ออนไลน์โดยใช้
บุคคลที่มีช่ือเสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV เนื่องจาก สินค้าเป็นแอพพลิเคชั่น ซึ่งต้องอาศัยความรู้ใน
การศึกษาวิธีการใช้งานในเบื้องต้น ดังนั้น หากบุคคลที่มีช่ือเสียงมีความเชี่ยวชาญสามารถแสดงออกให้เห็นถึงความ
ง่ายต่อการใช้งาน ก็จะสามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจโดยไม่มีความกังวล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ปิ่น
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สุข และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์
และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษา พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน
ระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ ในกรุงเทพมหานคร
4. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV ผล
การทดลองสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง ด้านความเหมือนกับ
กลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV เนื่องจาก การเลือกบุคคลที่มีช่ือเสียงมีที่อายุในช่วง
อายุเดียวให้ตรงกั บกลุ่มเป้าหมาย จะสามารถท้าให้ผู้บริโภครู้สึกเข้าถึงความต้องการที่องค์ กรต้องการจะสื่อให้
ผู้บริโภคเข้าใจและคล้อยตามได้งา่ ย ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ ภัสราพร รัตนชาติ (2557) กล่าวว่า พรีเซ็นเตอร์ที่
มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ บุคลิกลักษณะ และรูปแบบการด้าเนินชีวิต ท้าให้เกิด
ความรู้สกึ เปิดรับตราสินค้า และท้าให้รู้สกึ คั้นเคยกับตราสินค้า

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุค คลที่มีช่ือเสียงส่งผลต่อการรับรู้
แอพพลิเคชั่น VOOV โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือจากผลการศึกษาสมมติฐานของการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
ออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงด้านการดึงดูดใจ (Attractive) และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity)
เนื่องจากเป็นแอพพลิเคชั่นที่ค่อนข้างใหม่ การสร้างความประทับใจแรกให้ส้าหรับผู้ที่พบเห็นจึงเป็นสิ่งส้าคัญอันดับ
แรกและตามล้าดับ ดังนั้นองค์กรควรมีการศึกษาพฤติกรรมหรือการหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีช่ือเสียง ให้มีบุคลิก
ตรงกับตัวสินค้ารวมถึงมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนในด้านของความไว้วางใจและด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความส้าคัญที่จะช่วยสร้าง
ความน่าเชื่อถือในการใช้งานแอพพลิเคชั่น ดังนั้นองค์กรควรมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยในด้านข้อมูลผู้ใช้งานให้
มีมาตรฐานอยูเ่ สมอและมีแผนกเฉพาะที่มีหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานในยามที่เกิดเหตุการณ์หรือข้อสงสัย
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาครัง้ ต่อไป เนื่องจากครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาวิจัยในพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงแนะน้า
ให้ท้าการศึกษากับกลุม่ ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ในสถานที่ที่แตกต่างกัน โดยการขยายไปยั นภูมิภาคอื่น เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันในหลายๆปัจจัย
2. ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรท้าการศึกษาถึงปัจจัยของตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV เช่น ความภักดีต่อตราสินค้า เป็นต้น
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถท้าส้าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเท ให้ความรู้ ให้ค้าปรึกษา ให้ค้าแนะน้า ขอขอบคุณ
เพื่อนๆทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้ค้าปรึกษาที่มีประโยชน์ เพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจน
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและยอมเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนท้าให้งานวิจัย
ส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี โดยได้ขอ้ มูลที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน
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รูปแบบการใช้งานส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
Usage pattern affecting selection the Spotify application of consumers in
Bangkok
มัณฑนา พ่วงผล1 ,อินธิรา วันทา1 ,เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูม1ิ
Manthana Puangpon1 ,Intira Wanta1 ,Kedwadee Sombultawee1 and Kanokwan Kitcharabhumi1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งาน
ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Spotify ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามที่ได้กระจายไปยังกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการรับฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชั่น Spotify
จ้านวน 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามออนไลน์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.738 วิเคราะห์ข้ อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ รูปแบบการใช้งานด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา
(x2) ด้านการติดต่อสื่อสาร (x5) ด้านการเชื่อมโยง (x6) ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify (Y) อย่างมีระดับ
นัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ = 1.480+ (0.191)X2+(0.186)X5+(0.216)X6
คาสาคัญ : รูปแบบการใช้งาน , การเลือกใช้

Abstract
The quantitative Research was to investigate to study usage patterns affect the selection using the
Spotify application of consumers in Bangkok. The questionnaire was distributed to 400 samples that have
experience of listening to music via Spotify application by Screen Sampling. The research instrument is online
questionnaire that have 0.738 of the cronbach’s alpha. And test the hypothesis by using the multiple regression
analysis. The results showed the form of usage Context (x2) Communication (x5) Connection (x6) affects the
selected application Spotify (Y) (p < 0.05). Express by equation = 1.480+ (0.191)X2+(0.186)X5+(0.216)X6
Keywords: Usage patterns, Using the selection
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บทนา
เสียงเพลงกับมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติ
โดยมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดโดยแม่จะร้องเพลงกล่อมลูก ครั้นเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิต ก็มีการใช้
ดนตรีในพิธีกรรมต่าง ๆ ดังนั้นจะเห็นได้วา่ มนุษย์ใช้เพลงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเกือบทุกกิจกรรมของชีวิตประจ้าวัน เช่น
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา มีการประพันธ์บทเพลง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อสื่อสารความหมายในเนื้อเพลง
หรือท้านอง ซึ่งสามารถสื่อความหมายและอารมณ์ออกมาได้แม้จะไม่มีภาษา เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการจัดงาน
เลีย้ งสังสรรค์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือเพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวาย (อ.ดุษฏี พนมยงค์ บุญทัศนกุล, 2561)
เมื่อดูในส่วนของพฤติกรรมการฟังเพลงของผู้บริโภค พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเริ่มจาก
การฟังเพลงจากแผ่นเสียง เทปคลาสเซ็ท ซีดเี พลง พัฒนามาเป็นการฟัง MP3 และดิจิตอลดาวน์โหลด จนในปัจจุบันที่
เข้าสู่การฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หรือ มิวสิคสตรีมมิ่ง (Music Streaming) ที่ให้ผู้บริโภคสามารถ
ดาวน์โหลดเพลงมาฟังได้ทั้งแบบฟรี และแบบเสี ยค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขของผู้ให้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งแต่ละราย
จากการส้ารวจพฤติกรรมการฟังเพลงของคนไทยในปัจจุบัน พบว่ามีพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน
และคอมพิวเตอร์จ้านวนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตทั้งจ้านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน และในปี
2560 แอปพลิเคชันประเภทมิวสิคสตรีมมิ่งในประเทศไทย เริ่มมีบทบาทมากขึ้น ด้วยค่าบริการต่อเดือนที่มีราคาถูก
แลกกับความสะดวกในการฟัง เพลง ท้า ให้ ผู้ใ ห้บริการมิวสิ คสตรีม มิ่ง ในไทยเริ่ มท้ าตลาดกัน มากขึ้น ในส่ วนของ
ผู้บริโภคเองก็เริ่มเข้าถึงและเปิดรับมากขึ้นเช่นกัน
บริการเพลงออนไลน์สตรีมมิ่งแบบเหมาจ่ายรายเดือน สามารถสร้างความหลากหลายในเรื่องคอนเทนท์
เพลงที่มากขึ้น ในขณะที่เพลงดิจิทัลที่ขายให้ดาวน์โหลด จะให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่ดีจากคุณภาพไฟล์เสียง
และได้ไฟล์เพลงดาวน์โหลดเป็นของผู้ซื้อ แต่ขาดความหลากหลายในการเลือกฟัง เพลงตามอารมณ์ผู้ฟัง เนื่องจาก
เพลงดิจิทัลที่ขายให้ดาวน์โหลดมักมีราคาสูง อีกทั้งผู้ฟังเพลงในปัจจุบันมักชอบฟังเพลงที่หลากหลาย ดังนั้น บริการ
เพลงออนไลน์แบบเหมาจ่ายรายเดือน จึงตอบสนองด้วยจ้านวนเพลงของผู้ให้บริการที่มีมากถึง 20-30 ล้านเพลง
รวมถึงการตลาดที่มีช่วงทดลองใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแบบมีโฆษณาในแอปพลิเคชัน พร้อม
จ้ากัดการเข้าถึงบริการบางส่วน และใช้วธิ ีเก็บเงินจากโฆษณาเพื่อสร้างรายได้ให้ส่วนหนึ่ง และจากค่าสมาชิกอีกส่วน
หนึ่ง โดยหากผู้ใช้ไม่ตอ้ งการได้รับโฆษณา หรือไม่ตอ้ งการเข้าถึงบริการทั้งหมด ก็จ่ายเฉพาะค่าสมาชิกรายเดือนแบบ
เหมาจ่ายราคาประมาณ 50-300 บาทต่อเดือน นอกจากนัน้ การท้างานของระบบเพลงแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต
ยังมีขอ้ ดีในด้านการเป็นคลังเพลงเคลื่อนที่ โดยผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถฟังเพลงได้ทุกสถานที่และตลอดเวลา
ผ่านสมาร์ทโฟน หรือหากต้องการดาวน์โหลดเพลงเพื่อฟังแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถท้าได้เช่นกัน (ASTV
ผู้จัดการออนไลน์, 2557)
Spotify คือ แพลทฟอร์มการฟังเพลงออนไลน์สัญชาติสวีเดนที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก ผู้ใช้งานสามารถฟัง
เพลงได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแม้ กระทั่งในสมาร์ททีวี ก่อตั้งโดยคุณ Daniel Ek และคุณ Martin
Lorentzon เมื่อปี 2006 ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการท้าให้การฟังเพลงแบบถูกกฎหมายนั้นเข้าถึงได้ ปัจจุบันให้บริการใน
กว่า 60 ประเทศ และพึ่งเปิดตัวในเมืองไทยเมื่อวันที่ 22 ส.ค ที่ผ่านมาโดย Spotify มีผู้ใช้งานทั้งหมด 140 ล้านคน โดย
60 ล้านคนในจ้านวนนั้นเป็นสมาชิกแบบเสียเงิน ในขณะที่คู่แข่งอย่าง Apple Music และ JOOX มีผู้ใช้งานทั้งหมดเพียง
27 และ 22 ล้านคนตามล้าดับ (Longtunman, 2560)
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จากที่ได้กล่าวมาแล้วนัน้ จึงท้าให้ผู้วจิ ัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องรูปแบบและความพึงพอใจหลังการใช้งานส่งผล
ต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ส้าหรับผู้พัฒนาแอปพลิเค
ชัน Spotify ในการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น รวมไปถึงผู้ที่สนใจจะพัฒนาแอปพลิเคชัน
ประเภทมิวสิคสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งานส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Spotify ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของเว็บไซต์ 7C
ในการท้ า เว็ บไซต์ใ ห้ ประสบความส้ า เร็ จ และมี ค นเข้ า มาใช้ บริ ก ารอย่า งต่อ เนื่ อ งจะต้ อ งประกอบไปด้ ว ย
องค์ประกอบหลายประการที่ท้าให้เว็บไซต์นั้นน่าสนใจและน่าที่จะเข้ามาใช้บริการโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ
(2546 : 77) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของเว็บไซต์ที่ดคี วรมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ 7 ประการ หรือ 7C ไว้ดังนี้
1.1 องค์ประกอบหรือรูปลักษณ์ (Content) ประกอบด้วย การจัดผังและการออกแบบ ถือเป็นส่วนที่
ส้าคัญและเป็นหัวใจหลักอันดับหนึ่งของการที่จะท้าให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจ โดยรูปแบบของข้อมูลที่มีให้บริการในเว็บไซต์
มีทั้งตัวหนังสือ เสียง รูปภาพ ซึ่งลักษณะของข้อมูลที่ดคี วรเป็นข้อมูลใหม่มคี วามถูกต้อง มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของ
ข้อมูล
1.2 ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Context) ประกอบด้วยเนื้อหาที่น้าเสนอในเว็บไซต์ในรูปแบบของ
ตัวอักษร รวมถึงมีภาพประกอบ มีการใช้เสียง และไฟล์วิดีโอ เพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้
ผู้บริโภคมีความตื่นตาตื่นใจ และไม่เกิดความน่าเบื่อหน่ายขณะใช้เว็บไซต์ในการหาข้อมูลที่ต้องการ หรือเพื่อสร้าง
ความบันเทิงให้กับตนเอง
1.3 เป็นที่ส้าหรับชุมชนหรือสังคมในเว็บไซต์ (Community) คือการรวมตัวของกลุ่มคนจ้านวนหนึ่ง ที่อยู่
ร่วมกันภายใต้สถานที่หนึ่ง ๆ โดยมีการพูดคุยหรือท้ากิจกรรมร่วมกันภายในสถานที่แห่งนั้น แต่หากเราพูดถึงการเกิด
สังคมในโลกออนไลน์ถือเป็นบริการรูปแบบหนึ่งที่สามารถน้ามาใช้และสร้างให้เกิดสังคมได้ ซึ่งผู้ที่เข้ามาอยู่ในสังคม
ภายในเว็บไซต์จะรูส้ ึกว่าในเว็บไซต์นนั้ ๆจะเหมือนกับสังคมอีกสังคมหนึ่งที่สามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ มีการพู ดคุยท้า
กิจกรรมต่าง ๆ กับคนอื่นๆในเว็บไซต์นนั้ ๆ ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการที่อยู่ในสังคม
ของเว็บไซต์ ซึ่งการมีสังคมในเว็บไซต์จะช่วยท้าให้ เว็บไซต์มีผู้เข้าใช้อย่างต่อเนื่อง มีองค์ประกอบในส่วนที่เป็นเนื้อหา
หรือข้อมูลที่ได้มาจากผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่ต้องเป็นผู้ผลิต ท้าให้ลดต้นทุนและเวลาในการหา
ข้อมูลมาใส่ในเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลเหล่านีจ้ ะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบและกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ในสังคมของเว็บไซต์
1.4 การท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) คือรูปแบบการให้บริการที่สามารถ
ปรับแต่งการใช้งานให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการภายในเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่
แตกต่างจากช่องทางอื่น ๆ โดยสามารถปรับแต่งรูปแบบของข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดี และยัง
สามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้จากการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อมีการเข้าใช้บริการภายในเว็บไซต์
นัน้ ๆ
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1.5 การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นการพิจารณาถึงวิธีการที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่าย
และรวดเร็วหรือเปลี่ย นเป็นการสื่อสารแบบสองทาง หรือเป็นช่องทางในการสื่อสารและติดต่อกั บผู้ใช้บริการใน
เว็บไซต์ นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านเว็บไซต์อย่างเดียวยังมีชอ่ งทางอื่นๆที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ เพราะยิ่ง
มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภคมากเท่าไร ก็จะท้าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการในเว็บไซต์ได้มากขึ้ น
เท่านัน้
1.6 การเชื่อมโยง (Connection) คือช่องทางในการสื่อสารและติดต่อกับผู้ใช้บริการในเว็บไซต์รวมถึงลิงค์
เว็บไซต์ เป็นการรวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ที่น่าสนใจ และแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเว็บไซต์เธอ
ต้องการได้อย่างง่ายๆ หรือบางครัง้ ก็จะมีค้าอธิบายหรือบริการในเว็บไซต์นนั้ ๆ ด้วย
1.7 ด้านการติดต่อค้าขาย (Commerce) เป็นการค้าขายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับ
เว็บไซต์ได้อีคอมเมิร์ซหรือการค้า อาจเป็นชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งที่สามารถน้าไปเพิ่มหรือเสริมให้กับเว็บไซต์ได้ทุกประเภท
เพื่อ ท้า ให้ เว็ บไซต์ มีบริก าร มีข้ อ มูล ที่ หลากหลาย ให้ กั บผู้ ใ ช้บริ ก ารภายในเว็บไซต์ แต่ควรจะมีก ารพิจ ารณาถึ ง
องค์ประกอบที่จะช่วยให้การท้าอีคอมเมิร์ซประสบความส้าเร็จโดยพิจารณาถึงการเลือกสินค้าให้ตรงกับกลุ่มคนที่เข้า
มาใช้เว็บไซต์เพราะโอกาสที่ลูกค้าจะซือ้ สินค้ามีมากขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

องค์ประกอบ 7C
ของช่องทาง
ออนไลน์

การเลือกใช้แอปพลิเคชัน
Spotify ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานในการวิจัย
1. ปัจจัยรูปแบบการใช้งาน ด้านรูปลักษณ์ ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify
2. ปัจจัยรูปแบบการใช้งาน ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหาให้บริการ ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify
3. ปัจจัยรูปแบบการใช้งาน ด้านความเป็นชุมชน ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify
4. ปัจจัยรูปแบบการใช้งาน ด้านการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเค
ชัน Spotify
5. ปัจจัยรูปแบบการใช้งาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify
6. ปัจจัยรูปแบบการใช้งาน ด้านการเชื่อมโยง ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify
7. ปัจจัยรูปแบบการใช้งาน ด้านการติดต่อค้าขาย ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify
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วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คนที่อาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ การใช้แอปพลิเคชั่น Spotify และอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส้าคัญที่
0.05 การค้านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะค้านวณตาม วิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์,
2555: 169) จึงใช้สูตรการก้าหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุม่ ตัวอย่างดังนี้
n=
n หมายถึงจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง
e หมายถึงค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
z หมายถึงค่าระดับความเชื่อมั่นที่ก้าหนดไว้
ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส้าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96
การศึกษาครัง้ นี้ได้ก้าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง
ได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
n=

= 384.16

เพื่อป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดจากแบบสอบถาม ดั งนั้น ขนาดตั วอย่างส้ าหรั บการวิจั ยในครั้ ง นี้เท่ ากั บ 400
ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน Spotify
ส่วนที่ 3 รุปแบบด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Spotify จ้านวน 24 ข้อ
เป็นลักษณะค้าถามปลายปิดโดยค้าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตัง้ แต่นอ้ ยที่สุดถึงมากที่สุด
ส่วนที่ 4 การตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify จ้านวน 4 ข้อ เป็นลักษณะค้าถามปลายปิดโดยค้าถามแบ่งเป็น 5
ระดับ ตัง้ แต่นอ้ ยที่สุดถึงมากที่สุด
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กับกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์การฟัง
เพลงผ่านแอพพลิเคชั่น Spotify เท่านั้น ซึ่งเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการแจกแบบสอบถามผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบแล้ว ผู้วิจัยได้น้าข้อมูล
ที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน้าผลไป
ด้าเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษา แล้วน้าแบบสอบถามที่สร้าง
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เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท้าการวิจัย ท้าการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และน้ามาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการทดสอบ (Pre-test)
กับกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงแต่มีลักษณะประชากรที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง มาหาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) และค้านวณผ่านโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS และน้า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย ,2551) ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่น ที่ใช้ในการศึกษาวิจั ยครั้ง นี้ ได้ค่ าระดับความเชื่อมั่น เท่ากั บ 0.738 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อ มั่นและ
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) และสถิติเชิงอ้างอิงโดยค้านวณหา
ค่าสถิตดิ ้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ซึ่งจะใช้วธิ ีทางสถิติ ดังนี้
1.สถิติเชิงพรรณนา น้ามาใช้ส้าหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ข้อมูล
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ Spotify คือ ช่องทางในการรับทราบข้อมูลของสินค้า ความถี่ในการใช้งาน ระยะเวลาที่
ใช้บริการสินค้า ช่องทางการให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบสมาชิกในการเลือกใช้บริการ ช่องทางการ
ช้าระค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการ
2.สถิติเชิงอ้างอิง ที่น้ามาใช้ในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรที่ศึกษา คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะใช้วิธีทางสถิติคือ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
โดยโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify จ้านวน
400 ตัวอย่าง

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 283 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.8 มีอายุตั้งแต่ 21-25 ปี จ้านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 สถานภาพโสด จ้านวน 303 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.8 มีการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี จ้านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/
นักศึกษา จ้านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ้านวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ Spotify ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เลือกช่องทางในการรับทราบข้อมูลของสินค้าจากเพื่อน จ้านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 ความถี่ในการ
ใช้งาน 1-5 ครั้ง จ้านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ระยะเวลาที่ใช้บริการสินค้าต่้ากว่า 1 ชั่วโมง จ้านวน 143 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.8 ช่องทางการให้บริการผ่านมือถือ/แท็บเล็ต จ้านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 คน เครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเอไอเอส จ้านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รูปแบบสมาชิกในการเลือกใช้บริการพรีเมียมแบบ
คนเดียว จ้านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ช่องทางการช้าระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต จ้านวน 194 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.5 ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอยู่ที่ 101-200 บาท จ้านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 และวัตถุประสงค์ใน
การเลือกใช้บริการเพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย จ้านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8
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ส่วนที่ 3 ระดับความส้าคัญด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน
Spotify อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.86 และ S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า รูปแบบด้าน
องค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify ระดับมากที่สุดคือ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร (Mean = 3.99 และ S.D. = 0.57) ด้านความเป็นชุมชน (Mean = 3.91 และ S.D. = 0.56) ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร (Mean = 3.88 และ S.D. = 0.52) ด้านรูปลักษณ์ (Mean = 3.82 และ S.D. = 0.55) ด้านการเชื่อมโยง
(Mean = 3.82 และ S.D. = 0.55) ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Mean = 3.81 และ S.D. = 0.59) และด้านการท้า
ให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Mean = 3.7 และ S.D. = 0.57)
ส่ ว นที่ 4 ระดั บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ แ อปพลิ เ คชั น Spotify ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.84 และ S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify ในระดับมากที่สุด คือ ท่านจะยังใช้บริการ Spotify ต่อไป (Mean =
3.96 และ S.D. = 0.77) ท่านยินดีที่จะแนะน้าให้ผู้อ่ืนซื้อการให้บริการผ่าน Spotify (Mean = 3.87 และ S.D. = 0.66)
ท่านมีความไว้วางใจในการใช้บริการผ่าน Spotify (Mean = 3.81 และ S.D. = 0.64) และท่านคิดว่าจะซื้อบริการฟัง
เพลงผ่าน Spotify (Mean = 3.72 และ S.D. = 0.89)
ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้งานที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของรูปแบบการใช้งานส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน
Spotify ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แหล่งความแปรปรวน

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

การถดถอย (Regression)
41.600
7
5.943
28.988 .000b
ส่วนที่เหลือ (Residual)
80.365
392 0.205
Total
121.965
399
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า รูปแบบการใช้งาน ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ ด้านส่วนประกอบที่เป็น
เนื้อหา ด้ านความเป็นชุมชน ด้า นการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า ด้า นการติ ด ต่อสื่อ สาร ด้า นการ
เชื่อมโยง และด้านการติดต่อค้าขาย ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานส่งผลต่ อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปร

Constant

B

Std. Error

1.480

0.187

Beta

T

Sig.

7.910

0.000

ด้านรูปลักษณ์

X1

0.020

0.076

0.020

0.257

0.797

ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา

X2

0.191

0.069

0.206

2.755

0.006

ด้านความเป็นชุมชน
X3
ด้านการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของ
X4
ลูกค้า
ด้านการติดต่อสื่อสาร
X5

0.021

0.071

0.021

0.295

0.768

0.025

0.074

0.026

0.342

0.733

0.186

0.064

0.195

2.888

0.004

ด้านการเชื่อมโยง

0.216

0.075

0.215

2.872

0.004

X6

ด้านการติดต่อค้าขาย
X7
-0.030 0.069
-0.028 -0.428 0.669
R = 0.584, R square = 0.341, Adjusted R Square = 0.329, Std. Error of the Estimate = 0.45278
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ด้านการติดต่อสื่อสาร
(Communication) และด้านการเชื่อมโยง (Connection) ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Spotify ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แต่ด้านรูปลักษณ์ (Context) ด้านความเป็นชุมชน (Community) ด้านการท้าให้ตรงตามความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า (Customization) และด้านการติดต่อค้าขาย (Commerc) ไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Spotify
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์รูปแบบการใช้งาน
ที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Spotify ของผู้บริโภค 3 ด้านดังนี้
= 1.480+ (0.191)X2+(0.186)X5+(0.216)X6
เมื่อ แทน การตัดสินใจใช้บริการ Spotify
X2 แทน ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา
X5 แทน ด้านการติดต่อสื่อสาร
X6 แทน ด้านการเชื่อมโยง
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยรูปแบบการใช้งานโดยใช้ปัจจัย
องค์ ประกอบ 7C ของช่อ งทางออนไลน์ ที่ ส่ ง ผลต่อ การเลือ กใช้แ อปพลิ เคชัน Spotify ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปัจจัยด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ปัจจัย
ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) และปัจจัยด้านการเชื่อมโยง (Connection) สามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย

ผลการวิจัย

รู ป แบบการใช้ง าน ด้ า นรู ปลั ก ษณ์ ส่ ง ผลต่อ การเลื อ กใช้ แ อปพลิ เคชั น
Spotify
รูปแบบการใช้งาน ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหาให้บริการ ส่งผลต่อการ
เลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify
รูปแบบการใช้งาน ด้านความเป็นชุมชน ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน
Spotify
รูปแบบการใช้งาน ด้านการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้าส่งผล
ต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify
รูปแบบการใช้งาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเค
ชัน Spotify
รูปแบบการใช้งาน ด้านการเชื่อมโยง ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน
Spotify
รูปแบบการใช้งาน ด้านการติดต่อค้าขาย ส่งผลต่อการเลื อกใช้แอปพลิเค
ชัน Spotify

ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน

สรุปและอภิปรายผล
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกช่องทางในการรับทราบข้อมูลของสินค้าจากเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 34.3
ความถี่ในการใช้งาน 1-5 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 30.8 ระยะเวลาที่ใช้บริการสินค้าต่้ากว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 35.8
ผ่านช่องทางให้บริการมือถือ/แท็บเล็ต คิดเป็นร้อยละ 74.5 คน ใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเอไอเอส คิดเป็น
ร้อยละ 40 เลือกรูปแบบสมาชิกในการใช้บริการพรีเมียมแบบคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 44.8 ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
อยู่ที่ 101-200 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.8 และวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการเพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย
คิดเป็นร้อยละ 58.8 โดยเห็นได้ชัดว่ามีการใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบ IOS ที่ใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตซึ่งจัดอยู่ใน
กลุ่มของเจนเนอเรชั่นวายที่มีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเตอร์เน็ตสอดคล้องกับงานวิจัยของชานนท์ ศิริธร (2559) ที่
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายและพบว่าเป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายกลุ่ม
Twixter และ เจเนอเรชั่นวายกลุม่ Early Nester ที่มีช่วงอายุและพฤติกรรมสอดคล้องกับผลดังกล่าว
2. จากการศึกษาปัจจัยรูปแบบของช่องทางออนไลน์ พบว่า ระดับความส้าคัญด้านองค์ประกอบ 7C ของ
ช่องทางออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.86 และ S.D. = 0.48)
และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า รูปแบบด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอป
พลิเคชัน Spotify ระดับมากที่สุดคือ ด้านการติดต่อสื่อสาร (Mean = 3.99 และ S.D. = 0.57) ด้านความเป็นชุมชน
(Mean = 3.91 และ S.D. = 0.56) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Mean = 3.88 และ S.D. = 0.52) ด้านรูปลักษณ์ (Mean =
3.82 และ S.D. = 0.55) ด้านการเชื่อมโยง (Mean = 3.82 และ S.D. = 0.55) ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Mean =
3.81 และ S.D. = 0.59) และด้านการท้าให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Mean = 3.7 และ S.D. = 0.57)
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส้าคัญในการเลือกเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Spotify ในด้านการติดต่อสื่อสาร
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(Communication) มากกว่าด้านอื่นๆ เนื่องจากแอปพลิเคชันและเว็บไซต์มีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถติดต่อสอบถามได้สะดวก และสามารถดูข้อมูลของเว็บไซต์ผ่านทาง Smart Phone และ Tablet PC รวมทั้งยัง
ใช้บริการผ่านช่องทาง Web browser ยอดนิยมได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของเว็บไซต์ 7C ของ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 : 77) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) กล่าวว่า ถ้าผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่าย
และรวดเร็วและติดต่อกับผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ยังมีช่องทางอื่ นๆที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ เพราะยิ่งมีชอ่ งทางในการสื่อสารกับผู้บริโภคมากเท่าไร ก็จะท้าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
บริการในเว็บไซต์ได้มากขึ้นเท่านัน้
3. จากการศึกษาปัจจัยรูปแบบของช่องทางออนไลน์ (7C) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า มีปัจจัย 3 ด้านที่
ส่งผลต่อการใช้งาน ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication)
และด้านการเชื่อมโยง (Connection) ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Spotify ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งสอดคล้องกับที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 77) ได้ให้ความหมายในการท้าเว็บไซต์ให้ประสบความส้าเร็จและมีคน
เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะท้าให้เว็บไซต์นั้นน่าสนใจและเข้า
มาใช้บริการเพื่อมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และ ผลวิจัยของ Yen & Tseng (2014)
ที่ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์จะเป็นประตูสู่โลกของ
ธุรกิจออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการให้ข้อมูลที่ส้าคัญของธุรกิจผ่านหน้าเว็บไซต์ การออกแบบหน้าเว็บไซต์จึงเป็นสิ่ง
ส้าคัญในการประสบความส้าเร็จของธุรกิจ แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้ดึงดูดและส้าหรับติดต่อกับผู้ใช้เพื่อให้
เว็บไซต์มคี ุณภาพ

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร
(Communication) และปัจจัยด้านการเชื่อมโยง (Connection) ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Spotify ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ทางผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น Spotify ควรมีพัฒนาการและให้ความส้าคัญในด้าน
เหล่านี้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและอัพเดทอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับ Chang (2012) ที่ได้ศึกษาว่า เว็บไซต์
ควรมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านมุมมองและความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยการน้าความ
ต้องการของลูกค้าเข้ามาปรับปรุงใช้ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจจากการออกแบบเว็บไซต์ เพราะเป็นสิ่งที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Spotify
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในด้านทัศนคติผู้บริโภค ที่เลือกใช้ แอปพลิเคชัน Spotify เพื่อให้
ผู้ประกอบการได้รับทราบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติอย่างไรต่อการเลือกใช้ เพื่อน้าผลการวิจัยที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงด้านองค์ประกอบเว็บไซต์ และเพื่อพัฒนาด้านการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
2. การศึกษาครั้ งนี้ ผู้วิจัย ได้ท้าการศึกษาในเชิง ปริ มาณ โดยใช้แ บบสอบถามกับกลุ่ ม ตัว อย่า งเท่า นั้น ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ถึงความคิด เห็นส่วนบุคคล เหตุผลด้าน
อื่นๆ เพื่อได้ขอ้ มูลเชิงลึก อันเป็นประโยชน์ในการด้าเนินการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้ตรงความต้องการมากที่สุด
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ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของ
กลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailand
Marketing and social value factors influencing MARIMEKKO product
Purchasing decision of MARIMEKKO Thailand page members
ภัณฑิรา ศิริพทิ ักษ์ชัย1 สุปราณี งามอักษร1 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูมิ1
Pantira Siripitakchai1, Suparnee Ngamaksorn1 ,Kedwadee Sombultawee1 and Kanokwan
Kitcharabhumi1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุ่ม
สมาชิกเพจ Marimekko Thailand 2)เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailand ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้คือ กลุ่มผู้เป็นสมาชิกเพจเฟซบุ๊ค Marimekko Thailand เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
ออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.741 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือปัจจัยทางการตลาด (X1) และค่านิยม (X2) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า Marimekko (Y) ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ Y = (0.647) + (0.277) X1+ (0.569)X2
คาสาคัญ : ปัจจัยทางการตลาด, ค่านิยม, การตัดสินใจซือ้

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the behavior affecting on Marimekko Product purchasing
decision of Marimekko Thailand page members 2) to study the impact of marketing and social value on
Marimekko Product purchasing decision of Marimekko Thailand page members that configuration the prediction
equation by using quantitative methodology. The sample used in this research was follower’s group Marimekko
Thailand of Facebook page. The research tool was online questionnaire with reliability equal 0.741. The data was
analyzed by multiple regression analysis. The results show the impact of marketing(X1) and social value (X2)
which affecting Marimekko Product purchasing decision (Y) with significance level 0.05. The predictor equation
was Y = (0.647) + (0.277) X1+ (0.569)X2
Keywords: Marketing Factors, Social Value, Purchasing Decision
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บทนา
ปัจจุบันเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวและมีแนวโน้มดีจากเดิมนัน้ ส่งผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศขยายตัวได้
ต่อเนื่องแต่มีแนวโน้มของการกระจุกตัว การบริโภคในประเทศมีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปีกอ่ นหน้า โดยได้รับ
แรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายของกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูงเป็นสาคัญ และอันเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มี
แนวโน้มดีขนึ้ เรื่อย ๆ ส่งผลให้ประชาชนไทยมีความเป็นอยูท่ ี่ดขี นึ้ มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อเลือกซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภค
หลายอย่างที่เป็นสินค้าที่ต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศที่มีตราสินค้าเป็นที่นิยม เป็นสินค้าที่มีราคาสูงจึงทาให้ปัจจัย
ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคเกี่ยวกับปัจจัยในเรื่องของตราสินค้าซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่ง
ของการกาหนดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างสูง และสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อใช้นั้น แสดงให้เห็นว่าตรา
สินค้ามีความสาคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโ ภค เนื่องจากความนิยมชมชอบของผู้บริโภคย่อมแตกต่าง
กั น โดยเกี่ ย วข้ อ งกั บเวลาที่ เ ปลี่ ย นไป ปั จ จั ย ทางการตลาดย่อ มเปลี่ ย นแปลงตามไปด้ ว ย และส่ ง ผลต่ อ การให้
ความสาคัญในตราสินค้าของผู้บริโภค รวมถึงค่านิยมในการใช้ของที่มีตราสินค้าสามารถทาให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึก
ภูมิใจและเป็นการยกระดับฐานะทางสังคมของผู้บริโภค (กมล โสระเวช, 2557: 132-135)
ค่านิยม ถือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สกึ และเป็นตัวกาหนดควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั้นทา
ให้พฤติกรรมของคนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด และทาให้เกิดการใช้จ่ายที่ม ากเกินพอดีเพื่อให้
ได้ ม าซึ่ ง วั ต ถุ ที่ฟุ่ม เฟื อ ยหรือ เกิ น ความจ าเป็ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่อ ความส าเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวของธุ รกิ จ ที่ มี ส่ ว น
สอดคล้องกับค่านิยมของผู้บริโภค(ชิตพล พฤฑฒิกุล, 2557) ดังนั้นในการบริโภคสินค้าที่มีราคาสูงกลายเป็นสิ่งที่ได้รับ
ความนิยมจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ เนื่องจากคนในสังคมส่วนใหญ่มองว่าบุคคลที่ใช้สินค้าจากต่างประเทศเป็นผู้ที่มี
ความทันสมัย ดูนา่ เชื่อถือ และเป็นบุคคลที่มฐี านะทางการเงินที่ดี จึงเป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือทางสังคม ซึ่งถือว่า
เป็นปัญหาทางด้านจิตใจที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากปัจจุบั นคนในสังคมมีความยึดติดในเรื่องของค่านิยม
ทางวัตถุ (ภาวิณี แสงน้อย, 2558) ดังนั้นกระเป๋าถือเป็นสินค้าที่กลุ่มสุภาพสตรีให้ความสนใจ ไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่
ช่วยในการบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ยังเป็นเครื่องประกอบการแต่งกายที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพของผู้ใช้ให้เกิดความสมบูร ณ์
แบบยิ่งขึ้น (ธนิศา ธเนศวร, 2557, น.4) ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นทาให้เจ้าของตราสินค้ามีการนากลยุทธ์ปัจจัยทาง
การตลาดในการสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้าของตนเองเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและเป็นการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันกับคูแ่ ข่ง
นอกจากปัจจัยทางด้า นค่านิยมที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคดังที่กล่าวมา
ข้างต้นแล้วนัน้ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคยังให้ความสาคัญกับปัจจัยต่างๆ ทางด้านการตลาดมากขึ้น ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ ราคา
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สถานที่ จั ด จ าหน่า ย และความสะดวกสบายในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมไปถึ ง ข้ อ เสนอต่า ง ๆ ที่ มี
เพื่อส่งเสริมทางการตลาด (อุสรีย์ ธีระธนานนท์ , 2556) เนื่องจากสินค้าที่มาจากต่างประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ ทั้งแบรนด์ที่ผู้บริโภครู้จักเป็นอย่างดี รวมถึงแบรนด์ใหม่ ๆ ที่เพิ่งเข้าตลาด ซึ่งถือเป็นการตอบสนองความ
ต้องการและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่สนใจซือ้ สินค้า
ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
Marimekko ของกลุม่ ที่เป็นสมาชิกในเพจ Marimekko Thailand จานวน 23,724 คน การทาวิจัยในครั้งนี้จะทาให้ทราบ
ว่าผู้บริโภคใช้ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมใดบ้างในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Marimekko และผู้วิจัยคาดหวังว่า
ข้อมูลจากผลการวิจัยในครัง้ นี้จะสามารถเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่จะนาข้อมูลไปใช้ในการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุม่ สมาชิกเพจ Marimekko Thailand
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุ่มสมาชิก
เพจ Marimekko Thailand

กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
-ผลิตภัณฑ์ (Product)
-ราคา (Price)
-ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
-การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ปัจจัยด้านค่านิยม
-ค่านิยมทางสังคม
-ค่านิยมทางจิตใจ

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko
ของกลุม่ สมาชิกเพจ Marimekko Thailand

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
ส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่อ งทางการจั ดจาหน่ายและการส่งเสริมการตลาด
มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) ในที่น้ีจะมีความหมายรวมถึง สินค้า และบริการ รวมถึงแนวคิด บุคคล องค์กร
โดยนักการตลาดจะมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในสายตาของลูกค้า เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค และก่อให้เกิ ดความพึง พอใจในตัว ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย จึงจะมีผลทาให้ผลิตภั ณฑ์สามารถขายได้ ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสาคัญที่สุดของส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์การ
หรือ บุ ค คล การก าหนดกลยุ ทธ์ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์จ ะต้อ งค านึง ถึ ง ปั จ จั ย 2 อย่า งคื อ ความแตกต่า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product Differentiation) และองค์ประกอบ ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) (วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2558 : 95)
1.2 ราคา (Price) คือ มูลค่าที่แสดงค่าออกมาในรูปของหน่วยเงินหรือหน่วยการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ซึ่งทั้ง
ราคาและมูลค่านั้นเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยด้านเวลาและสถานที่ นั่นก็คือผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจมีราคาและมูลค่ามากใน
สถานที่หนึ่ง หรือในช่วงเวลาหนึ่งแต่ราคาและมูลค่านั้นก็สามารถตกต่าลงได้ เนื่องจากราคาปกติจะสะท้อนถึงต้นทุน
ต่าง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์ไว้ จึงมีส่วนสาคัญที่ทาให้ราคาเกิดความแตกต่าง และในโลกของธุรกิจนั้น ราคาอาจจะแฝง
อยู่ในความหมายหรือคาเรียกอื่น ๆ ตามประเภทและการยอมรับของแต่ละธุรกิจ (วิทวัส รุง่ เรืองผล. 2558 : 153)
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1.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) กระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้
ซึ่ง อาจมีหลายขั้น ตอน รวมถึง เป็ นเครื่อ งมือส าคั ญทางการตลาดที่น าสิ นค้ า ไปสู่ผู้ บริ โภค โดยผ่า นตั วกลางทาง
การตลาด และในช่องทางการจัดจาหน่า ย อาจแบ่งแยกได้เป็นช่องทางการจัดจาหน่ายทางตรงและช่องทางการจัด
จาหน่ายทางอ้อม หรืออาจแยกตามลั กษณะของผลิตภั ณฑ์เป็นช่องทางจาหน่ายสาหรับผลิต ภัณฑ์เพื่อ ผู้บริ โภค
ช่องทางจาหน่ายสาหรับผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ และช่องทางจาหน่ายสาหรับบริการ
ในการพิจารณาช่องทางที่มคี นกลางเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นถูกพิจารณาจากปัจจัยหลัก 4 กลุ่ม คือ ลักษณะ
ของตลาด ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านคนกลาง และปัจจัยภายในของบริษัทผู้ผลิตเอง รวมถึงด้านการกาหนด
ความหนาแน่น ของคนกลางต่อพื้น ที่ส ามารถกาหนดเป็น 3 ระดั บ คือ การจัด จาหน่า ยแบบหนาแน่น สูง การจั ด
จาหน่ายแบบเลือกสรรคนกลาง และการจัดจาหน่ายแบบเลือกเฟ้นคนกลาง (วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2558 : 185-195)
1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่ใช้ในการแจ้ง
ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การจูงใจผู้บริโภค และการย้าเตือนความทรงจาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ ซึ่งในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายตามกระบวนการส่งเสริมการตลาดนั้น สามารถสื่อสารได้ 6
แบบด้วยกัน ประกอบไปด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาด
ทางตรง และกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภค
ในวงกว้าง โดยในแต่ละเครื่องมือให้ผลต่างกันตามลักษณะเฉพาะของผู้เกี่ยวข้อง ในงานด้านการส่งเสริมการตลาดจึง
ต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และปัจจัยที่มีผลในการกาหนดส่วนประสมทางการตลาด นอกจากนี้การใช้
การส่งเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดผล
สูงสุดในการสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2558 : 218-219)
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องค่านิยม
ค่านิยมเป็นสิ่งที่บุคคลหรือสังคมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้จึงมีความสาคัญ
ที่บุคคลนั้นให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นมีคุณค่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามความเชื่อนั้น จึงทาให้ค่านิยมของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ หรือประสบการณ์ โดยค่านิยมของแต่ละคนจะมีลักษณะที่
คล้อยตามกับบุคคลอื่นหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ตนเองมีความเชื่อและเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นๆ ตามความเชื่อที่ตนยึดถือ ค่านิยมจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่านิยมทางสังคมและค่านิยม
ทางจิตใจ ตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้น (Rokeach อ้างใน นวลศิริ เปาโรหิต, 2545, หน้า 132)
ค่านิยม หมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อความคิด ความเชื่อ หรือเหตุการณ์นั้นๆ และเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าและสามารถยอมรับไว้เป็นความเชื่อ หรือความรู้สึกนึกคิดของตนเองค่านิยมจะอยู่ในตัวบุคคลในรูปของความ
เชื่อตลอดไป จนกว่าจะพบกับค่านิยมใหม่ เมื่อบุคคลประสบกับการเลือกหรือเผชิญกับเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่าง
ใดอย่างหนึ่งจะนาค่านิยมมาประกอบการตัดสินใจทุกครัง้ ดังนัน้ ค่านิยมจึงเป็นเสมือนพื้นฐานแห่งการประพฤติ ปฏิบัติ
ของบุคคลโดยตรง (ภูษิต แสนสุถา, 2552)
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมการซือ้ ของผู้บริโภค เป็นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อหรือเป็นพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าบางอย่าง ซึ่งความต้องการนี้จะเป็นการกระตุ้ น(Stimulus) จากประสบการณ์ของ
ผู้บริโภคเอง และเป็นการประเมินถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคได้เก็บสะสมมาในอดีต โดยพฤติกรรมการซื้อก็ถือว่าเป็น
ปัจจัยพืน้ ฐานของผู้บริโภคที่จะเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจซือ้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550: 54)
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กระบวนการตัดสินใจซื้อ(Buying Decision Process) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
1) ยอมรับความต้องการ (Need Recognition) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภค
เกิดความต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นความต้องการในระดับพื้นฐานหรือที่เรียกว่า ความจาเป็น นอกจากความต้องการ
ระดับพื้นฐานแล้วมนุษย์ยังต้องการในระดับที่สูงขึ้นที่เรียกว่า ความต้องการหรือความอยาก ที่เกิดจากสิ่งกระตุ้น
ภายนอกมาปลุกเร้าให้เกิดความต้องการ
2) แสวงหาทางเลือก (Identification of Alternatives) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังการยอมรับความต้องการ
ของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะแสวงหาทางเลือกหรือแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ
3) ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะทาการประเมินทางเลือกต่าง ๆ จาก
ข้อมูลเหล่านั้น โดยการเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งความจาเป็น ระดับราคา และทัศนคติ
ส่วนตัวของผู้บริโภคที่มีต่อตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ
4) ตัดสินใจซื้อและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ (Purchase and Related Decision) เมื่อสามารถ
ประเมินทางเลือกได้แล้วจะเข้าสูข่ ั้นตอนการการตัดสินใจซื้อและระบุคุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ
เช่น สถานที่จาหน่าย เงื่อนไขการชาระเงิน บริการขนส่งสินค้า และบริการหลังการขายจากผู้ขาย
5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post – purchase Behavior) เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภค
จะประเมินคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่ได้ตัดสินใจซื้อไปแล้ว พฤติกรรมหลังการซื้อจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ ของผู้บริโภคในการซื้อครัง้ ต่อไป (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2558)
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค คือการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการ โดยมีขั้นตอนการพิจารณา
ดังนี้ การรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจและกระทาการซื้อ รวมถึงความรู้สึก
พอใจหรือไม่พอใจในสินค้าและบริการที่ซื้อนั้น (บุญเกียรติ ชีวตระกูลจิต. 2546 : 5)เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการที่จะนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละคนมี
พฤติกรรมในการซื้อที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้บริโภคจะมี
ลักษณะการตัดสินใจซื้อด้วยกัน 2 ลักษณะคือ การซือ้ ที่ไม่เคยซือ้ มาก่อน และการซือ้ ซ้า (เสรี วงษ์มณฑา. 2542)
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในส่วนสาคัญ
3 ส่วน คือ (Schiffman and Kanuk. 2004 : 19)
1. การนาเข้าข้อมูล (Input) อิทธิพลจากภายนอกที่มีผลต่อค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
ซึ่งมาจากกิจกรรมส่วนประสมทางการตลาดที่พยายามสื่อสารไปยังผู้บริโภคที่มีศักยภาพ
2. กระบวนการ (Process) เป็นการพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นอิทธิพลภายในที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค คือ การรับรู้ถึงความเสี่ยง (Perceived risk) ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมการบริโภค
สิน ค้า หรือ บริ ก ารในที่ เดิ ม ๆ เพื่อ หลีก เลี่ ย งความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นในทางลบ และการตัด สิ นใจของผู้ บริ โ ภคยั ง
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ขั้นรับรู้ความต้องการ (Need Recognition) การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ (Pre-purchase
Search) และการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)
3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมที่แสดงออก (Output) พฤติกรรมที่แสดงถึงการซื้อและการประเมินหลัง
การซื้อ เพื่อ เพิ่มความพอใจของผู้ บริโ ภคในการตั ด สิ นใจซื้อ เกี่ ยวกั บ พฤติก รรมการซื้อ (Purchase Behavior)
การประเมินหลังการซือ้ (Post Purchase Evaluation)
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจั ย ครั้ ง นี้เป็ น การศึก ษาเกี่ ย วกั บปั จ จั ย ทางการตลาดและค่ า นิย มที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า
Marimekko ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และผู้วิจัยเลือกใช้วิธีสารวจด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ที่สร้างขึน้ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและกาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้เป็นสมาชิกเพจเฟซบุ๊ค Marimekko Thailand จานวน 23,724 คน
เก็บข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดจานวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 23,724 คน
และทาการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าประชากรโดยมีค่าระดับความเชื่อ มั่นที่ 95% และค่าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05 เมื่อคานวณด้วยสูตรของเครซีและมอร์แกน (krejcie and Morgan ,1970) จะได้
ขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง 377 ตัวอย่างและใช้ วิธีการสุ่มตั วอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 9 ข้อประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มูลค่าของสินค้าที่ซื้อในแต่ละครั้ง สถานที่ในการเลือกซื้อสินค้า เวลาในการดูสินค้าออนไลน์ต่อ
สัปดาห์ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า และช่องทางในการรับทราบข้อมูลของสินค้า เป็นลัก ษณะคาถาม
ปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงคาตอบเดียว
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Marimekko
จานวน 7 ข้อ เป็นลักษณะคาถามปลายปิดโดยคาถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตัง้ แต่นอ้ ยที่สุดถึงมากที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่านิยมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Marimekko
จานวน 5 ข้อ ข้อ เป็นลักษณะคาถามปลายปิดโดยคาถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตัง้ แต่นอ้ ยที่สุดถึงมากที่สุด
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า Marimekko จานวน 5 ข้อ เป็นลักษณะคาถาม
ปลายปิดโดยคาถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตัง้ แต่นอ้ ยที่สุดถึงมากที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนแล้ว ผู้วิจัยนา
ข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และนาผล
ไปดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา นามาใช้สาหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คื อ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือน สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้ แก่
ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD)
2. สถิตเิ ชิงอ้างอิง นามาใช้ในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรที่ศึกษา คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การกาหนดค่าน้าหนักคะแนนสาหรับความคิดเห็นในระดับต่างๆ
ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
ระดับคะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง

5
4
3

เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

2
1

โดยเกณฑ์การประเมินการแปลค่าเฉลี่ยความเห็น ผู้วิจัยใช้หลักการแบ่งอันตรภาคชัน้ ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้ =
=
=
0.8
ผู้วิจัยจึงได้แปลความหมายการจัดเกณฑ์ของคะแนนเฉลี่ยกาหนดค่าน้าหนักคะแนนสาหรับระดับความคิดเห็น
ในระดับต่าง ๆ ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 2 เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับต่างๆ
ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
ระดับคะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
4.21 - 5.00
เห็นด้วยมาก
3.41 – 4.20
เห็นด้วยปานกลาง
2.61 – 3.40
เห็นด้วยน้อย
1.81 – 2.60
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1.0 – 1.80
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (validity) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อวัดผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดและ
ค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailand โดยใช้แนวคิดทฤษฎี
รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้นาแบบสอบถามที่สร้าง
ขึน้ เรียนปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาแนะนามาปรับปรุง จนเกิดความมั่นใจว่า
เนื้อหาที่ได้มีความเที่ยงตรง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วจิ ัยได้ทาการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มลี ักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจานวน 30 ตัวอย่าง ลักษณะของเครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยนาข้อบกพร่องจากการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
ประมวลผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.741 แสดงให้เห็นว่า
เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
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ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี (ร้อยละ
37.3) มีการศึกษาในระดับ สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ44.7) มีอาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ32.5)
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ34.1) มีมูลค่าของสินค้าที่ซื้อในแต่ละครั้งประมาณ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 200บาท (ร้อยละ47.6) มีสถานที่ในการเลือกซื้อสินค้าคือ ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ29.1) ใช้เวลาในการดู
สินค้าออนไลน์โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-3 ชั่วโมง (ร้อยละ37.6) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อสินค้าคือ เพื่อน
(ร้อยละ36) ช่องทางในการรับทราบข้อมูลของสินค้าคือ สื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ39.9)
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Marimekko
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (Mean = 3.79 และ S.D. = 0.62)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วอยู่ในระดับ เห็นด้วยปานกลาง
(Mean = 3.10 และ S.D. = 1.35) เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ เห็นด้วยปานกลาง (Mean = 3.36 และ
S.D. = 1.44)ราคาเหมาะสมกับยี่ห้อ / ตราสินค้าอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (Mean = 4.06 และ S.D. = 0.77)มีหลาย
ระดับราคาให้เลือกอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.04 และ S.D. = 0.74) ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณภาพอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก(Mean = 4.01 และ S.D. = 0.78) สินค้าที่ขายมีคุณภาพเป็นไปตามที่ได้ลงประกาศ
จริงอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.74) การโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่าง ๆ อยู่ในระดับ เห็น
ด้วยมาก (Mean = 4.02 และ S.D. = 0.77)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่านิยมที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Marimekko ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับ เห็นด้วยมาก (Mean = 3.97 และ S.D.= 0.50) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าตราสินค้ารับประกันถึงคุณภาพของสินค้าอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (Mean = 4.01 และ
S.D. = 0.75) ตราสินค้าสะท้อนถึงตัวตนผู้ใช้อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (Mean = 3.95 และ S.D. = 0.73) การสั่งซื้อ
สินค้าผ่านเว็บไซต์แสดงถึงความทันสมัยของผู้บริโภคอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (Mean = 4.01 และ S.D. = 0.76)
แอพพลิเคชั่นเป็นปัจจัยในการแสดงถึงตัวตนผู้บริโภคอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (Mean = 3.91 และ S.D. = 0.78)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Marimekko ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.95 และ S.D.= 0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าท่านตัดสินใจซือ้ สินค้าเพราะคาแนะนาจากบุคคลอื่นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.85 และ S.D.= 0.82)
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าเพราะมีความสะดวกสะสบายในการเลือกซื้ออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก(Mean = 3.94 และ
S.D.= 0.78) ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะสินค้าได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก(Mean =
4.03 และ S.D.= 0.76) ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะตราสินค้ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =
3.99 และ S.D.= 0.79) ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะสินค้ามีการลดราคาและจัดโปรโมชั่นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
(Mean = 3.95 และ S.D.= 0.77)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailandโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ สินค้า Marimekko ของกลุม่ สมาชิกเพจ Marimekko Thailand
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares df
Mean Square F
Sig.
การถดถอย (Regression)
86.254
2
43.127
381.346
.000b
ส่วนที่เหลือ (Residual)
42.409
375
0.113
Total
128.663
377
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailand จากทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ง
ปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเมื่อใช้ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า Marimekko ของกลุม่ สมาชิกเพจ Marimekko Thailand เป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร B
Std. Error Beta
t
Sig.
(Constant)
0.647
0.121
5.353
0.000
ปัจจัยทางการตลาด
0.277
0.041
6.818
0.000
ค่านิยม
0.569
0.043
13.344
0.000
R = 0.819a, R Square = 0.670, Adjusted R Square = 0.669, Std. Error of the Estimate = 0.33629

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
Marimekko ของกลุม่ สมาชิกเพจ Marimekko Thailand เพียง 2 ด้าน ประกอบไปด้วย ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยม
ดังปรากฏในตารางที่ 2
จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko
Thailand ทั้ง 2 ด้าน ดังนี้
Y = (0.647) + (0.277)X1+ (0.569)X2
เมื่อ Y แทน การตัดสินใจซือ้ สินค้า Marimekko ของกลุม่ สมาชิกเพจ Marimekko Thailand
X1 แทน ปัจจัยทางการตลาดที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุม่ สมาชิกเพจ Marimekko Thailand
X2 แทน ค่ า นิย มที่ส่ ง ผลต่อ การตัด สิ นใจซื้อ สิ นค้ า Marimekko ของกลุ่ม สมาชิกเพจ Marimekko Thailand
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailand จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ปัจจัย
ทางการตลาดและค่านิยมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailand
และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
ผลการวิจัย
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุ่ม สนับสนุน
สมาชิกเพจ Marimekko Thailand
ค่านิยมที่ส่งผลทางบวกต่อการตัด สินใจซื้ อสินค้ า Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ สนับสนุน
Marimekko Thailand

สรุปผลและอธิปรายผล
การอภิปรายผลของข้อค้นพบต่าง ๆ จากการวิจัยเรื่องปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า Marimekko ของกลุม่ สมาชิกเพจ Marimekko Thailand ผู้วิจัยได้นาผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและ
วิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบาย และยืนยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
ปัจจัยปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ผลการทดสอบสมมติฐานพบ
การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Marimekko Thailand มีความน่าเชื่อถือและผู้บริโภคให้ความไว้วางใจในการสั่งสินค้า
รวมถึงมีความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า อีกทั้งผู้บริโภคยังให้ความสาคัญในเรื่องของราคาเป็นสาคัญ เช่น
มีความหลากหลายของระดับ ราคา มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้า และมีความเหมาะสม
กับตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์ชิสา อัฐศักดิ์ (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเลือกซื้อ
สินค้าแบรนด์เนมทางออนไลน์ประเภทกระเป๋า และรองเท้าสุภาพสตรี กล่าวว่าเนื่องจากเป็นร้านที่ได้รับการยอมรับ
และมีความน่าเชื่อถือลูกค้ามีความไว้วางใจในการซื้อสินค้าทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เว็บไซต์) รวมถึงการันตีเรื่อ ง
ของสินค้า และราคาให้กับลูกค้าอีกทัง้ สินค้ามีความหลากหลายราคาให้เลือกซือ้
ค่ า นิย มที่ ส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า Marimekko ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ตราสิ น ค้ า มี
การรับประกันถึงคุณภาพของสินค้า และตราสินค้าสะท้อนถึงตัวตนผู้ใช้ รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์แสดงถึง
ความทันสมัยของผู้บริโภคซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล โสระเวช (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยค่านิยม
และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงวัยทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ชอบเข้าสังคม และดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมองว่าสินค้ามี
ความสามารถในการเสริมบุคลิกภาพทาให้มีความมั่นใจ และผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะให้ความสาคัญกับรายละเอียด
การซือ้ เช่น สินค้าต้องมียี่หอ้ ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ และรับประกันถึงคุณภาพของสินค้า
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ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าตรา
ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง
Brand Image and Perceived Quality affecting Purchasing Srichand Product of
Female Consumer
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กนกวรรณ กิจชระภูมิ1 และปิยธิดา พิชัย1*
Kedwadee Sombultawee1, Kanokwan Krischarabhum1 and Piyathida Pichai1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง เพื่อนาไปสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ
กลุ่มผู้ถูกใจเฟสบุ๊คเพจ Srichand ศรีจันทร์ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามออนไลน์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.974 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยคือ ภาพลักษณ์ตราสินค้า (X1) และการรับรู้คุณภาพ (X2) ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ สินค้าตรา ศรีจันทร์ ( ) มี
ค่านัยยะสาคัญที่ระดับ 0.05 สมการพยากรณ์คอื = 0.661 + (0.412)X1 + (0.433)X2
คาสาคัญ: ภาพลักษณ์ตราสินค้า, การรับรู้คุณภาพ, ความตัง้ ใจซือ้

Abstract
The objective of this research was to study the brand image and perceived quality affecting purchasing
Srichand Product of female consumer, to create a prediction equation by using quantitative methodology. The
sample used in this research was people who like Srichand Facebook page. The research tool was an online
questionnaire with reliability equate 0.974. The data were analyzed by multiple regression analysis. The result
show brand image (X1) and perceived quality (x2) that affecting influenced purchase Srichand Product ( ) at
significance level 0.05 and equation is = 0.661 + (0.412)X1 + (0.433)X2
Keywords: Brand image, Perceived quality, Influenced purchase
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บทนา
ในยุคสมัยที่ส่อื สังคมออนไลน์เข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวาง เราต่างให้ความสาคัญกับการโพสต์ข้อความหรือ
โพสต์รูปภาพและคลิปวีดีโอลงสื่อโซเซียลอย่างสม่าเสมอ ดังนั้นเรื่องภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่เราให้ความสนใจ
กั น อย่ า งมาก จากสถิ ติ ที่ วั ต สั น ประเทศไทย ได้ เ ปิ ด เผยผลส ารวจพฤติ ก รรรมสุ ข ภาพของผู้ บ ริ โ ภค
ไทย ในช่วง 3 เดือน ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง มกราคม 2560 โดยหัวข้อด้านสุขภาพที่คนไทยสนใจและให้
ความสาคัญเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ การลดน้าหนัก/การควบคุมน้าหนัก (49%) อาหารเพื่อสุขภาพ (42%) ปัญหา
ด้านผิวหนัง (40%) ตามลาดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่คนไทยให้ความสาคัญเพื่อสุขภาพที่ดี 3 อันดับแรก ได้แก่ วิตามิน
(74%) อาหารเสริมโปรตีน (27%) และผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร (14%) จากผลสารวจชี้ให้เห็นว่าภาพลักษณ์ที่ดูดี
เป็นสิ่งที่คนในประเทศเราปรารถนาเป็นอย่าง (brand buffet,2017)
นอกจากนั้นเองตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความงามในประเทศไทยก็มีการแข่งขันที่สูงไม่แพ้กัน จากข้อมูลที่กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) ผู้นาด้านการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคเชิงลึกได้นาเสนอไว้ว่าตลาดความงามของ
ไทย เป็นตลาดที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างยิ่ง จากสถิติภาพรวมของตลาด มีมูลค่าสูงถึง57,000ล้าน
บาท นับเป็นการเติบโตในอัตรา 3.8% ในปีที่ผ่านมา (brandage online,2018) จึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกหากตลาด
เครื่องสาอางในประเทศไทยจะมีการแข่งขันที่สูงเนื่องจากมีแบรนด์ในตลาดอยู่มากทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ
เองก็ตาม จากสถิติมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม คาดว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเกิดตราสินค้าใหม่ๆขึ้นมาในตลาด
ดังนั้นแต่ละตราสินค้าจึงพยายามหากลวิธีที่ทาให้ผู้บริโภคตัดสิ นใจซื้อสินค้าของตนเอง ซึ่งหนึ่งในกลวิธีนั้นคือการ
สร้างความแตกต่างให้แก่ตราสินค้า
ตราสินค้า (Kotler, 1984) หรือแบรนด์หากกล่าวตามนิยามที่ฟิลิป คอตเลอร์ได้เคยให้ไว้ ตราสินค้านั้นก็จะ
หมายถึง “แบรนด์ คือชื่อ คา ตรา สัญลักษณ์ หรือรูปแบบ หรือสิ่งเหล่านั้นรวมๆกั น เพื่อที่จะแสดงว่าสินค้าหรือ
บริการนั้นเป็นของใคร และต่างจากคู่แข่งอย่างไร” ซึ่งสิ่งที่ทาให้เราต่างจากคู่แข่งนั้นรวมความไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้
แต่สามารทาให้ผู้บริโภครู้สกึ ได้ด้วยเช่นกัน (Kotler,1984 อ้างใน ธนเดช กุลปิตวิ ัน. 2551, หน้า17) สิ่งนี้เองที่ทาแบรนด์
แตกต่างจากแบรนด์อ่นื ๆ ได้และก็ยากที่แบรนด์อ่นื จะลอกเลียนแบบได้
หนึ่งในแบรนด์ไทยที่น่าสนใจในการศึกษาเรื่องแบรนด์คงหนีไม่พ้นแบรนด์เครื่องสาอางศรีจันทร์ ที่สามารถ
พลิกโฉมจากแบรนด์ไทยที่มีภาพลักษณ์โบราณมาตีตลาดกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุลดลงมาจากเดิมที่กลุ่มเป้ าหมายเป็น
กลุ่มอายุตงั้ แต่ 35 ปีขนึ้ ไปแต่ในปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายมุง่ ขยายไปยังกลุม่ อายุ 20 ปีขนึ้ ไปด้วย ศรีจันทร์จึงได้มกี ารปรับ
ภาพลักษณ์แบรนด์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ (Positioning, 2557) อาจจะเรียกได้ว่าจากแบรนด์ที่เกือบตาย
ไปแล้วแต่หลังจากได้ทาการตลาดปรับภาพลักษณ์ตราสินค้าไป ทาให้ผลิตภัณฑ์ศรีจันทร์ทรานส์ลูเซนต์ พาวเดอร์มี
ยอดขายกว่า 200,000 กล่อง ซึ่งนับเป็นรายได้ตอ่ เดือนที่สูงที่สุดนับตัง้ แต่ก่อตั้งบริษัทมา 67 ปี (Voice, 2017)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าภาพลักษณ์และการรับรู้คุณภาพที่เป็นส่วนหนึ่ง ของแบรนด์นั้นส่งผลต่อความ
ตัง้ ใจซือ้ สินค้าตรา ศรีจันทร์ของผู้บริโภคเพศหญิงจริงหรือไม่ โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรเพศหญิง ผู้ที่ถูกใจเฟสบุ๊ค
เพจ Srichand ศรีจันทร์ ที่มีผู้ติดตามจานวน 518,470 ราย ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จะทาให้ทราบว่า ภาพลักษณ์และการ
รับรู้คุณภาพส่งผลต่อความตั้งใจซื้อจริงหรือไม่หากภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพสินค้าส่งผลจริงผู้วิจัย
คาดหวังว่าข้อมูลวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะประสบปัญหา
เดียวกับศรีจันทร์อยูส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของท่านต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อ ศึก ษาว่า ภาพลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า และการรั บรู้ คุ ณ ภาพที่ ส่ ง ผลต่อ ความตั้ง ใจซื้ อ สิ น ค้ า ศรี จั น ทร์ ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงโดยพัฒนาจากแนวคิดด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพจากงานวิจัยและข้อมูลในด้าน
ที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ภาพลักษณ์ตราสินค้า
(ชูชัย สมิทธิไทร, 2553)
ความตั้งใจซือ้ สินค้าตรา ศรีจันทร์
การรับรูค้ ุณภาพ
(Berry, Parasuraman & Zeithamal,
1988)

สมมติฐาน
1. ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าตราศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง
2. การรับรู้คุณภาพตราสินค้าส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าตราศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า
ตราสินค้า (Kotler, 1984) “ตราสินค้า คือ ชื่อ คา ตรา สัญลักษณ์ หรือรูปแบบ หรือสิ่งเหล่านั้นรวมๆกัน
เพื่อที่จะแสดงว่าสินค้าหรือบริการนั้นเป็นของใคร และต่างจากคู่แข่งอย่างไร”
Hsieh, Pan & Setiono (2004) กล่าวว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าที่นา่ เชื่อถือสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
ทาให้มีโอกาสที่ธุรกิจจะประสบความสาเร็จสูง
ชูชัย สมิทธิไทร (2553) กล่าวว่าภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ทั้งทางบวกและทางลบใน
กรณีที่สินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าโดยที่ผู้บริโภคไม่เคยซื้อสินค้าประเภทนั้นมาก่อน แต่เมื่อ
ต้องการซื้อก็จะซือ้ สินค้าที่มีภาพลักษณ์ที่ดเี พราะทาให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้ามากกว่า
สุกัญญา แซ่ล่อ (2559) ภาพลักษณ์ของตราสินค้า หมายถึง การรับรู้เอกลักษณ์เฉพาะของตราสินค้านั้นๆ
ผ่านการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างทัศนคติและความทรงจาในตราสินค้าแก่ผู้บริโภคดังนั้นธุรกิจควรต้อง
สร้างและรักษาภาพลักษณ์ตราสินค้าให้เป็นที่จดจาแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภคในลักษณะการตัดสินใจซื้อเป็นเวลานานจนเกิดเป็นความภักดีในตราสินค้า
ดังนั้นภาพลักษณ์ตราสินค้าคือการรับรู้ ชื่อ คา ตรา สัญลักษณ์หรือรูปแบบที่รวมๆกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของตราสินค้านั้น ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งซึ่งถ้าภาพลักษณ์ตราสินค้าดีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค
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แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพ
Zeithmal (1988) การรับรู้คุณภาพคือคุณภาพความเป็นเลิศโดยรวมของสินค้าและบริการ จากการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค
Berry, Parasuraman & Zeithaml (1988) การรับรู้ด้านคุณภาพเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคประเมินคุณภาพสินค้าหรือ
การให้บริการโดยเปรียบเทียบจากสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริง ซึ่งสิ่งที่ได้รับจะเป็นมุมมองของผู้บริโภคที่รับรู้ด้าน
คุณภาพส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจและพฤติกรรมการซือ้
Chang & Wildt (1994) การรับรู้คุณภาพเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ โดยคุณค่าที่ได้รับจะ
กาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภคต่อการประเมินอรรถประโยชน์ของสินค้า หรือบริการที่ข้นึ อยู่กับการรับรู้ถึงสิ่งที่จะ
ได้รับ
ดังนั้นการรับรู้คุณภาพเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคประเมินคุณค่าที่คาดว่าจะได้รับเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับจริง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ถ้าประเมินแล้วสินค้าหรือบริการมีความเป็นเลิศจะส่งผลให้มีการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ในเชิงบวก
แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ
Lu, Chang & Chang (2014) ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าคือทัศนคติและความรูส้ ึกทางบวกของผู้บริโภคต่อสินค้า ซึ่งมี
อิทธิต่อความพยายามซือ้ สินค้าของผู้บริโภค
Nevin & Houston (1980) จากงานวิจัยภาพลักษณ์เป็นส่วนประกอบที่สาคัญต่อการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง
ณัฏฐ์จิรา รพีบุณยาพร (2559) การที่ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตนเองมากที่สุดในช่วงเวลานั้น นาไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นตัว เลือกแรก ซึ่งความตั้งใจเกิดจากความรู้สึกใน
ทางบวกต่อสินค้าและบริการ ในแง่ของความสัมพันธ์พบว่าชื่อเสียงของตราสินค้า คุณภาพสินค้า ราคาของสินค้า
ความเชื่อมั่นในตราสินค้า การรับรู้คุณค่าของสินค้า มีความสัมพันธ์กับความตัง้ ใจซือ้ ของผู้บริโภค
ดังนัน้ ความตั้งใจซื้อคือการที่ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าซึ่งสอดคล้องกับความต้องการตัวเองมากที่สุดนาไปสู่
การตัดสินใจซือ้ สินค้าที่ตัวเองมีทัศนคติหรือความรู้สกึ ในทางบวกด้วยเช่นสินค้าที่มาภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดี

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้ถูกใจเฟสบุ๊คเพจ Srichand ศรีจันทร์ โดยในปัจจุบัน พ.ศ.2560
มีผู้ติดตาม 518,470 ราย ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงยึดจานวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 518,470 ราย โดยจะทาการสุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ติดตามเฟสบุ๊คเพจ Srichand ศรีจันทร์ ซึ่งผู้วิจัยจะกาหนดขนาดตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาโดยใช้สูตร
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบขนาดประชากร เครจซีและมอร์แกน (Kreicie and Morgan, 1970)
(1)
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ระดับค่าความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมรับได้
x2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% (xกาลังสอง=3.841)
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบกาหนด p=0.5)
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การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) จึงได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 383
ตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่างจะใช้วธิ ีการแบบอาศัยหลักเครือข่าย (Network Sampling)
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือการวิจัยในครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ตอ่ เดือนเป็นคาถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้ข้อเดียว
ส่วนที่2 ภาพลักษณ์ตราสินค้า จานวน 10 ข้อ โดยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ข้อเดียวโดยเลือกตอบ
5 ระดับ (rating scale) คือ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ส่วนที3่ การรับรู้คุณภาพ จานวน 4 ข้อ โดยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ข้อเดียวโดยเลือกตอบ 5 ระดับ
(rating scale) คือ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ส่วนที่4 ความตั้งใจซื้อสินค้าศรีจันทร์ จานวน 8 ข้อ โดยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ข้อเดียวโดย
เลือกตอบ 5 ระดับ (rating scale) คือ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยกาหนดค่าสถิตกิ ารวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.สถิตเิ ชิงพรรณนา เพื่อใช้ในการบรรยายผลการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูล
ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อย
ละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD)
2.สถิติเชิงอ้างอิง ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพที่สง่ ผลต่อความตั้งใจซือ้ สินค้า ศรีจันทร์
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าและการ
รับรู้คุณภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม แล้วจึงนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อข้อคาแนะนาในการปรับปรุงแบบสอบถาม จนแน่ใจว่าเนื้อหาของแบบสอบถามมี
ความถูกต้องเที่ยงตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรจริง จานวน 30 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) จึงต้องนามาทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha) โดยนาข้อบกพร่องที่ได้จากการคานวณในโปรแกรม SPSS มาปรับปรุงก่อนจะนาไปใช้
ในการเก็บข้อมูลจริง ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่ นของงานวิจัยมีค่าเท่ากับ 0.974 แสดงว่าเครื่องมือมีค่าความ
เชื่อมั่นสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
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ผลการศึกษา
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง
21-30 ปี (ร้อยละ56.0) การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ82.0) อาชีพนักเรียนนักศึกษา (ร้อยละ42.2)
มีรายได้ตอ่ เดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (ร้อยละ27.9)
ส่วนที่2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความ
ตัง้ ใจซือ้ สินค้าตรา ศรีจันทร์ อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.03 และ S.D. = 0.68 )
ส่วนที่3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวการรับรู้คุณภาพที่ส่งผลต่อ
ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าตรา ศรีจันทร์ อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.91 และ S.D. = 0.79 )
ส่วนที่4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้าตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิ ง โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวการความตั้งใจซื้อสินค้าตรา
ศรีจันทร์ อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.02 และ S.D. = 0.67 )
ส่วนที่5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและ
การรับรู้คุณภาพที่สง่ ผลต่อความตั้งใจซือ้ สินค้า ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง
ตารางที่1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพสินค้าที่
ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ สินค้าตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares Df
Mean
F
Sig
Square
การถดถอย(Regression)

138.823

2

69.412

ส่วนที่เหลือ(Residual)

34.395

381

0.090

Total

171.219

383

768.876 0.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพที่สง่ ผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ซึ่งปรากฏในตารางที2่
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพสินค้าตรา ศรีจันทร์ ของ
ผู้บริโภคเพศหญิง เป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร B
Std.Error
Beta
t
Sig.
(Constant)
0.661 0.091
7.230
0.000
ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) X1
0.412 0.042
0.421
9.839
การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) X2
0.433 0.036
0.510
11.907
R= 0.895a, R Square = 0.801, Adjusted R Square = 0.800, Std Error of the Estimate = 0.30046
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0.000
0.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่2 พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
ตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง ดังที่ปรากฏในตารางที่2
จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพที่สง่ ผลต่อความตั้งใจซือ้ สินค้าตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง ดังนี้
= 0.661 + (0.412)X1 + (0.433)X2
เมื่อ แทน ความตั้งใจซือ้ สินค้าตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง
X1 แทน ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ สินค้าตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง
X2 แทน การรับรู้คุณภาพที่สง่ ผลต่อความตั้งใจซือ้ สินค้าตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง จะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการ
รับรู้คุณภาพ โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังตารางที่3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
ผลการวิจัย
ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ สินค้า ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง สนับสนุน
การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้า ศรีจันทร์ ของผู้บริโภค สนับสนุน
เพศหญิง

สรุปผลและอธิปรายผล
การอภิปรายผลข้อค้นพบจากงานวิจัยเรื่องภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ซื้อสินค้าตราศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง ผู้วิจัยได้นาผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
มาอธิบายและยืนยันความสอดคล้องกับสมมุติฐาน ดังนี้
สมมุติฐานข้อที1่ ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าตราศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง ผล
การทดสอบสมมุติฐานพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nevin
& Houton (1980) ที่มีผลการศึกษาว่าภาพลักษณ์เป็นส่วนประกอบที่สาคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าและนอกจากนั้น
ยังพบความเชื่อมโยงระหว่างภาพลักษณ์องค์กรและความตั้งใจซื้อสินค้าอีกด้วยดังนั้นนักการตลาดควรศึกษาและทา
ความเข้าใจเพราะเป็นดั่งการคาดการณ์พฤติกรรมการซือ้ ของผู้บริโภคในอนาคต
สมมุติฐานที2่ การรับรู้คุณภาพตราสินค้าส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าตราศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์จิรา รพีบุณาพร (2559) ชื่อเสียงของตราสินค้า คุณภาพของตราสินค้า ราคาของตรา
สินค้า ความเชื่อมั่นของตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าของตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับความตัง้ ใจซือ้ ของผู้บริโภค
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ดังข้อมูลที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าตรา ศรี
จันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง และงานวิจัยอื่นที่มีการศึกษาใกล้เคียงกันทาให้เห็นว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้
คุณภาพส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า ดังนั้นอย่างที่ได้กล่าวไปในบทนาการจะแข่งขันกันในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง
เช่นนีน้ อกจากคุณภาพสินค้าจะดีแล้วการให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ตราสินค้าก็สาคัญ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้จากัดขอบเขตการศึกษาไว้เพียงแค่ผู้บริโภคสินค้าตรา ศรีจันทร์เพศหญิงที่ถูกใจเพจ
Srichand ศรีจันทร์ เท่านัน้ ดังนัน้ ประเด็นที่น่าศึกษาในงานวิจัยครั้งต่อไปแนะนาให้ศึกษาเป้าหมายกลุ่มอื่นๆ อย่างเช่น
กลุ่มเป้าหมายเพศชายว่ามีปัจจัยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสาอางอย่างไรบ้าง เนื่ องจากผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เครื่องสาอางสาหรับผู้ชายยังน้อยอยู่ จึงเป็นโอกาสที่ดีหากจะหาช่องว่างทางธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายนี้

กิตติกรรมประกาศ
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ดี และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่ทาให้วิจัยครั้งนีส้ าเร็จไปด้วยดี สุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงทุกแหล่งที่
ทาให้การสืบค้นข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกมากขึน้
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อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO
ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Influence of brand awareness on the brand loyalty of UNIQLO in Hua Hin
Prachuap Khiri Khan
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี¹ กนกวรรณ กิจชระภูม2ิ กิตติพชิ ญ์ สุขทั้งวงษ์1* และธนาธิป เหลืองประเสริฐ1
Kedwadee Sombultawee¹, Kanakwan Kitcharabhumi2, Kittipich Suktungwong1* and Thanathip
Luangprasert¹
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือ ประชากรเพศหญิงและชายในเขตอาเภอหัวหินที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจานวน 384 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ยคื อแบบสอบถาม มีค่าสั มประสิ ทธิ์ ความเชี่อมั่นเท่ากับ 0.854 และมีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ )Multiple Regression
Analysis) ผลการวิจัยคือความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO (Y) คือ อิทธิพลที่มีผลต่อตราสินค้าด้านการรับรู้(X1) และ
อิทธิพลที่มีผลต่อตราสินค้าด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า(X2) ร่วมกันพยากรณ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
= 1.292+ (0.154)x1 + (0.242)x2 + (0.263)x3
คาสาคัญ: การรับรู้คุณค่า, ความจงรักภักดี, ตราสินค้า
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Abstract
The objective of this research was to study the Influence of brand awareness on the brand loyalty of
UNIQLO in Hua Hin Prachuap Khiri Khan. The sample group in this study included 384 males and females
population in Hua Hin using UNIQLO products. The research instrument was a questionnaire with reliability
0.854. The data was analyzed by Multiple Regression Analysis. The results were as follows: The brand loyalty of
UNIQLO(Y) were the Influence on brand awareness(X1) and Influence to the Brand Connecting(X2) The two
predictors were a combination of the total variance, p<0.05. The predictor equation was = 1.292+ (0.154)x1 +
(0.242)x2 + (0.263)x3
Keywords: perception of value, loyalty, brand

บทนา
เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย เป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่มนุษย์สร้างขึน้ เพื่อใช้ในการดารงชีวิต เป็นสิ่งที่มนุษย์สวมใส่เพื่อ
ช่วยปกป้องร่างกายจากสภาพแวดล้อมทางอากาศที่หนาวเย็นหรือความร้อนจากแสงแดด อีกทั้งยังช่วยให้ความอบอุ่น
และปกปิด ร่ างกาย เสื้อผ้ า หรือ เครื่องแต่ง กายยัง เป็น ปัจ จั ยหนึ่งในการเสริม สร้า งบุค ลิ กภาพ ความคิ ด และ
ภาพลักษณ์โดยรวมทางสังคมรวมถึงรสนิยมเฉพาะตัวบุคคลสาหรับผู้สวมใส่อีกด้วย จึงทาให้เกิดการคิดค้นและ
พัฒนาให้ทันสมัยตามความต้องการของผู้สวมใส่ โดยในด้านคุณภาพการตัดเย็บ ความคงทนของเนื้อผ้า และรูปแบบ
ความสวยงามที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย กลายเป็นความนิยมในกลุ่มผู้สวมใส่หรือที่เราเรียกว่าแฟชั่น ทาให้เกิดการ
แข่งขันทางด้านธุรกิจเสื้อผ้า ดังนั้นสินค้าแฟชั่นจึงเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และออกแบบใหม่ตามฤดูกาลที่เหมาะสม
บุคคลที่เกาะติดแฟชั่นจึงได้รับอิทธิพลแฟชั่นใหม่ๆตลอดเวลา ทาให้เกิดความต้องการเสื้อผ้าที่มีคุณภาพและรูปแบบ
ตรงตามสมัยนิยม (สารานุกรมเสรีออนไลน์วกิ ิพเี ดีย, 2560)
สาหรับแบรนด์เสื้อผ้า UNIQLO เป็นแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนาของประเทศญี่ปุ่น โดย UNIQLO มีการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้แนวคิด “Made for All” ซึ่งได้นาเสนอเสื้อผ้าที่มีความเรียบง่าย มีคุณภาพ ถูกสรรค์สร้างมาสาหรับทุกคนและ
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน โดยเน้นมาตรฐานในด้านการผลิต ด้านคุณภาพของวัตถุดิบและเทคโนโลยี เน้นราคาที่
เหมาะสมและคุ้มค่ากับผู้บริโภค เพื่อให้หาซื้อใส่ได้อย่างสะดวก UNIQLO ก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยโดยร่วมทุ นกับ
บริษัท Mitsubishi Shoji และได้เปิดสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนปี 2011 หลังจากนั้นก็เดินหน้าขยาย
เครื อ ข่ า ยสาขาอย่ า งรวดเร็ ว จนในปั จ จุ บั น มี ส าขารวมกว่ า 42 แห่ ง แล้ ว โดยมี ส าขาในอ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 สาขา (Uniqlo, 2018)
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า แบรนด์ เสื้ อ ผ้ า UNIQLO ได้ มี ก ารขยายสาขาเพิ่ ม มากขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมา
ก่อให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้าของ UNIQLO โดยการรับรู้จะเกิดขึ้นจากมีสิ่งมากระตุ้นทางความรู้สึกต่างๆ ในกรณีที่
เป็ นสิ่ งกระตุ้นทางการตลาดจะหมายถึ ง ผลิต ภัณ ฑ์ บริก าร การสื่อสารทางการตลาดต่า งๆเกี่ย วกั บผลิ ตภั ณ ฑ์
(Solomon, 1990) เมื่อผู้บริโภคได้เกิดการรับรู้จึงได้เกิดการทดลองซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO ทาให้รับรู้ถึง
คุณค่าตราสินค้า โดย ( Kotler and Keller, 2009) ได้กล่าวไว้ว่าคุณค่าตราสินค้าคือ คุณค่าเพิ่มที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งมี
คุณค่าทางจิตใจรวมไปถึงการเงินของบริษัท สะท้อนถึงการแสดงออกและความรู้สึกของทางผู้บริโภค หลังจากที่
ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงคุณค่าตราสินค้าแล้วมีความเชื่อและความพึงพอใจต่อตราสินค้า จึงเกิดความภักดีด้านพฤติกรรมที่
ดึงดูดใจผู้บริโภคให้เกิดการกลับมาซื้อสินค้าซ้า และเกิดการบอกต่อกันในกลุ่มเพื่อน ครอบครัวและคนรู้จัก ก่อให้เกิด
Proceeding พะเยาวิจยั 8
1863

ความรักภักดีดา้ นทัศนคติ เพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นทาให้ผู้บริโภคยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้ตราสินค้าอื่น ถึงแม้
ตราสินค้าอื่นจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและลักษณะคล้ายคลึงกันก็ตาม (vimonmass, 2014)
สรุปด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยถึงมองเห็นถึงความน่าสนใจถึงคุณภาพและภาพลักษณ์ของแบรนด์เสื้อผ้า UNIQLO และ
ต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ใน
เขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้ ความคิดเห็น ด้านคุณค่าและด้านตราสินค้าของ
ผู้ บริ โ ภคที่ มีต่อ UNIQLO รวมถึ ง เข้ า ใจว่า การรั บรู้ คุ ณ ค่ า ในตราสิ น ค้ า มีผ ลต่ อ การซื้ อ สิ น ค้ า และท าให้ เกิ ด ความ
จงรักภักดีของแบรนด์เสื้อผ้า UNIQLO เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด หรือ ประโยชน์ด้านอื่นๆขององค์กรในอนาคตได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ผู้บริโภคได้รับจากผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า UNIQLO

ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
1)ขอบเขตพื้นที่การวิจัย UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2)ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เพศชายและเพศหญิงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 384
ราย โดยคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร )krejcie and Morgan,1970)
3)ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ตัวแปรตาม คือ ความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้า
4)สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5)ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้ แต่เดือน สิงหาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2561
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ผู้บริหารร้าน UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถนาผลการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลด้าน
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มผี ลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้ไปศึกษา ปรับปรุงและแก้ไขในเรื่องกลยุทธ์ทางด้านตราสินค้า และสามารถนาไปวางแผนในการกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดของธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้า
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ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฏีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
การรั บรู้ หมายถึ ง กระบวนการรั บความรู้ สึ ก ที่ ปรากฏกั บประสาทสั ม ผั ส ของร่ า งกาย จากสิ่ ง เร้ า หรื อ
สภาพแวดล้ อมต่าง ๆ โดยอาศัย ปัจ จัย ทางด้า นประสบการณ์ แรงจู งใจและทั ศนคติข องแต่ล ะบุค คลเข้า ด้ว ยกั น
(กรรณิการ์ สุวรรณโครต, 2528: 464-468)
คุณค่าตราสินค้า หมายถึง การส่งผลให้มุมมองของตราสินค้าที่ก่อให้เกิดการตอบสนองของผู้บริโภคที่แตกต่าง
กัน คุณค่าตราสินค้าเกิดจากผู้บริโภคมีการรับรู้ ตระหนักถึงและคุ้นเคยเกี่ยวกับตราสินค้า เปรียบเสมือนคุณค่าเพิ่มที่
มีตอ่ ตัวผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ (Kotler and Keller, 2009)
การเชื่อมโยงตราสินค้า หมายถึง การที่สิ่งต่างๆในความทรงจาของผู้บริโภคถูกเชื่อมโยงเข้ากันระหว่างความ
ทรงจาของผู้บริโภคกับตราสินค้า ช่วยทาให้เกิดความหมายและทัศนคติแง่บวกให้แก่ตราสินค้า อีกทั้งยังช่วยเชื่อมโยง
ความรู้สกึ ของผู้บริโภคให้เข้ากับตราสินค้า (Aaker, 1991)
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นการกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
จัดหา การซือ้ และการใช้ผลิตภัณฑ์ (ปริญ ลักษิตานนท์, 2544)
ทฤษฏีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
ความจงรักภักดี หมายถึง ความพึงพอใจอย่างสม่าเสมอของผู้บริโภคที่ มีต่อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง หรือ
ตราสิน ค้ าชนิด ใดชนิด หนึ่ง โดยการกลั บมาซื้อ สิ น ค้า หรือ บริก ารที่ผู้ บริโ ภคชื่น ชอบ ซึ่ง ความจงรั ก ภั กดี ทางด้ า น
การตลาดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท (ปชานนท์ ชนะราวี, 2556)
1. ความภักดีทางด้านทัศนคติ หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้านั้นๆเป็น
ความผูกพันด้านจิตวิทยากับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า (Breckler, 1984 อ้างใน Kim, Morris & Swait, 2008, p. 101)
2. ความภักดีทางด้านพฤติกรรม หมายถึง เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า โดยมีพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าซ้าหรือการทดลองซื้อสินค้าครั้งแรก และคานึงว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับสินค้านั้นหรือไม่ (Oliver 1980
อ้างใน Gomez, Arranz & Cillan, 2006, p. 389)

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้า UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ)Quantitative Research)
และใช้แบบสอบถาม )Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้
ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนีค้ ือ ประชากรในเขตอาเภอหัวหินที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO ซึ่งทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน มีประชากรทั้งหมด 114,936 คน ดังนัน้ จึงใช้สูตรการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี
และมอร์แกน (krejcie and Morgan,1970) และใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในการสุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล
เนื่องจากต้องการให้ได้มาซึ่งคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นั่นคือเจาะจงเก็บเฉพาะผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO
ในเขตอาเภอหัวหินเท่านัน้
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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 384 ตัวอย่าง ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างการวิจัยครั้งนีเ้ ท่ากับ 384 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือ ประชากร ในเขตอาเภอหัวหิน ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO ผู้วิจัยจึงใช้
สูตรการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (krejcie and
Morgan,1970) จึงได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 ตัวอย่าง ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างการวิจัยครั้งนีเ้ ท่ากับ 384 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นลักษณะของคาถาม
ปลายปิด เลือกตอบได้เพียงหนึ่งข้อ ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO
ซึ่งลักษณะของคาถามจะเป็นคาตอบหลายตัวเลือก )Multiple choices Question) จานวน ข้อ 4
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 3 ด้าน โดยเป็น
ด้านการรับรู้,ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้าและด้านคุณภาพ รวมทั้งหมด 13 ข้อตามทฤษฎีของ Jennifer Aaker (Aaker,
1997) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค )Interval scale) และการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า )Rating
Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert
scale (Rensis, 1967)
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งหมด 5 ข้อ ตัวเลือก โดย
แบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค )Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า )Rating Scale)
โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ศิลป์จารุ, 2552)
ส่วนที่ 5 คาถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่า ตราสินค้าที่ มีผลต่อความ
จงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นคาถามปลายเปิด ตอบได้ตามความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็น
สิ่งสาคัญ เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัย อีกทั้งการทดสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับตรวจวัดงานวิจัยศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้
คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้
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แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่
สร้างขึน้ ไปปรึกษาและขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาแนะนาและทา
การปรับปรุงตรวจสอบ จนแน่ใจว่าเนื้อหานั้นมีความถูกต้องเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ทาวิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการ ทดสอบ(Pre-test)
กับกลุม่ ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรจริง จานวน 30 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องนามา ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการคานวณผล และนาข้อบกพร่องของข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไขก่อน นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล(ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของ
งานวิจัยมีค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.854 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษาและ
รายได้ โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้ เสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO โดยคานวณหาค่าร้อย
ละ(Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรู้คุณค่าตราสินค้าโดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลความจงรักภักดีต่อตราสินค้าโดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ)
69.8 ) อายุระหว่าง 21 - 30 ปี ร้อยละ)65.6) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ)72.4) ประกอบอาชีพ
นักเรียน นักศึกษา (ร้อยละ/79.7) และมีรายได้ตอ่ เดือนน้อยกว่า 8, บาท (ร้อยละ 00047.1)
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซือ้ เสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
บุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO คือ ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ร้อยละ) 64.8) ความถี่
ในการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO ต่อเดือนเท่ากับ 1-3 ครั้ง ร้อยละ)87.5) ค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO
ต่อครั้ง 501-1,000 บาท ร้อยละ)47.9) ประเภทของเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO ที่นิยมซื้อคือ เสื้อ กางเกง และกระโปรง
ลาลอง (ร้อยละ 73.4) และผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลข่าวสารของเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO จาก อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์
(ร้อยละ 70.3)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตรา
สินค้า UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านการรับรู้ อยู่ในระดับ
ความเห็นมากที่ )Mean = 4.17 และ S.D.=.048( ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า อยู่ในระดับความเห็นมากที่ )Mean =
4.01 และ S.D.=0.58( และด้านคุณค่า อยู่ในระดับความเห็นมาก )Mean = 4.24 และ S.D.=.043(
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดี ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับความเห็นมาก )Mean = 3.89 และ S.D.=.066( และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เมื่อนึกถึง
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ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าท่านนึกถึง UNIQLO เป็นลาดับแรก อยู่ในระดับความเห็นมาก )Mean = 3.78 และ S.D.=0.88(ท่านมี
ความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO อย่างสม่าเสมอแม้ย่ีห้ออื่นจะลดราคา อยู่ในระดับความเห็นมาก )Mean =
3.98 และ S.D.=0.83( ท่านมีความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO อยู่ในระดับความเห็นมาก )Mean = 4.21 และ
S.D.=0.63( ท่านยังคงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO แม้จะมีข่าวด้านลบเกี่ยวกับแบรนด์ อยู่ในระดับความเห็นมาก
)Mean = 3.98 และ S.D.=0.83( และท่านมีความต้องการที่จะแนะนาให้คนรู้จักของท่านหันมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ
UNIQLO อยู่ในระดับความเห็นมาก )Mean = 4.13 และ S.D.=0.70(
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ของอิทธิพลด้านการ
รับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผล
ต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares Df
Mean Square
F
Sig.
การถดถอย (Regression)

30.682

3

10.227

ส่วนที่เหลือ (Residual)
Total

74.031
104.713

380
383

0.195

52.496

0.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตรา
สินค้า UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากทั้งหมด 3 ด้านได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านการเชื่อมโยง
ตราสินค้า และด้านคุณภาพ ที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ )Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยหลายตัวแปรที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
UNIQLO
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร B
Std.Error
Beta
t
Sig.
Constant
1.292
0.233
5.542
0.000
ด้านการรับรู้
X1
0.154
0.065
0.143
2.367
0.018
ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า X2
0.242
0.050
0.273
4.883
0.000
ด้านคุณภาพ
X3
0.263
0.070
0.217
37=.741
0.000
R=0.541, R Square =0.293, Adjusted R Square =0.287, Std. Error of the Estimate =0.44138
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตรา
สินค้า UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากทั้งหมด 3 ด้านได้แก่ ด้านการรับรู้,ด้านการเชื่อมโยง
ตราสินค้าและ ด้านคุณภาพ ดังปรากฏในตารางที่ 2
จากการแสดงผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์อิทธิพล
ด้ า นการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ที่ มี ผ ลต่อ ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า UNIQLO ในเขตอ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ทั้ง 3ด้าน ดังนี้
= 1.292+ (0.154)x1 + (0.242)x2 + (0.263)x3
เมื่อ แทน ความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO
X1 แทน อิทธิพลที่มีผลต่อตราสินค้าด้านการรับรู้
X2 แทน อิทธิพลที่มีผลต่อตราสินค้าด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า
x3 แทน อิทธิพลที่มีผลต่อตราสินค้าด้านคุณภาพ
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีใน
ตราสินค้า UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ ,ด้านการ
เชื่อมโยงตราสินค้า และด้านคุณภาพ โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุติฐาน
ด้านการรับรู้
ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า
ด้านคุณภาพ

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอธิปรายผล
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะมี
การตัดสินใจเลือกซือ้ เสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO ด้วยตนเอง ร้อยละ)64.8) ในแต่ละเดือนจะมีความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าแบ
รนด์ UNIQLO เท่ากับ ครั้ง (ร้อยละ 3-187.5) โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO ต่อครั้ง 501-1,000
บาท ยยละร้อ)47.9) ในขณะที่ประเภทของเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO ที่นิยมซื้อคือ เสื้อ กางเกง และกระโปรงลาลอง
(ร้อยละ 73.4) และผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลข่าวสารของเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO จาก อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ (ร้อยละ
70.3 ) แสดงให้ เห็ น ว่า ผู้ บริ โ ภคส่ ว นใหญ่ เป็ น นั ก เรี ย นและนั ก ศึก ษา ที่ นิ ย มเลือ กซื้ อ เสื้อ ผ้ า ล าลอง ส่ ว นใหญ่ มี
การตั ด สิ น ใจซื้ อ ด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ (ปริ ญ ลั ก ษิ ต านนท์ , 2544) ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามหมาย พฤติก รรมที่ เป็ น
การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหา การซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยมีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ มาจากอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์
2. จากผลการศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ใน
เขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทั้ง ด้าน 3ได้แก่ ด้านการรับรู้ (Mean = 4.17 และ S.D.=0.48) ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า (Mean = 4.01
และ S.D.=0.58) และด้านคุณภาพ (Mean = 4.24 และ S.D.=0.43) โดยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
จงรักภักดี ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับความเห็นมาก (Mean = 3.89 และ
S.D.=.066) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญในความจงรักภักดีต่อตราสินค้า UNIQLO ในด้านคุณภาพ
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มากกว่าด้านอื่น ๆ ในที่น้หี มายถึงการส่งผลให้มุมมองของตราสินค้าที่ก่อให้เกิดการตอบสนองของผู้บริโภคที่แตกต่าง
กัน (Kotler and Keller, 2009) เช่น การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน และเสื้อผ้ามีความคงทนต่อการใช้งาน
3.จากผลการศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ใน
เขตอ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ พบว่า อิทธิ พลด้ า นการรั บรู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ที่ มีผ ลทางบวกต่อ ความ
จงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO มี 3 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการรับรู้,ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้าและด้านคุณภาพ
กล่าวคือเมื่อตราสินค้า UNIQLO ให้ความสาคัญในเรื่องของด้านการรับรู้,ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้าและด้านคุณภาพ
จะทาให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในที่นหี้ มายถึงความพึงพอใจอย่างสม่าเสมอของผู้บริโภค
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง หรือตราสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยการกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคชื่น
ชอบ (ปชานนท์ ชนะราวี, 2556)
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ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
Technology acceptance Factors affecting consumer acceptance through
promptpay fund transfer service in Bangkok metropolitan area
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กนกวรรณ กิจชระภูม1ิ พรณภัทร์ บุญคง1 และศิริพร พุ่มอ่า1
Kedwadee Sombultawee1 Kanokwan Kitcharabhumi1 Pornapat Boonkong1 and Siriporn Pumam1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์
เพื่อนาไปสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือกลุ่มผู้ที่ใช้บริการพร้อมเพย์เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.636 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย คือ สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน(X2) ความกังวล(X5) การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ
จากเทคโนโลยี(X6) การรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี (X7) ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์( Y) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คอื = 1.363+(0.136)X2+(-.106)X5+(0.251)X6+(0.276)X7
คาสาคัญ : การยอมรับการใช้เทคโนโลยี, พร้อมเพย์

Abstract
The purpose of this research was to study technology acceptance factor affecting use PromptPay
financial service by using quantitative methodology. The sample used in this research was member of people
who use PromptPay financial service. The research instruments were questionnaire with reliability 0.636. The
data was analyzed by multiple regression analysis. The results showed the Facilitating Conditions(X2) Anxiety(X5)
Perceived Usefulness Resources(X6) Perceive Ease of Use(X7) which affecting using Promptpay(Y) with a
significance level of 0.05. The prediction equation was = 1.363+(0.136)X2+(-.106)X5+(0.251)X6+(0.276)X7
Keywords : Technology Acceptance, Promptpay
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บทนา
ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมคี วามก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ภาครัฐมีนโยบายในการนาเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการเสริมสร้างเศรษฐกิจหรือการนาเทคโนโลยีทั้งหลายมาใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ (สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงให้กับระบบการบริหารจัดการการเงินและการคลัง โดยที่
ผู้บริโภคสามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆที่ใช้
อยู่เป็นประจา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าใน
รอบ 1 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการทาธุรกรรมทางการเงินสูงถึง 127 ล้านรายการ มูลค่ารวมถึง 4.9 แสนล้านบาท
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560)
พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นโครงการหนึ่งของการพัันาระบบชาระเงินแห่งชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัันาโครงสร้างระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ที่มีเป้าหมายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิ ภาพโครงสร้างพื้นฐานการชาระเงินของประเทศ ในการรองรับการเจริญเติบโตของ Digital
Economy (ไทยพับลิกา้ , 2561) โดยระบบการชาระเงินพร้อมเพย์ เป็นการบริการทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ธุรกิจ และ
หน่วยงานต่างๆ ใช้ในการโอนเงินและรับเงิน เป็นบริการเพิ่มจากการโอนเงินแบบเดิมทาให้ผู้ใช้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากระบบการชาระเงินพร้อมเพย์จะใช้เลขโทรศัพท์ มือถือ หรือ เลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับเงินโดยที่ไม่
ต้องจดหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ยาวและจดจายาก โดยบริการนี้ได้มีการประกาศใช้ระบบการชาระเงินแบบ
พร้อมเพย์อย่างเป็นทางการในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทคโนโลยี ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่อ การใช้บริ ก ารพร้ อ มเพย์
ซึ่ง Venkatesh & Morris (2016) รายงานทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and
Use of Technology: UTAUT) โดยอธิบายถึงการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้งานโดยเป็ นทฤษฎีที่พัฒนามา
จากทฤษฎีด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) สิ่งอานวยความ
สะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี
(Perceived Compatibility) และความกังวล (Anxiety) นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์
คือ ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (The Innovation and Technology Acceptance) ประกอบด้วย การรับรู้
ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use)
ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงทาการศึกษา ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลและผลการศึกษาไปใช้ในการกาหนดแนวทางการใช้งาน และการบริหารจัดการระบบการ
ชาระเงินแบบพร้อมเพย์ รวมถึงให้ผู้ใช้ยอมรับและมีความมั่ นใจในการใช้บริการพร้อมเพย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถ
ส่งผลทางบวกต่อการดาเนินงานธุรกรรมทางการเงินต่อไป

วัตถุประสงค์การทาวิจัย
เพื่อ ศึ ก ษาปั จ จั ย การยอมรั บการใช้ เทคโนโลยีที่ส่ ง ผลต่อ การใช้ บริ ก ารพร้ อ มเพย์ข องประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
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กรอบแนวคิดงานวิจยั
การศึกษาเรื่องปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
(Consumer Acceptance and Use of IT)
1. ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy)
2. สิ่งอานวยความสะดวก (Facilitating Conditions)
3. อิทงธิวล
พลของสังคม (Social Influence)
ความกั
4. ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility)
5. ความกังการยอมรั
วล (Anxiety)
บนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(The Technology Acceptance)
1. การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness Resources)
2. การรั
บรู้ความง่จายต่
สมมติ
ฐานการวิ
ัย อการใช้ (Perceive Ease of Use)

การใช้บริการพร้อมเพย์

1. ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวังจากการใช้งาน สิ่งอานวยความสะดวก
อิทธิพลของสังคม ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี และความกังวล จะส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์
2. ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายต่อ
การใช้ จะส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์

นิยามศัพท์เฉพาะ
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance) หมายถึง การทาความเข้าใจในเทคโนโลยีและ
การตัดสินใจที่จะยอมรับเทคโนโลยีแล้วนาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจาวัน คือการรับรู้ถึงประโยชน์ ( Perceived
Usefulness) ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ความตั้งใจที่จะใช้ (Intention to Use) การรับรู้ถึงความ
เสี่ยง (Perceived Risk) ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude toward Using) และการนามาใช้งานจริง (Actual Use) เป็นต้น
พร้อมเพย์ (Promtpay) เป็นบริการทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ใช้ในการโอนเงิน
และรับเงิน เป็นบริการเพิ่มจากการโอนเงินแบบเดิมที่ให้ประชาชนเลือกใช้ได้และทาให้ผู้ใช้มีความสะดวกมากขึ้น
เพราะระบบพร้อมเพย์จะใช้เลขประจาตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินแทนได้ ทาให้สะดวกและ
ง่ายต่อการจดจา จากเดิมที่ต้องรู้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารจึงจะโอนเงินให้ได้

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1874

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ด และทฤษฎี ที่เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย การยอมรั บการใช้เ ทคโนโลยีที่ ส่ ง ผลต่อ การใช้ บริ ก ารพร้ อ มเพย์ข อง
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและเขตปริม ณฑล ซึ่ งผู้ วิจั ยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเพื่อ นามาใช้ในการศึ กษามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
Venkatesh & Morris (2016) ได้เสนอทฤษฎีที่เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีซึ่งทฤษฎีการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีได้อธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้งานโดยเป็นทฤษฎีที่พั ฒนามาจากทฤษฎี
ด้านพฤติกรรมและผลจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้พบว่ามี 5 ปัจจัย ดังนี้
1. ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) เป็นความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ความ
มุง่ หวังหรือความรู้สกึ ของบุคคลที่มีต่อการ ใช้งานเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความเชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วย
สนับสนุนหรืออานวยความสะดวกให้การใช้งาน เทคโนโลยีเป็นไปด้วยความราบรื่น
3. อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) เป็นการรับรู้ของแต่ละบุคคลว่า กลุ่มบุคคลที่มีความสาคัญต่อ
บุคคลได้ให้ความคาดหวัง หรือเชื่อว่าแต่ละบุคคลควรใช้เทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือมี
แนวคิดเช่นเดียวกันกับอิทธิพลของสังคม
4. ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility) เป็นระดับที่นวัตกรรมไดรับการมองวาสอดคลอง
กับเทคโนโลยีหรือการทางานสอดคล้องกับค่านิยม ความต้องการและประสบการณ์ของผู้รับนวัตกรรม การรับ
นวัตกรรม ซึ่งไม่สอดคล้องหรือเข้ากันไมได้ กับค่านิยมจะเป็นกระบวนการที่ช้ามากเพราะผู้รับนวัตกรรมจะต้อง
เปลี่ยนแปลงค่านิยมของตนเอง เสียก่อนจึงจะทาให้การยอมรับนวัตกรรมประสบความสาเร็จ
5. ความกังวล (Anxiety) เป็นความรู้สกึ วิตกกังวลในการใช้ เทคโนโลยีวา่ เทคโนโลยีสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ รวมถึงความวิตกกังวลถึงระดับความ ปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้งาน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Luarn & Lin (2005) กล่าวว่า การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีและนาไปสู่การใช้เทคโนโลยีมี
ความสาคัญและถูกเสนอเป็นแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ซึ่งเป็นแบบจาลองที่เรียบเรียงปัจจัยพื้นฐานใน
การยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภค ดังนี้
1. การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceive Usefulness) หมายถึง การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ ปัจจัยที่กาหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิ านได้อย่างไรและเป็นปัจจัยที่สง่ ผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ด้วย
2. การรับรู้ความง่ายต่อการใช้ (Perceive Ease of Use) หมายถึง การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน
คือ ปัจจัยที่กาหนดในแง่ปริมาณหรือความสาเร็จที่ได้รับว่าตรงกับความต้องการหรือที่คาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สง่ ผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
แนวคิดประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ คือ การศึกษาโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงประชากร ซึ่ง สามารถนาไปประยุกต์ได้ทั้งใน
เชิงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ด้วยปัจจัยทางประชากรนี้เองอาจเป็นตัวแปรหนึ่งซึ่งส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมได้
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กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กรต่างๆ จะประกอบไปด้วยบุคลากรใน
ระดับต่า งๆ เป็ นจ านวนมากบุ คคลแต่ล ะคนจะมีพ ฤติก รรมที่แ ตกต่า งกัน ออกไปลัก ษณะพฤติก รรมของบุ คคลที่
แสดงออกแตกต่างกันนี้ มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสรีระ ความถนัดสภาวะทางจิตใจ อารมณ์จากงานวิจัย
ทางด้านจิตวิทยาทั้งหลายได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมาก
2. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของผู้บริโภคซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคสินค้าหรือ บริการที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน
3. สถานภาพสมรส (Marital status) หมายถึง การครองเรือนซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น คนโสด สมรส หม้าย
หย่า หรือแยกกันอยู่ สถานภาพสมรสของบุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอสิ ระในการตัดสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการ
คิดการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสาร
4. อาชีพ (Career) มีอทิ ธิพลอย่างสาคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้สั่งสารเพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรม
ประสบการณ์ทัศนคติคา่ นิยมและเป้าหมายที่ต่างกัน
5. รายได้ (Income) รายได้อาจจะเป็นตัวชี้การมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้าส่วนใหญ่จะโยง
เกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่นๆ เพื่อให้กาหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจน

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อมุ่งค้นหาข้อเท็จจริงจากการเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกั บการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่
ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการวิจัย คือ กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล และเคยได้ยิน
ชื่อหรือรู้จักบริการพร้อมเพย์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มของผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
จึงใช้สูตรการคานวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากร (Non Population) ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) โดย
สามารถคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมได้ดังนี้
สูตร n =
กาหนดให้
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วจิ ัยกาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ระดับ 0.05)
e = ค่าความคลาดเคลื่อนซึ่งในที่นกี้ าหนดไว้ที่ 5% หรือ 0.05
แทนค่าสูตรได้ดังนี้

n =
=

384.16 หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง
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จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลในงานวิจัยนี้จะดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) โดยออกแบบถามสอบแจกตามสถานที่ต่างๆและแบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire From) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะของคาถามที่มีหลายคาตอบ
ให้เลือก (Multiple Choice Question) เป็นลักษณะของคาถามปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวังจากการใช้
งาน สิ่งอานวยความสะดวก อิทธิพลของสังคม ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี และความกังวล ตามทฤษฎีของ
Venkatesh & Morris (2016) โดยใช้วิธีการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งลักษณะคาถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงคาตอบเดียว จานวนคาถาม 21 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรั บรู้ถึง
ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้ ตามทฤษฎีของ Luarn & Lin (2005) โดยใช้วิธีการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค
ชัน้ ( Interval Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งลักษณะคาถามสามารถเลือกคาตอบได้
เพียงคาตอบเดียว จานวนคาถาม 8 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการพร้อมเพย์ ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล โดยใช้วิธีการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งลักษณะคาถามสามารถเลือกคาตอบ
ได้เพียงคาตอบเดียว จานวนคาถาม 3 ข้อ
ส่วนที่ 5 คาถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้บริการพร้อมเพย์ จานวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็น คาถาม
ปลายเปิด ตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยใช้แนวคิด
และทฤษฎีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ไปปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาแนะนาและทาการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหา
นัน้ มีความเที่ยงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน
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การศึกษาวิจัยในครั้ งนี้ ได้ ค่ าระดั บความเชื่อมั่ นเท่ ากั บ 0.636 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่ นค่ อนข้างสู ง และ
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่น่าจะยอมรับได้คือ 0.50 ขึน้ ไป (สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์, 2546)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนาข้อมูลที่ได้นั้นไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS (Statistical package for social science) เพื่อหาค่าสถิติดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผู้วิจัยนามาใช้ในการอธิบายผล
การศึกษาที่ได้จากแบบสอบถามในส่วนต่างๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังนั้นสถิตทิ ี่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในส่วนนี้
ผู้วิจัยต้องการทราบถึงตัวแปรอิสระ คือ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ดังนั้นสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation: SD)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใน
ส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงตัวแปรอิสระ คือ การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดังนั้นสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation: SD)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการพร้อมเพย์ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการ
ทราบถึงตัวแปรตาม คือ การใช้บริการพร้อมเพย์ ดังนั้นสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (
Standard Deviation: SD)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistic) เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ของข้อมูล ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และตัวแปรตาม คือ การใช้บริการพร้อมเพย์ ด้วย
วิธีทางสถิตโิ ดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) ซึ่งมีเกณฑ์
การแปลความหมาย โดยใช้ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์คะแนนดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง (ร้อย
ละ 56.5%) อายุ 20-25 ปี (ร้อยละ 41.3%) สถานภาพโสด (ร้อยละ 67.0%) อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา (ร้อยละ
45.8%) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 33.8)
ส่วนที่ 2 ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก ที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.58 (S.D = 0.38) ซึ่งเมื่อพิจารณาการ
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ยอมรับการใช้เทคโนโลยี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมาก คือ สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน ที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.72 (S.D = 0.55) ความคาดหวังที่ได้ใช้งาน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 (S.D = 0.47) อิทธิพลของสังคม ที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 (S.D = 0.47) และการรับรู้ถึงความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 (S.D =
0.47) และกลุ่มตัวอย่างที่ เห็นด้วยปานกลาง คือ ความกังวล ที่มคี ่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 (S.D = 0.52)
ส่วนที่ 3 ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมของ
กลุ่มตัวอย่างต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 (S.D = 0.45) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมาก คือ การรับรู้ความง่ายต่อ
การใช้ ที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.71 (S.D = 0.49) และ การรับรู้ถึงประโยชน์ ที่มคี ่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 (S.D = 0.47)
ส่วนที่ 4 การเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ พบว่าระดับความคิดเห็นโดยของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเลือกใช้บริการ
พร้อมเพย์ อยู่ในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 (S.D = 0.56) ซึ่งเมื่อพิจารณาการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ ของ
กลุ่มตัวอย่างเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก คือ ท่านตั้งใจที่จะใช้บริการพร้อมเพย์ทันทีที่มีโอกาสอย่าง
แน่นอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 (S.D = 0.70) ท่านพร้อมแล้วที่จะใช้บริการพร้อมเพย์อย่างแน่นอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
(S.D = 0.71) และท่านมีแผนใช้บริการพร้อมเพย์ในอนาคตอันใกล้นี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 (S.D = 0.68)
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อศึกษา
ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัย การยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่
ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares df.
Mean Square F
Sig.
การถดถอย (Regression)
71.545
7
10.221
72.804
.000b
ส่วนที่เหลือ (Residust)
55.032
392
140
126.577
399
Total
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์
ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ความคาดหวังจากการใช้งาน อิทธิพลของสังคม สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน การรับรู้
ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี ความกังวล การรับรู้ ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้
เทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุคูณ
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร B
Std. Error Beta
T
Sig
(Constant)
1.363 .203
6.716
.000
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ความคาดหวังจากการใช้งาน
X1
.112
.075
.102
1.505
.133
สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน X2
.136
.061
.143
2.218
.027
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ตัวแปรพยากรณ์
อิทธิพลของสังคม
การรับรู้ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี
ความกังวล

ตัวแปร
X3
X4
X5

B
.033
-.063
-.106

Std. Error
.082
.064
.047

Beta
.029
-.056
-.105

T
.399
-.973
-2.277

การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การรับรู้ถึงประโยชน์
X6
.251
.081
.227
3.112
การรับรู้ความง่ายต่อการใช้
X7
.276
.074
.259
3.733
R = 0.616, R Square = 0.380, Adjusted R Square = 0.368 , Spd. Error of the Estimate = 0.42145

Sig
.692
.331
.023
.002
.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการพร้อม
เพย์ มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน ความกังวล การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี ดังปรากฏในตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการ
พร้อมเพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ทั้ง 4 ด้าน ได้ดังนี้
= 1.363+(0.136)X2+(-.106)X5+(0.251)X6+(0.276)X7
เมื่อ
แทน การใช้บริการพร้อมเพย์
X2
แทน การใช้บริการพร้อมเพย์ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน
X5
แทน การใช้บริการพร้อมเพย์ ด้านความกังวล
X6
แทน การใช้บริการพร้อมเพย์ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
X7
แทน การใช้บริการพร้อมเพย์ ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้
จากการสรุปผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิงเพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้
บริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐาน
ผลการวิจัย
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ความคาดหวังจากการใช้งาน
ไม่สนับสนุน
สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน
สนับสนุน
อิทธิพลของสังคม
ไม่สนับสนุน
ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี
ไม่สนับสนุน
ความกังวล
สนับสนุน
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การรับรู้ถึงประโยชน์
สนับสนุน
การรับรู้ความง่ายต่อการใช้
สนับสนุน
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาผลการศึกษามาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบายสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานข้อ 1 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อม
เพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับการใช้
เทคโนโลยี ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ เนื่องจาก การใช้บริการพร้อม
สามารถรับ-โอนเงินเพียงแค่ใช้เบอร์มือถือ หรือ เลขบัตรประจาตัวประชาชนแทนเลขบัญชีธนาคารได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วรวมถึงการใช้บริการพร้อมเพย์ทาให้ไม่ต้องมีเงินสดติดตัวและลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสดในการใช้
จ่าย จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา หลบภัย และ นิตนา ฐานิตธนกร (2559) ได้ศึกษา เรื่อง การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย ประโยชน์การใช้งาน และความง่า ยในการใช้ง านที่ มีผลต่อการใช้บริก ารชาระเงิน ผ่านอุปกรณ์ส่ือสาร
เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกส่งผลต่อการชาระเงินผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อ 2 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์
ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและเขตปริ ม ณฑล ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า การยอมรั บการใช้
เทคโนโลยี ด้านความกังวลส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ เนื่องจาก การใช้บริการพร้อมเพย์อาจทาให้ผู้ใช้รู้สึกวิตก
กังวลเพราะเกรงว่าจะสูญเสียความเป็นส่วนตัวและมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวัฒน์
เปลี่ยนบางยาง (2561) ได้ศึกษา เรื่อง ความวิตกกังวลของประชาชนในการใช้บริการพร้อมเพย์ ผลการศึกษาพบว่า
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความกังวลมีความสัมพันธ์และส่งผลกับความวิตกกังวลของประชาชนในการใช้
บริการพร้อมเพย์
สมมติฐานข้อ 3 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ เนื่องจาก การใช้บริการพร้อมเพย์สามารถทา
ธุรกรรมต่างๆได้ง่ายขึ้นและมีประโยชน์อย่างมากในการดาเนินชีวิต จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชนก พลาบูลย์.
(2558) ได้ศึกษา เรื่อง การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย ผล
การศึกษาพบว่า การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนใน
การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย
สมมติฐานข้อ 4 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อม
เพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้ ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ เนื่องจากการใช้บริการพร้อมเพย์ทา
ให้ผู้ใช้สามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเองและมีฟังก์ชั่นการทางานที่ไม่ซับซ้อน จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สัญชัย อุปะเดี ย (2553) ได้ ศึกษา เรื่อง ปัจ จัย ด้า นการรั บรู้ เกี่ย วกั บระบบพาณิชย์อิเล็ก ทรอนิกส์ ที่ส่ง ผลต่อ การ
ตัดสินใจใช้บริการชาระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานและการรับรู้ง่ายต่อการใช้งาน การรับรู้ความเสี่ยง
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ความไว้ว างใจต่อ พาณิชย์อิเล็ ก ทรอนิก ส์ มีความสั ม พั นธ์ กั บการตั ดสิ น ใจใช้บริ ก ารชาระเงิ น ผ่ า นระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อม
เพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยผู้วจิ ัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยี ในด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Facilitating Conditions) และด้านความกังวล (Anxiety) จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรพัฒนาระบบให้สะดวก
ต่อการใช้งานพร้อมทั้งสามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลของระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ได้ง่ายมากขึ้น ตลอดจนเพิ่ม
ความเป็นส่วนตัวเพื่อลดความกังวลเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นและคงใช้บริการพร้อมเพย์ต่อไป
2. จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness Resources) และการรับรู้ความง่ายต่อ
การใช้ (Perceive Ease of Use) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรส่งเสริม พัฒนาและให้ความสาคัญเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เพิ่มมากขึ้นเพื่อทาให้ประชาชน
เกิดความรู้สึกว่าการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมของรัฐบาลไทยเป็นการทาธุรกรรมทางการเงินที่
ง่าย สะดวก และมีระบบความปลอดภัยสูง รวมถึงทาให้ระบบมีฟังก์ชั่นการทางานที่ไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความสะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งานมากขึ้น
3. จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ในด้านความ
คาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) และความเข้ากันได้ของ
เทคโนโลยี (Perceived Compatibility) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าไม่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ ดังนั้น
หน่วยงาน รัฐบาล และธนาคารต่างๆควรรณรงค์ส่งเสริม บริการพร้ อมเพย์มากขึ้น เพื่อ กระตุ้นให้ประชาชนเกิ ด
แรงจูงใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้ที่สนใจควรศึกษาถึงสาเหตุและข้อวิตกกังวลของประชาชนที่ใช้บริการพร้อมเพย์ เพราะหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะได้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของประชาชนที่ไม่ได้เลือกใช้บริการพร้อมเพย์
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยในด้านอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ เช่น
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและปัจจัยการส่งเสริมการตลาด เป็นต้น
3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาถึงค่านิยม ความแตกต่างในการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์และ
การบริการธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่มีการให้บริการในรูปแบบที่คล้ายกัน
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การศึกษาวิจัยครั้งนีส้ ามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์สาขา
ตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความรู้ การแนะนา ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่ องและให้การ
สนับสนุนต่อผู้ทาวิจัยในงานวิจัย รวมถึงขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการตอบ
แบบสอบถามจึงทาให้งานวิจัยในครั้งนีป้ ระสบความสาเร็จ

เอกสารอ้างอิง
กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ. (2548). ทัศนคติของพนักงานที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติ กรรมการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ในองค์กรบริษัทเควต ปิโตรเลียม (ประเทศไทย( จากัด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560). ระบบการชาระเงินพร้อมเพย์ ได้จาก:
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/PSServices/PromptPay/Pages/default.aspx. สืบค้นเมื่อ 29
กันยายน 2561.
ธานินทร์ ศิลปจารุ. (2552). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตดิ ้วย SPSS. พิมพ์ครัง้ ที่ 10. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์เจริญพัฒน์.
พรชนก พลาบูลย์. (2558). การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผล
ต่อ ความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของ
รัฐบาลไทย. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
วนิดา บุตตะมา. (2555). ความสาคัญของเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน. ได้จาก:
https://www.gotoknow.org/posts/503459. สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2561.
ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2551). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตดิ ้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง. (2561). ความวิตกกังวลของประชาชนในการใช้บริการพร้อมเพย์ (Anxiety of People
for Using PromptPay Service). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
สัญชัย อุปะเดีย. (2553). ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจใช้
บริการ ชาระเงินผ่านระบบ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. การ
ค้นคว้าแบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์. (2546). ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์. พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพฯ:
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สุชานันท์ อารีย์ราษฎร และ ภิญญดา อินทนิล . (2560). ปัจจัยการยอมรับการใช้เ ทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้ แอพพลิเคชั่นลีลูน่า. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุนันทา หลบภัย, นิตนา ฐานิตธนกร. (2559). การรับรู้ถึงความปลอดภัย ประโยชน์การใช้งาน และความง่ายใน
การใช้งานที่มีผลต่อการใช้บริการชาระเงินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเกรุงเทพมหา
นคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 3. นนทบุรี: โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส
คอนเวนชั่น.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1883

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2559). ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. ได้จาก:
https://www.etda.or.th/background-and-mission.html. สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2561.
อุไร ลิ้มปิติ. (2559). แนวทางการทาธุรกิจผ่านระบบพร้อมเพย์. ได้จาก: www.thairath.co.th. สืบค้นเมื่อ 29
กันยายน 2561.
ไทยพับลิกา้ . (2561). พร้อมเพย์ระบบชาระเงินของโลกยุคใหม่ ได้จาก:
https://thaipublica.org/2018/06/kkp-financial-literacy-20/. สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2561.
Lin, F., Seedy, S.F., & Deron, L. (2011). Assessing citizen adoption of e-Government initiatives in
Gambia: A validation of the technology acceptance model in information systems success.
Government Information Quarterly, 28, 271–279.
Loo, W.H., Paul, H.P., & Chong, S.C. (2009). User acceptance of Malaysian government multipurpose
smartcard applications. Government Information Quarterly, 26, 358–367.
Venkatesh, V., Davis, G.B., & Morris, M.G. (2003). User acceptance of information technology. Toward
a unified view MIS Quarterly, 27(3), 425-478.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1884

แนวทางการปฏิบัติเมื่อนักท่องเที่ยวขับขี่ยานพาหนะเผชิญกับพายุ
Guidelines when travelers are driving vehicles exposed to storms
วนัชพร จันทรักษา1 และสรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล2
Wanachaporn Chantharaksa1 and Sanwit Chuaphisutkul2
บทคัดย่อ
การเดินทางท่องเที่ยวด้วยพาหนะส่วนบุคคลอาจพบปัญหาและเกิดอันตรายได้หากอยู่ในบริเวณที่เกิดพายุ ซึ่ง
ส่ ว นมากเป็ น พื้ น ที่ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ คุ้ น เคย อี ก ทั้ ง ไม่ มี ป ระสบการณ์ ที่ จ ะเผชิ ญ กั บ ภาวะวิก ฤตและอั น ตรายสู ง
คณะผู้วิจัยจึงต้องการหาทางออกให้แก่นักท่องเที่ยวได้มีแนวทางในการตัดสินใจเพื่อ การเอาตัวรอดที่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ข้อมูล
ทั่วไป ผลกระทบภายใต้ก ารเกิดพายุ ฝนขณะขับขี่ และข้อแนะน าเพิ่มเติม จากนั้นใช้โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิ ติ
คานวณหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่าง ใช้ค่า
t-test, f-test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้ทฤษฎีสหสัมพันธ์
ผลจากการวิจัยพบว่า ทัศนะวิสัยด้านหน้ามีผลกระทบมากที่สุดร้อยละ 42.75 ปัจจัยด้านยานพาหนะ รถเสีย
การทรงตัวมีผลกระทบมากที่สุด ร้ อยละ 35 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ถนนลื่น ผลกระทบมากที่ร้อยละ 32.75
และมีแนวทางในการแก้ปัญหามากที่สุด คือ จอดรถบริเวณอาคารบ้านเรือนหรือปั๊มน้ามัน เมื่อทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า เพศหญิงได้รับผลกระทบมากกว่าเพศชาย ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ พบว่า มีคู่ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกมากที่สุด คือ คู่ปัจจัยการมองเห็นสิ่งกีดขวางกับการมองเห็น
ผิวจราจร โดยมีคา่ r อยู่ที่ 0.724 และคู่ปัจจัยรถเสียการทรงตัวกับรถลื่นไถล โดยมีคา่ r อยู่ที่ 0.801
คาสาคัญ: นักท่องเที่ยว, การขับขี,่ ยานพาหนะ, พายุ
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Abstract
This research aims to guide travelers who drive the car in the storm.. Questionnaire were 3 parts in used
to collect the data. Part I was the basic information of the respondents. Part II the effects of environment under
extreme weather. Part III suggestions on driving. The collected data were analyzed by descriptive and inferential
statistic including percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test and the correlation coefficient analysis.
The result show factor of driver, 42.75% of the front visibility is most effected. Factor of vehicle, 35% of
the vehicle loss of balance is most effected and Factor of environment, 32.75% of slippery road is most effected.
There are solutions to most problems is parking stop at the building or gas station. The test of compare
difference as shown female are effected more than males, age 41 – 50 years old. According to the correlation
coefficient analysis, the vehicle loss of balance the most closely related to the slippery road (r = 0.801)
Keyword: Tourists, driving, vehicles, storms

บทนา
ครอบครัวคนไทยรวมถึงกลุ่มบุคคลและหมู่คณะในปัจจุบัน นิยมเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ตามภูมิภาคของประเทศด้วยพาหนะส่วนตัวเป็นส่วนมาก เนื่องจากมีความสะดวก
ต่อการวางแผนการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของสมาชิกที่ร่วมเดินทาง อีกทั้งมีความ
สะดวกต่อการปรับโปรแกรมในระหว่างการท่องเที่ยวได้โดยง่าย รวมถึงการเดินทางด้วยรถยนต์มีเส้นทางรองรับ
การเดินทางที่สะดวกสบายต่อการสัญจรมีอยู่เป็นจานวนมาก พร้อมกันนีย้ ังมีเทคโนโลยีชว่ ยนาทางให้สามารถเดินทาง
ไปยังที่ที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยเดินทางมาก่อนให้ถึงจุดหมายได้โดยไม่ยุ่งยาก จึงทาให้การท่องเที่ยวด้วยตนเองเป็นที่นิยม
ในปัจจุบัน (Zsolt Sándor, 2013) อย่างไรก็ตามการขับรถผ่านไปในท้องถิ่นที่ไม่คุ้นเคยตลอดเส้นทางกว่าจะถึง
ปลายทาง อาจจะเผชิญกับเหตุการณ์หรือภัยธรรมชาติที่ไม่คาดคิดและไม่ได้เตรียมรับสถานการณ์มาก่อน ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่ถ้าก่อนการเดินทางได้เตรียมการในการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยให้นักท่องเที่ยวมีขั้นตอน
ในการปฏิบัติไว้รองรับ หากต้องเผชิญกับเหตุการณ์ โดยงานวิจัยนี้ให้ความสาคัญกับการขับขี่ยานพาหนะเข้าไปใน
พื้นที่ ๆ กาลังเกิดพายุที่สง่ ผลให้การบังคับรถเป็นไปด้วยความยากลาบาก และสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายค่อนข้างสูง
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเกิดฝนตกเป็นจานวน
มาก (วิรัช มณีสาร)โดยฝนที่ตกลงมานั้นเกิดจากพายุระดับต่าง ๆ ได้แก่ พายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน และไต้ฝุ่น จาก
สถิตใิ นรอบ 48 ปีที่ผ่านมา มีพายุหมุนเขตร้อนเข้าสูป่ ระเทศไทยทั้งหมด 164 ลูก เฉลี่ยแล้วปีละ 3-4 ลูก ส่งผลให้เกิด
อุบัตเิ หตุต่อการคมนาคมทางบกค่อนข้างสูง (คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ , 2553) อาทิ ฝนที่ตกหนักทาให้
เกิดถนนลื่น ต้นไม้ล้ม เสาไฟฟ้าโค่น ท้องฟ้ามืดครึ้มบดบังทัศนวิสัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นต้น เหล่านี้
ล้วนเสี่ยงต่อการทาให้เกิดความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของผู้ที่กาลังใช้รถใช้ถนน เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่มหี ลักในการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ บางคนเลือกที่จะจอดรถข้างทางท่ามกลางพายุฝนที่รุนแรง บางคนตัดสินใจขับรถ
ต่อไปท่ามกลางทัศนวิสัยที่อยู่ในระดับต่ามากๆ เพื่อหาจุดจอดที่ปลอดภัย ในขณะที่บางคนยอมเสี่ยงภัยไปข้างหน้า
เพื่อให้ผ่ านพ้น พื้น ที่วิกฤต และบางคนอาจจะยอมกลั บหั วรถแล้ว ย้อ นกลับ ทั้ งนี้เพราะแต่ล ะคนไม่มีหลั กในการ
ตัดสินใจ หากแต่ใช้ความรู้สกึ กล้าหรือกลัวเป็นที่ตั้ง
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สภาพทั่วไปของถนนเมื่อเกิดลมพายุ (Zhao Jianyou, 2013) สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปจนส่งผลต่อการควบคุม
ยานพาหนะ เนื่องจากอาจเกิดกระแสลมที่มีความเร็วสูงพัดผ่านต้นไม้จนกิ่งก้านหักร่วงลงมาหรือ อาจรุนแรงจนลาต้น
หักโค่นลงมาบนผิวจราจร ซึ่งหากต้นไม้ล้มฟาดลงบนสายไฟฟ้าก็จะทาให้เสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาอีก และหากมีฝนตก
หนักด้วยก็จะยิ่งทาให้สถานการณ์วิกฤตมากขึ้น เหตุการณ์เช่นนี้หากหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเป็นเหตุ
สุดวิสัยที่จะหลีกเลี่ยงก็ควรที่จะมีวิธีเลือกที่ดีที่สุด ด้วยสภาพถนนของประเทศไทยในปัจจุบันทั้งเขตเมืองและชนบท
ได้รับการพัฒนาผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี จึงสามารถเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่กับแหล่งท่องเที่ยวได้นานจนมืดค่าแล้วค่อยออกเดินทางกลับที่พัก ซึ่งหากไม่เกิด
เหตุการณ์ลมฟ้าอากาศแปรปรวนก็สามารถขับขี่ยวดยานได้ตามปกติ แต่ถ้าหากสภาพอากาศวิกฤตบวกกับความไม่
คุ้นชินกับภูมปิ ระเทศจะสร้างปัญหาอย่างใหญ่หลวงในการตัดสินใจเพื่อควบคุมยานพาหนะให้ปลอดภัย
คณะผู้วิจัยคาดหวังว่าผลที่ได้จากงานวิจัยนี้จะช่วยทาให้นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมยานพาหนะมี
ลาดับขั้นและทางเลือกในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง สมาชิก และผู้ร่วมทาง หากต้องเผชิญกับ
พายุในระหว่างการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อหาแนวทางปฏิบัตใิ ห้แก่นักท่องเที่ยวสามารถควบคุมยานพาหนะในขณะเกิดพายุได้โดยปลอดภัย

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ซึ่งกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ ตาม
ตารางขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane ที่ความเชื่อมั่น 95% จะได้ขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นจานวน
ประมาณ 400 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกาหนดประเด็นของข้อคาถาม
เพื่อให้สามารถนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นตรวจสอบรายการ
(Check list) จานวน 3 ข้อ คือ เพศ อายุ และประเภทของรถที่ใช้
ตอนที่ 2 ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายใต้การเกิดพายุฝนที่เกิดขึ้นขณะขับขี่ โดยมีลักษณะคาถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale ) 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง ส่งผลกระทบมากที่สุด
4 หมายถึง ส่งผลกระทบมาก
3 หมายถึง ส่งผลกระทบปานกลาง
2 หมายถึง ส่งผลกระทบน้อย
1 หมายถึง ส่งผลกระทบน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 ข้อแนะนาเพิ่มเติมการปฏิบัติ หรือข้อควรปฏิบัตใิ นการขับขี่ขณะเกิดพายุฝน โดยเป็นคาถามที่
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิด
3. ขั้นตอนการวิจัย
ตอนที่ 1 การสร้างแบบสอบถาม ที่ได้ทบทวนจากวรรณกรรมที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้การขับรถขณะ
เกิดพายุฝน เพื่อปรับใช้ในการสร้างแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
ตอนที่ 2 แจกแจงแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ แบบสอบถาม และแบบสอบถาม
ออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชากรได้อย่างทั่วถึง
ตอนที่ 3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เป็น
การวิจัยเชิงสารวจซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์โดยตรง หรือใช้แบบสอบถามถามจากกลุ่มตัวอย่าง ให้กลุม่ ตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองตามความสมัครใจ และจัดให้อยูใ่ นรูปแบบในด้านต่างๆดังนี้
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check list) จะใช้วิธีหา
ค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)
- ผลกระทบ และสภาพแวดล้อมภายใต้การเกิดพายุฝนที่เกิดขึ้นขณะขับขี่ ลักษณะแบบสอบถาม เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จะใช้วธิ ี หาค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD
- ผลจากการแก้ไขปัญหา ลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check list) จะใช้วธิ ีหาค่าความถี่
4 การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบและความแปรปรวน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของตัวแปรทั้งสองกลุ่ม โดยจะแสดงค่าตัวแปรดังนี้
N คือ จานวนกลุม่ ตัวอย่างทั้งหมด
μ คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย
ϭ คือ ค่าเบี่ยงเบน
t คือ ค่าสถิตทิ ใี่ ช้พจิ ารณาใน t-distribution
f คือ ค่าสถิตทิ ี่ใช้พจิ ารณาใน f-distribution
Sig. คือ ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมยานพาหนะขณะเกิดพายุฝน โดย
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อควบคุมยานพาหนะขณะเกิดพายุฝน โดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
5 สรุปผล เป็นการสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
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ผลการศึกษา
1. การสร้างแบบสอบถาม
แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ภัทรา นิคมานนท์, 2544) ในส่วนแรกสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ทาแบบสอบถาม ส่วนถัดมาสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใต้การเกิดพายุฝนที่เกิดขึ้นขณะควบคุมยานพาหนะ
ซึ่งแบ่งออกเป็นด้านผู้ควบคุมยานพาหนะ ด้านยานพาหนะ ด้านสภาพแวดล้อม และการแก้ไขปัญหา รวมถึงผลจาก
การแก้ไขปัญหา ในส่วนสุดท้ายคือข้อเสนอแนะหรือข้อปฏิบัติในการควบคุมยานพาหนะขณะเกิดพายุฝนจานวน 400
ชุด และตรวจสอบความถูกต้อง จึงนามาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์
2 การเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 แบบสอบถามรายบุคคล
เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามไปแจกผู้หยุดพักรถที่สถานีบริการน้ามันในเส้นทางสุพรรณบุรี ชัยนาท
ซึ่งมักเกิดพายุฝนรุนแรงเกือบทุกปี เพื่อที่จะได้ทราบว่าผู้ควบคุมยานพาหนะมีวิธีอย่างไร ในการทาให้เกิดความ
ปลอดภัยมากที่สุด หรือหลบหลีกอันตรายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
2.2 แบบสอบถามออนไลน์การทาแบบสอบถามออนไลน์จะได้คาตอบจานวนมากในเวลาที่น้อยกว่า
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การวิเคราะห์ผลกระทบ และสภาพแวดล้อมภายใต้การเกิดพายุฝนที่เกิดขึ้นขณะขับขี่
ตารางที่ 1 แสดงระดับของผลกระทบ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับ ด้านผู้ควบคุมยานพาหนะ
ระดับของผลกระทบ

สภาพแวดล้อมภายใต้การเกิด
พายุ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง

ร้อยละ
น้ อ ย
ที่สุด

รวม

คะแนน

มาก
มาก
ที่สุด

ปาน
น้อย
กลาง

น้ อ ย
ที่สุด

17.5

1.75

0

รวม
เฉลี่ย

ส่ ว น
เบี่ยงเบน แ ป ล
อันดับ
ความ
มาตรฐาน

1. ด้านผู้ควบคุมยานพาหนะ
1.1 ทัศนวิสัยด้านหน้า

171

152 70

7

0

400 42.75

38

136

179 72

12

1

400 34

44.75 18

3

161

100

15

1

400 30.75

40.25 25

152 100

25

5

400 29.5

38

122 92

39

8

400 34.75

30.5

1.6 จาเป็นต้องเปิดไฟหน้า 127

119

99

53

2

400 31.75

1.7 ความวิตกกังวล

75

146

99

34

400 11.5

1.2
ขวาง

การมองเห็น สิ่ง กี ด

1.3 การมองเห็นผิวจราจร 123
1.4 การมองเห็ นระดั บ
118
ความต่างของถนน
1.5 การมองเห็ น ถนน
139
ชารุด

46

0.792

มากที่สุด 1

0.25 100 4.09

0.81

มาก

2

3.75

0.25 100 3.98

0.855

มาก

3

25

6.25

1.25

100 3.88

0.947

มาก

4

23

9.75

2

100 3.86

1.064

มากที่สุด 5

29.75 24.75 13.25 0.5

100 3.79

1.056

มากที่สุด 6

18.75 36.5

100 3

1.113

ป า น
7
กลาง

24.75 8.5

ด้านผู้ควบคุมยานพาหนะ พบว่าได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุดจากทัศนวิสัยด้านหน้าเป็นอันดับที่ 1 ด้วยคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.22
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100 4.22

ตารางที่ 2 แสดงระดับของผลกระทบ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับ ด้านยานพาหนะ
ระดับของผลกระทบ

สภาพแวดล้อมภายใต้การ
เกิดพายุ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง

ร้อยละ
น้ อ ย
ที่สุด

รวม

เฉลี่ย

ส่ ว น
เบี่ยงเบน แ ป ล
อันดับ
ความ
มาตรฐาน

คะแนน

มาก
มาก
ที่สุด

ป า น
น้อย
กลาง

น้ อ ย
ที่สุด

รวม

2. ด้านยานพาหนะ
2.1 รถเสียการทรงตัว

89

140 113

43

15

400 22.25 35

28.25

10.75 3.75

100

3.61

1.061

มาก

1

2.2 รถลื่นไถล

106

110

109

62

13

400 26.5

27.25

15.5

3.25

100

3.59

1.132

มาก

2

83

117

142

48

10

400 20.75 29.25 35.5

12

2.5

100

3.54

1.028

ปาน
3
กลาง

44

64

99

108

85

400 11

27

21.25 100

2.69

1.275

น้อย

2.3
ทิศทาง

รถวิ่ ง ไปตาม

2.4 เครื่องยนต์ดับ

27.5

16

24.75

ด้านยานพาหนะ พบว่า ผลกระทบจากรถเสียการทรงตัวอยูใ่ นระดับมากและเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61
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ตารางที่ 3 แสดงระดับของผลกระทบ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับ ด้านสภาพแวดล้อม
ระดับของผลกระทบ
สภาพแวดล้อมภายใต้การเกิดพายุ

ร้อยละ

มาก
ปาน
น้อ ย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

รวม

เฉลี่ย

ส่ ว น
เบี่ยงเบน แ ป ล
อันดับ
ความ
มาตรฐาน

คะแนน

มาก
มาก
ที่สุด

ปาน
น้อย
กลาง

น้ อ ย
ที่สุด

รวม

3. ด้านสภาพแวดล้อม
3.1 ท้องฟ้ามืดมิด

69

159

131

28

13

400 17.25 39.75 32.75 7

3.25

100

3.61

0.96

มาก

2

3.2 ถนนลื่น

100

150

120

22

8

400 25

37.5

30

5.5

2

100

3.78

0.951

มาก

1

3.3 ทาให้น้าท่วมบริเวณผิวทาง 82

148

108

41

21

400 20.5

37

27

10.25 5.25

100

3.57

1.085

มาก

3

3.4 ลมพัดแรง

49

179

130

35

7

400 12.25 44.75 32.5

8.75

1.75

100

3.57

0.879

มาก

4

71

106

117

74

32

400 17.75 26.5

29.25 18.5

8

100

3.28

1.187

3.6 สายไฟฟ้าพาดบริเวณถนน

65

90

133

80

32

400 16.25 22.5

33.25 20

8

100

3.19

1.167

3.7 กิ่งไม้หักลงบนผิวจราจร

66

106

135

61

32

400 16.5

33.75 15.25 8

100

3.28

1.149

3.8 ต้นไม้ลม้ ขวางทางจราจร

73

90

113

94

30

400 18.25 22.5

28.25 23.5

100

3.21

1.205

3.5
จราจร

เสาไฟฟ้าโค่ นขวางทาง

26.5

7.5

ป า
กลาง
ป า
กลาง
ป า
กลาง
ป า
กลาง

น
น
น
น

6
8
5
7

ด้ า น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม พ บ ว่ า ผู้ ค ว บ คุ ม ย า น พ า ห น ะ ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ถ น น ลื่ น ม า ก ที่ สุ ด เ ป็ น อั น ดั บ 1 แ ล ะ มี ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ 3 . 7 8
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3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นกลุ่มบุคคล ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ที่เคยควบคุมยานพาหนะขณะที่
เกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรง จานวน 400 คน
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบและสภาพแวดล้อมภายใต้การเกิดพายุฝนรุนแรงขณะขับขี่
ด้านผู้ควบคุมยานพาหนะจะเป็นประเด็นทัศนวิสัยด้านหน้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22
ด้านยานพาหนะส่งผลให้รถเสียการทรงตัว ผลกระทบที่เกิดขึ้นร้อยละ 35 รถลืน่ ไถล ผลกระทบที่เกิดขึ้นร้อยละ 26.5
และเครื่องยนต์ดับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นร้อยละ 11 รถเสียการทรงตัว ผลกระทบที่เกิดขึ้นร้อยละ 35
ด้านสภาพแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นทาให้ท้องฟ้ามืดมากร้อยละ 39.75 ถนนลื่นมากร้อยละ 37.5 น้าท่วม
บริเวณผิวทางร้อยละ 37 ลมพัดแรงร้อยละ 44.75 เสาไฟฟ้าโค่นขวางทางจราจรร้อยละ 17.75 สายไฟฟ้าพาดบริเวณ
ถนนร้อยละ 16.25 กิ่งไม้หักลงบนผิวจราจรร้อยละ 16.5 ต้นไม้ลม้ ขวางทางจราจร ร้อยละ 18.25
ตารางที่ 4 แสดงระดับการแก้ปัญหา
ส่ ว น
สภาพแวดล้อมภายใต้การเกิด
คะแนน เบี่ยงเบน แ ป ล
อันดับ
พายุ
ความ
มาก
ปาน
น้อ ย เฉลี่ย
มาก
น้อย
มาตรฐาน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ระดับ

4. การแก้ปัญหา
4.1 จอดรถบริเวณไหล่ทาง

72

4.2 จอดรถบริเวณใต้ตน้ ไม้ 26
4.3 จอดรถบริเวณอาคาร
115
บ้านเรือน หรือ ปั๊มน้ามัน
4.4 ขับต่อไปโดยไม่มีรถนา
27
อยู่ขา้ งหน้า
4.5 ขับตามรถที่อยู่
35
ข้างหน้า
4.6 ตัดสินใจย้อนกลับ

16

128 127

53

20

3.45

1.084

มาก

54

129

113

78

2.59

1.138

ปานกลาง 5

114

109

50

12

3.68

1.108

มากที่สุด

110

170

64

29

3.11

0.993

ปานกลาง 4

150 152

51

12

3.36

0.918

ปานกลาง 3

46

141

91

2.39

1.079

น้อย

106
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6

ผลจากการตัดสินใจ
ตารางที่ 5 ร้อยละของผลจากการตัดสินใจ
ผลจากการตัดสินใจ

ร้อยละ

ไม่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สนิ

91.5

รถได้รับความเสียหาย โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

10.25

รถได้รับความเสียหาย และมีผู้บาดเจ็บ

3.75

รถได้รับความเสียหาย มีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวติ

3.25

4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาวะผู้ขับขี่ภายใต้การเกิดพายุฝนจาแนกตามปัจจัยต่างๆ
สมมติฐาน

เพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน
เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย ทางด้านความเครียดเมื่อต้องเป็นผู้ควบคุมหรือ
ขับขี่ยานพาหนะขณะเกิดพายุฝน พบว่าค่าเฉลี่ยของเพศหญิงอยู่ในระดับมากกว่าเพศชาย (μ = 3.89 และ 3.80) ซึ่ง
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างได้ค่า (t) เท่ากับ 0.90 และค่า (sig.) เท่ากับ 0.49 ทางด้านความเป็นห่วงด้านความปลอดภัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของเพศหญิงอยู่ในระดับ
มากกว่าเพศชาย (μ = 3.54 และ 3.26) ได้คา่ (t) เท่ากับ -2.22 และค่า (sig.) เท่ากับ 0.11 ทางด้านความเชื่อมั่นเมื่อ
ต้องเป็นผู้ควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ พบว่า ค่าเฉลี่ยของเพศชายอยู่ในระดับมากกว่าเพศหญิง (μ = 3.55 และ
3.38) ได้คา่ (t) เท่ากับ -1.56 และค่า (sig.) เท่ากับ 0.19 ทางด้านทักษะการแก้ปัญหาในสภาวะคับขัน พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของเพศชายอยู่ในระดับมากกว่าเพศหญิง (μ = 3.16 และ 3.06) ได้คา่ (t) เท่ากับ -0.89 และค่า (sig.) เท่ากับ 0.43
4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของอายุ
สมมติฐาน

แต่ละช่วงอายุไม่มคี วามแตกต่างกัน
แต่ละช่วงเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน13

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างอายุกับกับสภาพแวดล้อมภายใต้การเกิดพายุฝนโดยรวม พบว่า อายุ
ต่างกันมีระดับพฤติกรรมการควบคุมยานพาหนะขณะขับขี่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=1.64
, P = 0.28) ความแตกต่างของผลกระทบในสภาพแวดล้อมภายใต้การเกิดพายุด้านผู้ควบคุมยานพาหนะ จาแนกตาม
อายุเป็นรายคู่ พบว่า อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมระดับผลกระทบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยปัจจัยด้านผู้ควบคุมยานพาหนะส่งผลกับช่วงอายุ 41-50 ปี (μ = 3.98) มากที่สุด ปัจจัยด้านผู้ควบคุ ยานพาหนะ
ส่งผลกับอายุ 41-50 ปี (μ = 3.50) มากที่สุด ปัจจัยด้า นยานพาหนะส่งผลกับอายุ 41-50 ปี (μ = 3.73) มากที่สุด
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4.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของประเภทรถ
สมมติฐาน

H_(o): ⍴=0 รถแต่ละประเภทไม่มคี วามแตกต่างกัน
H_(1): ⍴≠0 รถแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน

พบว่า ประเภทรถต่างกันมีระดับพฤติกรรมการควบคุ มยานพาหนะขณะขับขี่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (F=3.57 , P = 0.07)
4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมยานพาหนะ
ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ทดสอบสมมติฐานซึ่งใช้ t เป็น
ค่าสถิติ พิจารณาคู่ปัจจัยที่ได้เทียบกับระดับนัยสาคัญที่ 0.01 (ร้อยละ 99) หรือ 0.05 (ร้อยละ 95) ว่าอยู่ในพื้นที่
ยอมรับสมมติฐาน หรือ ปฏิเสธสมมติฐาน โดยกาหนดเกณฑ์ความสัมพันธ์ ดังนี้
0 < I r I ≤ 0.05 ไม่มคี วามสัมพันธ์
0.05 < I r I ≤ 0.3

มีความสัมพันธ์น้อย

0.3 < I r I ≤ 0.5 มีความสัมพันธ์ปานกลาง
0.5 < I r I ≤ 0.8 มีความสัมพันธ์มาก
0.8 < I r I ≤ 1

มีความสัมพันธ์มากที่สุด

กรณีที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนวิสัยกับปัจจัยด้านอื่น ทาให้ได้คู่ปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับปานกลางขึ้นไป
6 คู่ โดยมีคา่ r ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กราฟแสดงค่า r ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนวิสัยกับปัจจัย 6 ด้าน
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กรณีที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งกีดขวางกับปัจจัยด้านอื่น ทาให้ได้คู่ปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับปานกลางขึ้นไป 6 คู่
โดยมีคา่ r ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กราฟแสดงค่า r ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งกีดขวางกับปัจจัย 6 ด้าน
กรณีที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นผิวจราจรกับปัจจัยด้านอื่น ทาให้ได้คู่ปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับปานกลาง
ขึน้ ไป 3 คู่ โดยมีคา่ r ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงค่า r ความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นผิวจราจรกับปัจจัย 3 ด้าน
กรณีที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นระดับความต่างของถนน กับปัจจัยด้านอื่น ทาให้ได้คู่ปัจจัยที่มีอิทธิพลใน
ระดับปานกลางขึ้นไป 3 คู่ โดยมีคา่ r ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่า r ความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นระดับความต่างของถนนกับปัจจัย 3 ด้าน
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กรณีที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นถนนชารุดกับปัจจัยด้านอื่น ทาให้ได้คู่ปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับปานกลาง
ขึน้ ไป 4 คู่ โดยมีคา่ r ดังภาพที่ 5
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.403

0.375

0.33

0.347

ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่า r ความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นถนนชารุดกับปัจจัย 4 ด้าน
กรณีที่ 6 และ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความจาเป็นต้องเปิดไฟหน้าตอนกลางวันและความสัมพันธ์ระหว่างความวิตก
กังวลกับปัจจัยด้านอื่น ปรากฎว่าไม่มคี ู่ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลในระดับปานกลางขึ้นไป
กรณีที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างรถเสียการทรงตัวกับปัจจัยด้านอื่น ทาให้ได้คู่ปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับปานกลางขึ้น
ไป 3 คู่ โดยมีคา่ r ดังภาพที่ 6
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.801
0.601
0.465







ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่า r ความสัมพันธ์ระหว่างรถเสียการทรงตัวกับปัจจัย 3 ด้าน
กรณีที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างรถลื่นไถลกับปัจจัยด้านอื่น ทาให้ได้คู่ปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับปานกลางขึ้นไป 2 คู่
โดยมีคา่ r ดังภาพที่ 7
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.555

0.522





ภาพที่ 7 กราฟแสดงค่า r ความสัมพันธ์ระหว่างรถลื่นไถลกับปัจจัย 2 ด้าน
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กรณีที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมให้รถวิ่ งไปตามทิศทาง กับปัจจัยด้านอื่น ทาให้ได้คู่ปัจจัยที่มีอิทธิพลใน
ระดับปานกลางขึ้นไป 1 คู่ คือกับเครื่องยนต์ดับ มีความสัมพันธ์เชิงบวกมาก โดยมีคา่ r อยู่ที่ 0.522

สรุปผลและอภิปรายผล
1 ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายใต้การเกิดพายุฝนที่เกิดขึ้นขณะขับขี่ พบว่า ปัจจัยด้านผู้ควบคุมยานพาหนะ
ที่มีผลกระทบมากที่สุด คือ ทัศนะวิสัยด้านหน้า ส่งผลให้การมองเห็นสิ่งกีดขวาง ผิวจราจร ระดับความต่างของถนน
และถนนชารุด ลดลงตามลาดับ เมื่อการมองเห็นลดลง ผู้ควบคุมยานพาหนะส่วนใหญ่เลือกที่จะเปิดไฟหน้ารถ ขณะที่
ปัจจัยด้านยานพาหนะที่มีผลกระทบมากที่สุด คือ รถเสียการทรงตัว อาจส่งผลให้รถนั้นลื่นไถล อีกทั้งการควบคุมให้
รถวิ่งไปตามทิศทางยากขึ้น ส่วนเครื่องยนต์ดับความเห็นส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดขึ้นน้อย และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบมากที่สุด คือ ถนนลื่น
2 ในด้ านการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมภายใต้การเกิดพายุ ฝนที่เกิดขึ้นขณะขับขี่ พบว่า แนวทางในการ
แก้ปัญหามากที่สุด คือ จอดรถบริเวณอาคารบ้านเรือนหรือปั๊มน้ามัน รองลงมา คือ จอดรถบริเวณไหล่ทาง และขับ
ตามรถที่อยู่ข้างหน้า ตามลาดับ ซึ่งจากงานวิจัย (Zsolt Sándor, 2013) อธิบายว่าหากมีปริมาณน้าฝนมากกว่า 20
mm/h ผู้ควบคุมยานพาหนะควรลดความเร็วลงมากกว่า 40 km/h
3 ผลจากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของผลกระทบระหว่างเพศและสภาพแวดล้อมภายใต้การ
เกิดพายุฝนที่เกิดขึ้นขณะขับขี่ พบว่า เพศหญิงได้รับผลกระทบมากกว่าเพศชาย โดยมีผลกระทบมากที่สุดในช่วงอายุ
41 - 50 ปี ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมยานพาหนะขณะเกิดพายุฝน พบว่า มีคู่ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์เชิงบวกมากที่สุดอยู่ คือ คู่ปัจจัยรถเสียการทรงตัวกับรถลื่นไถล โดยมีค่า r อยู่ที่ 0.801 สามารถ
อธิบายได้วา่ เมื่อรถเสียการทรงตัวมากเท่าใด โอกาสที่รถลื่นไถลก็จะเกิดมากขึ้น และหากรถขับมาด้วยความเร็วหรือ
มีความเร็วเพิ่มขึ้นอาจทาให้ล่นื ไถลมากขึ้นตามไปด้วย
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อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน
TrueMoney Wallet
The Influence of Online Marketing to TrueMoney Wallet Application
Awareness
พาขวัญ เสมพืช1 อารีรัตน์ หลังแก้ว1* เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และ กนกวรรณ กิจชระภูม1ิ
Pakwan Sampuech1, Areerat Langkaew1*, Kedwadee Sombultawee1 and Kanokwan Kitcharabhumi1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัต ถุประสงค์ เพื่อศึก ษาอิทธิพ ลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้
แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เพื่อนาไปสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ สมาชิก
กลุ่มเฟซบุ๊ค TrueMoney Wallet เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่ อมั่น
เท่ากับ 0.868 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยคือ Website Facebook Youtube และ Line ส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชั่น True Wallet อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ = 1.022 +(0.381) X1 + (0.410) X2 + (0.326) X5 + (0.408) X6 แต่ Instagram
และ Blog ไม่ส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชั่น True Wallet
คาสาคัญ: การสื่อสารการตลาดออนไลน์ การรับรู้แอปพลิเคชัน

Abstract
The objective of this research was to study the Influence of online marketing to TrueMoney Wallet
application awareness, to create a predictive equation by using quantitative research. The sample used in this
research was TrueMoney Wallet group members of Facebook. The research tool was online questionnaire with
reliability equal 0.868 The data was analyzed by multiple regression analysis. The result shows that marketing
communication factors through Website Facebook YouTube Line which affecting TrueMoney Wallet application
awareness at significance level 0.05 and equation is = 1.022 +(0.381) X1 + (0.410) X2 + (0.326) X5 + (0.408)
X6 but Instagram and Blog do not affect the recognition of the TrueMoney Wallet application
Keywords: marketing communications application awareness
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บทนา
ในปัจจุบันประชากรไทยใช้เงินสดกันน้อยลงและหันมาใช้จ่ายผ่านบัตรและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น
ดังจะเห็นได้จากรายงานระบบชาระเงิน (2559) ที่ระบุว่าการใช้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณธุรกรรม e-Payment ทั้งสิ้น 3,215.3 ล้านรายการ คิดเป็นอัตราการเติบโต
ร้อยละ 23.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ National
e-Payment ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการชาระเงินของประเทศไทย ให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
อย่างครบวงจร (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, 2559)
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประชากรไทยใช้เงินสดน้อยลง และนิยมใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) มากขึน้
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา e-Money มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ โดยได้ ปรับเปลี่ยนจากบัญชีบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเป็น แอปพลิเคชันบน Smart phone มากขึ้น TrueMoney Wallet ก็เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่
เข้ามามีบทบาทในการทาธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการดาเนินธุรกิจทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
ถือว่าต้องทาการแข่งขันกัน อย่างมาก จึงทาให้ TrueMoney Wallet ต้องพยายามหาช่องทางการสื่อสารการตลาด
ออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากประชากรไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลสารวจ
พบว่า ประเทศไทยมีจานวนผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ตถึง 57 ล้านคนจากจานวนประชากรทั้งหมด 69.11 ล้านคน ซึ่งใน 1 วันคน
ไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 9 ชั่วโมง 38 นาที (Pigabyte, 2561) ดังนั้นการสื่อการการตลาดผ่านสื่อออนไลน์จึง
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ คือ การดาเนินกิ จกรรมทางการตลาด โดยใช้อิน เทอร์ เน็ ตเป็น สื่อ กลาง มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อทาให้ผู้บริโภครู้จักสินค้ามากขึ้น ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การโฆษณาทางเว็บไซต์ การโฆษณาทาง
เฟซบุ๊ค การโฆษณาทางยูทูป เป็นต้น เมื่อมีการสื่อสารการตลาดผู้บริโภคก็จะเกิดการรับรู้จากสิ่งกระตุ้นต่างๆ ผ่าน
การรับรู้ทางอวัยวะรับสัมผัสทัง้ 5 (วุฒิ สุขเจริญ, 2559) แล้วจึงเกิดการตระหนักรู้ การเลือกรับ การจัดระเบียบ และ
การตีความหมาย ซึ่งการรับรู้ของผู้บริโภคแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประสาทสัมผัสของแต่ละบุคคล
และปริมาณความเข้มข้นของตัวกระตุ้นที่ผู้บริโภคสัมผัส (ภาวินี กาญจนาภา, 2558)
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วจิ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อ
การรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยศึกษาจากกลุ่มประชากร คือ สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ค TrueMoney Wallet
จานวน 27,282 คน เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney
Wallet ซึ่งผลของการทาวิจัยในครั้งนี้จะทาให้ทราบว่าผู้บริโภคส่วนมากรู้จักแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet จาก
ช่องทางใดมากที่สุด และผู้วิจัยคาดหวังว่าข้อมูลจากผลการวิจัยในครัง้ นี้จะสามารถนาไปใช้พัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่สง่ ผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์
ได้แก่ Website, Facebook, Blog,
Instagram, Youtube, Line

การรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney
Wallet

สมมติฐาน
1.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
2.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
3.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Blog ส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
4.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
5.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube ส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
6.ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Line ส่งผลต่อการการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

ทบทวนวรรณกรรม
การสื่อสารการตลาดออนไลน์
การตลาดออนไลน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยา และรู้ได้ทันทีว่าจะสื่อสารไปให้ผู้ชายหรือ
ผู้หญิง อายุเท่าไร รสนิยมแบบใด อยู่จังหวัดไหน และประเทศอะไร การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในสื่อออนไลน์จึงไม่
จากัดเฉพาะคนในประเทศ อีกทัง้ รูปแบบของสื่อก็มคี วามหลากหลาย เช่น ภาพ เสียง วิดีโอทางออนไลน์ ทาให้ผู้รับสื่อ
กลับมาดูเมื่อไรก็ได้ เรียกว่ามีความยืดหยุ่นในการสื่อสารมากกว่าการตลาดแบบออฟไลน์ค่อนข้างมาก ข้อดีของการ
สื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์อีกหนึ่งข้อคือ เจ้าของสินค้าไม่จาเป็นต้องสื่อสารเอง (Direct Communication) แต่
อาจจะให้คนอื่นๆที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ (Online Influencer) สื่อสารแทนได้ผ่านทางโซเซียลมีเดียในรูปแบบสื่อสาร
ทางอ้อม (Indirect Communication) ซึ่งจะทาให้เกิดความน่าเชื่อถือ สูงกว่าการสื่อสารในรูปแบบเดิม ๆ นอกจากนี้ส่ือ
ออนไลน์ยังได้เปรียบกว่าสื่ออื่นๆ ตรงที่วัดผลได้อย่างแม่นยามาก เพราะว่าสามารถรู้ได้ว่าใครกาลังเข้าเยี่ยมชมตลาด
ออนไลน์ของเรา ทาให้นาข้อมูล มาวิเคราะห์และปรับปรุงการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และงบประมาณที่ใช้
ทาการตลาดผ่านสื่อออนไลน์นนั้ ไม่จาเป็นต้องมากมาย (ภาวุธ พงษ์วทิ ยภานุ และดร. สุธาทิพ ยุทธโยธิน, 2558)
กระบวนการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
กระบวนการสารสนเทศประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเปิดรับ การใส่ใจ การตีความหมาย และความทรงจา
ซึ่งการเปิดรับ การใส่ใจ และการตีความหมาย ประกอบเป็นการรับรู้ของผู้บริโภค การรับรู้ (Perception) คือ การมองเห็น
โลกภายนอกที่อยู่รายล้อมรอบตัวของบุคคล บุคคลสองคนอาจสัมผัสตัวกระตุ้นตัวเดียวกันและภายใต้สภาพแวดล้อม
เดียวกัน แต่บุคคลทั้งสองจะมีการตระหนักรู้ การเลือกรับรู้ การจั ดระเบียบ และการตีความหมาย ของตัวกระตุ้นที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้นึ อยูก่ ับความต้องการหรือความจาเป็น ค่านิยม และความคาดหวังของแต่ละบุคคล บุคคลจะมีการับรู้
ตัวกระตุน้ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ และการสัมผัส (ภาวินี กาญจนาภา, 2558)
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีสารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ที่
สร้างขึน้ และกาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ค TrueMoney Wallet จานวน 27,282 คน เก็บข้อมูล
ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผู้วิจัยจึงได้กาหนดจานวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 27,282 คน จึงใช้สูตรการ
คานวณขนาดตัวอย่างแบบทราบประชากร โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie
and Morgan) โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่า ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05
(ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยสามารถคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมได้ดังนี้
สูตร
กาหนดให้
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
= ขนาดของประชากร
= ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
= ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1และระดับความเชื่อมั่น 95% (

= 3.841)

= สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร ถ้าไม่ทราบให้กาหนด ( = 0.5)
แทนค่าสูตรได้ดังนี้

ตัวอย่าง จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 378 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลในงานวิจัยนี้จะดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยอาศัยหลักเครือข่าย (Network Sampling) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
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เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้ อประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เป็นลักษณะคาถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ แอปพลิเคชันผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์จานวน 8 ข้อ
เป็นลักษณะคาถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว เช่น ท่านรับรู้ข่าวสารของแอป
พลิเคชัน TrueMoney Wallet ผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ชนิดใด , ใครคือผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้ แอป
พลิเคชัน TrueMoney Wallet ของท่าน
ส่วนที่ 3 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet จานวน 6 ด้าน
ด้านละ 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) กาหนดเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้
เพียงคาตอบเดียว และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
ส่วนที่ 4 ปัจจัยในการรับรู้ แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet จานวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กาหนดเป็น 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว และแปรผลตาม
Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็น
สิ่งสาคัญ เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัย อีกทั้งการทดสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ สาหรับวัดการวิจัยศึกษาอิทธิพลของการ
สื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจน
ผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอข้อแนะนาและทาการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความ
เที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการ ทดสอบ
(Pre-test) กับกลุม่ ตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และ
นาข้อบกพร่องต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขก่อน นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย , 2551) ซึ่งผล
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้คา่ ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.868 แสดง
ว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนแล้ว ผู้วิจัยนา
ข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และนาผล
ไปดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ไดแก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์การรับรู้แอปพลิเคชันผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ โดยคานวณหาค่าร้อยละ
(Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัย การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดย
คานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standardy Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยในการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหา อิทธิพล
ของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
รับรู้ในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553)

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการวิ เคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage) ตารางที่ 1 ตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ลักษณะทั่วไปของตัวแปรข้อมูลทั่วไปของ
แบบสอบถาม

1. เพศ

2. อายุ

ชาย
หญิง
รวม
16 – 21 ปี
22 – 26 ปี
27 – 32 ปี
33 – 35 ปี
35 ปีขนึ้ ไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

120
280
400
121
153
105
21
0
400

30.0
70.0
100
30.3
38.3
26.3
5.3
0.0
100
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3. สถานภาพ

4. ระดับการศึกษา

โสด
สมรส/อยู่ดว้ ยกัน
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน

5. อาชีพ

6. รายได้ตอ่ เดือน

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
อื่น ๆ
รวม
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
362
38
0
141
252
7
400
169

ร้อยละ
90.5
9.5
0.0
35.3
63.0
1.8
100
42.3

104

26.0

15
112
0
400
180
27
113
80
0
400

3.8
28.0
0.0
100
45.0
6.8
28.3
20.0
0.0
100

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70) อายุ 22 – 26 ปี (ร้อยละ 38.3 ) ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 63) ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา (ร้อยละ 42.3) รายได้ต่อเดือนน้อย
กว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 45.0)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ข่าวสารของแอปพลิเคชันผ่านการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ทาง
Facebook (ร้อยละ 42.8) ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันของผู้ตอบแบบสอบถามคือ เพื่อน (ร้อยละ
51.7) สาเหตุที่ทาให้ผู้ตอบแบบสอบถามใช้แอปพลิเคชันคือ โปรโมชั่น (ร้อยละ 59.8) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้
กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) K Plus (ร้อยละ 38) และมีความถี่ในการใช้กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ต่อ
เดือน เดือนละ 5 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 67.3) ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้การจัดโปรโมชั่นของ TrueMoney Wallet ผ่านสื่อ
ออนไลน์ Facebook (ร้อยละ 42) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ Facebook (ร้อยละ 42) การ
สื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ของผู้ตอบแบบสอบถามคือ
Facebook (ร้อยละ 32.8)
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ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของแอปพลิเคชัน TrueMoney
Wallet ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Website, Facebook, Blog, Instagram,
Youtube และ Line จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ในการรับรู้แอปพลิเคชัน
TrueMoney Wallet ของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean 3.74 และ S.D 0.41) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 6 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน
Website (Mean = 3.54 S.D = 0.77), Facebook (Mean = 3.76 S.D = 0.49), Blog (Mean = 3.85 S.D = 0.54),
Instagram (Mean = 3.89 S.D 0.67), YouTube (Mean = 3.75 S.D = 0.64), Line (Mean = 3.65 S.D 0.75)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้
แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.84 และ S.D. = 0.82)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ของแอปพลิเคชัน
TrueMoney Wallet (Mean = 3.84 และ S.D. = 0.87) การสังเกตรูปลักษณ์ของแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
(Mean = 3.79 และ S.D. = 0.88) และการจดจาของแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet (Mean = 3.90 และ S.D. =
0.88) จากการสื่อสารการตลาดออนไลน์
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผล
ต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่
ส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ของผู้ตอบแบบสอบถาม
แหล่งความแปรปรวน
SUM of Squares df
Mean Square F
Sig.
การถดถอย (Regression)
ส่วนที่เหลือ (Residust)
Total

83.855
187.016
270.871

6
393
399

13.976
.476

29.369

.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้การรับรู้
แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet จากทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Website, Facebook,
Blog, Instagram, YouTube, Line ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ ของอิทธิ พลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่ งผลต่อการรับรู้แ อปพลิ เคชัน
TrueMoney Wallet โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร B
Std.
Beta
t
Sig.
Error
(Constant)
.717
.337
2.126
.034
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน X1
.403
.091
.381
4.422
.000
Website
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน X2
-.677
.177
-.410 -3.817
.000
Facebook
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ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปร

B

Std.
Error
.152

Beta

t

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน X3
.078
.052
.514
Blog
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน X4
.195
.112
.160
1.740
Instagram
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน X5
.413
.057
.326
7.258
YouTube
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน X6
.447
.061
.408
7.381
Line
R=0. 556 , R Square = 0.310 , Adjusted R Square = 0.299 , Std Error of the Estimates = 0.689

Sig.
.608
.083
.000
.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่า การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Website การสื่อสารการตลาดออนไลน์
ผ่าน Facebook การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube และ การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Line ส่งผลต่อการ
รับรู้การรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet แต่การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog และ การสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ผ่าน Instagram ไม่ส่งผลต่อการรับรู้การรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ดังปรากฏในตารางที่ 2
= 1.022 +(0.381) X1 + (0.410) X2 + (0.326) X5 + (0.408) X6
เมื่อ แทน การรับรู้การรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
X1 แทน ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Website
X2 แทน ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook
X5 แทน ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube
X6 แทน ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Line
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่สง่ ผลต่อการรับรู้การรับรู้
แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน
Website การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube และ
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Line ส่งผลให้อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ส่งผลต่อการรับรู้
แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 4 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
ผลการวิจัย
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Website
สนับสนุน
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook
สนับสนุน
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Blog
ไม่สนับสนุน
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram
ไม่สนับสนุน
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube
สนับสนุน
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Line
สนับสนุน
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สรุปผลและอธิปรายผล
การอภิปรายผลของข้อค้นพบต่าง ๆ จากการวิจัยเรื่องอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการ
รับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ผู้วิจัยได้นาผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
เพื่ออธิบาย และยืนยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานข้อ 1 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Website มีผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ เนื่องจาก
Website ถูกออกแบบและพัฒนาขึน้ มาเพื่อเน้นการให้บริการข่าวสารข้อมูลเป็นสาคัญ และนาเอาบริการ หรือข้อมูลต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งถูกกล่าวไว้ในงานวิจัยของ รพีภัทร มานะสุนทร (2558) ชื่อเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์, และการสร้าง
สังคมออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจชุมชน ในเขตอาเภอพุทธมณฑล จังหวันนครปฐม ทั้งนี้งานวิจัยของ เนณุภา
สุภเวชย์ (2548) เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสถาบันการศึกษา: กรณีศึกษา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ยังกล่าวไว้วา่ เว็บไซตที่ดี ควรมีเนื้อหาที่ทันสมัยและตองปรับปรุงขอมูลอยูเสมอ
สมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook มีผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney
Wallet ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ แต่
เป็นในลักษณะตรงกันข้าม ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ Facebook เป็นจานวนมากแต่การรับรู้ลดลง เนื่องจากในปี 2561
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งเฟสบุ๊ค ออกมาประกาศผ่านหน้าเฟซบุ๊คของตนเองว่าต่อไปนี้ News Feed จะให้
ความสาคัญกับโพสต์ของเพื่อนและครอบครัวมากขึ้น และลดความสาคัญของ Public Post หรือโพสต์จากเพจลงไป
(Ekapol Chucherd , 2561) ทั้งนี้เฟซบุ๊คมีผู้เข้าใช้งานในประเทศไทยอยู่ที่ 51 ล้านคน และเป็นช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์ยอดนิยมอันดับ 1 ของคนไทย (We Are Social , 2561) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปกรณ์ เอี่ยมศิรินพกุล
เรื่อง การวิเคราะหเนื้อหาการสื่อสารใน Facebook Fanpage ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Globish English School
กล่าวว่าเฟซบุ๊กสามารถใช้ในการสร้างแบรนด์เพื่อโปรโมทธุรกิจทากิจกรรมทางการตลาดรวมถึงการสื่อสารเพื่อ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences) นัน้ สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมมติฐานข้อ 3 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Blog มีผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ เนื่องจาก
ความถี่ในการแชร์ประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันและความน่าเชื่อถือของ Blog มีค่อนข้างต่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศศินาฏ ปานทอง (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางค์
ผ่านทาง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการอ้างอิงจากบุคคลที่มีช่ือเสียง
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่าบุคคลที่มีช่ือเสียงที่โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ใช้เครื่องสาอางตามที่โฆษณาจริง และการ
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ของบุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผู้บริโภคให้ทดลองใช้เครื่องสาอางด้วยความเต็มใจ
และวิจัยของ ศศิมา อุดมศิลป์ (2557) เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจ
ร้านอาหาร พบว่า Blog จะมีลักษณะการบันทึกเนื้อหาโดยเจ้าของบล็อกอย่างสม่าเสมอ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผู้อา่ นและบล็อกเกอร์ และเป็นบล็อกที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
สมมติฐานข้อ 4 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram มีผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney
Wallet ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram ไม่ส่งผลต่อการรับรู้
เนื่องจาก การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและความไม่นา่ เชื่อถือของการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram ดังที่ถูกกล่าวไว้ใน
วิจัยของ กรุณา จีนถนอม (2551) เรื่อง การรับรู้ความสาคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
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สุข ภาพ ว่า การตรวจสอบข้ อมู ล หรือ ความน่า เชื่อ ถือ ของข้ อ มูล บนอิน เตอร์เน็ ตนั้น กระทาได้ ยาก เป็ นผลมาจาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นระบบอิสระไม่มผี ู้ควบคุม ผู้ที่สร้างเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านนั้น ข้อมูลที่เผยแพร่อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องหรือถูกบิดเบือนไปจากความจริง หรือเป็นจริงเพียงบางส่วน
และไม่สามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลได้
สมมติฐานข้อ 5 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube มีผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney
Wallet ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube ส่งผลต่อการรับรู้
เนื่องจาก กิจกรรมบนโทรศัพท์มือถือของคนในประเทศไทยมากกว่า 75% ใช้เวลาไปกับการดูวดิ ีโอและเว็บไซต์ที่ถูกใช้
มากที่สุดคือ YouTube พร้อมทั้งเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุดในประเทศไทยเป็นอันดับที่ 9 (We Are Social ,
2561) ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ รัฐพงศ์ จั่วแจ่มใส (2560) เรื่อง การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อ
แนวโน้มของผู้บริโภค สื่อโฆษณาในสตรีมบนกลุ่ม วีดีโอออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชมวีดีโอออนไลน์เกือบทุก
วัน ระยะ เวลาที่ชมประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงต่อครั้ง และชมผ่านยูทูปมากที่สุด กรณีที่ไม่มีปุ่มให้ข้ามโฆษณา
ส่วนใหญจะทา กิจกรรมอื่นๆ ระหว่างรอให้โฆษณาจบ และประมาณร้อยละ 22 จะชมโฆษณาจนจบ ส่วนกรณีที่มีปุ่ม
ให้กดข้าม ร้อยละ 70 ของผู้ชมจะรอจนอนุญาตให้กดข้ามโฆษณาได้
สมมติฐานข้อ 6 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Line มีผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ ในปี 2018
กิจกรรมบนโทรศัพท์มือถือที่นิยมที่สุดในประเทศไทยคือการส่งข้อความแชท ทัง้ นี้แอปพลิเคชัน Line เป็นแอปพลิเคชัน
ที่ถูกใช้งานสูงที่สุดในประเทศไทย (We Are Social ,2561) ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ศุภัทรา นั้วตู้แก้ว (2559)
เรื่ อ ง การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากแอปพลิ เ คชั น ไลน์ ข องกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ง านเจเนอเรชั่ น เอ็ ก ซ์
ในกรุงเทพมหานคร ที่กล่าวไว้ว่า การสื่อสารผ่านไลน์ เป็นช่องทางที่สะดวก และผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการใช้
แอปพลิเคชันไลน์เป็นการสื่อสารที่สาคัญในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าในด้านความเห็น และความสนใจ แอปพลิเคชันไลน์
ได้เข้าไปครอบครอง พืน้ ที่ในการรับรู้ และสามารถสร้างความเป็นที่รู้สึกได้ในกลุ่มของผู้ใช้งานในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ซึ่ง
อาจจะนามาสู่การใช้งาน และทาให้ไลน์มีบัญชีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น ดังนั้น แอปพลิเคชันไลน์จึงต้ องมั่น สร้างการรับรู้แก่
ผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ ทาให้ผู้บริโภครู้สกึ ว่าการใช้แอปพลิเคชันไลน์ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการดาเนินชีวิต ทั้งนี้เพื่อเป็น
การส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นการสร้างส่วนแบ่งในใจของผู้บริโภค และยังนาไปอยู่สว่ นแบ่งในการตัง้ ใจใช้

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการศึกษาข้อมูลส่วนตัว พบว่าข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70) อายุ
22 – 26 ปี (ร้อยละ 38.3 ) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 63) ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา
(ร้อยละ 42.3) รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 45.0) และมีความถี่ในการใช้กระเป๋าอิเล็คทรอนิค
(E-Wallet) ต่อเดือน เดือนละ 5 ครัง้ ขึน้ ไป (ร้อยละ 67.3) ถือว่าเป็นผู้บริโภคกลุ่มหลัก ดั้งนั้นควรสื่อสารการตลาดเพื่อ
สร้างการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยเน้นกลุ่มผู้บริโภคเหล่านีเ้ ป็นหลัก และสร้างกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆด้วย
จากข้อมูลปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่สง่ ผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet แบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Website เป็นช่องทางที่สามารถนาเสนอเนื้อหาได้ครอบคลุม
ให้ขอ้ มูลที่ชัดเจนถูกต้อง ควรให้ความสาคัญกับการจัดการแพลตฟอร์มการนาเสนอเนื้อหาที่ง่ายต่อการเข้าชมและมี
ความน่าเชื่อถือ จะสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดการรับรู้ได้
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ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่ผู้คนนิยมและใช้งาน
เป็นจานวนมากแต่เฟซบุ๊คมีการลดการมองเห็นโพสต์ของเพจลงไป ธุรกิจอาจต้องปรับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog เป็น
ช่องทางที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า ธุรกิจไม่จาเป็นต้องให้ความสาคัญมากเกินไปเนื่องจากความไม่น่าเชื่อถือ
และมีความถี่ในการแชร์ประสบการ์ณการใช้สินค้าค่อนข้างต่า อาจทาให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ไม่ดตี อ่ ตราสินค้าได้
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าเนื่องจากข้อมูลไม่
ครบถ้วนและความไม่นา่ เชื่อถือของการสื่อสารธุรกิจอาจไม่จาเป็นต้องให้ความสาคัญแต่ Instagram เป็นแอปพลิเคชัน
แสดงรูปภาพหรือวิดีโอสัน้ ๆที่งา่ ยต่อการรับรู้ หากธุรกิจปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูลให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันก็จะ
เป็นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ของผู้บริโภค
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube เป็นช่องทางที่มีผู้บริโภคใช้งานค่อนข้างสูง ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ชมวีดีโอออนไลน์เกือบทุกวัน ระยะ เวลาที่ชมประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงต่อครั้ง และชมผ่านยูทูปมาก
ที่สุด (รัฐพงศ์ จั่วแจ่มใส 2560) ควรให้ความสาคัญ แก่การสื่อสารการตลาด เช่น การทา Video Content เพื่อดึงดูด
ผู้บริโภคให้เกิดการรับรู้
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Line เป็นช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่นิยมมากที่สุดในประเทศ
สามารถใช้ส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ เป็นช่องทางที่ควรให้ความสาคัญ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึน้
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ค TrueMoney Wallet เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ และปัจจุบันผู้บริโภคมีการรับรู้ผ่านสื่อหลายช่องทาง ควรกระจายการเก็บ ข้อมูลไปตาม
ช่องทางต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและสามารถนามาใช้ในการวิจัยครั้งต่อไปได้
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยและอิทธิพลด้านอื่น ๆ เช่น อิทธิพลด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาวิจั ย ในครั้ ง นี้ส ามารถส าเร็ จ และลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ผู้ วิ จั ย ต้อ งขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ส าขา
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอดทั้งการให้ความรู้
ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาเพื่อให้งานวิจัยออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุ กท่านที่ได้ให้ความ
ร่วมมือและยอมเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้าน
นวัตกรรมของผู้บริโภค
Psychological Factors that Influence Decisions to Purchase Foundation under
Innovation Competition
นิธิทัศน์ ธัญญาอนันต์1 วัลลภา พรมด้วง1 และ นภนนท์ หอมสุด1
Nitithat Tanyanan1*, Walrapa Promduang1 and Nopbhanont Homsud1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การ
แข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภค โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภครองพื้นในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 400 คน ด้วยการใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา และมีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นของครอนบาคเท่ากับ 0.709 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากผลการศึกษา พบว่า
ปัจจัยด้านการจูงใจ (x1) ด้านการรับรู้ (x2) ด้านทัศนคติ (x3) และด้านบุคลิกภาพ (x4) มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อรองพืน้ ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภค ( ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 มีค่า R square = 48.5%
โดยสมการพยากรณ์ คือ = 0.397 + (0.910)x1 + (0.291)x2 + (0.220)x3 + (0.295)x4
คาสาคัญ: ปัจจัยทางจิตวิทยา การตัดสินใจเลือกซือ้ รองพืน้ การแข่นขันด้านนวัตกรรม

Abstract
The purpose of this research was to study the psychological factors that Influence decisions to purchase
foundation under innovation competition. The sample of this study was 400 foundation consumers in Bangkok
who participated in replying the questionnaires which were passed the content validity test and the value of
reliability (Cronbach’s Alpha) = 0.709. The data was analyzed by multiple regression analysis. The motivation
(x1), perception (x2), attitudes (x3), and personality (x4) Influence decisions to purchase foundation under
innovation competition ( ) with a significance level of 0.01 and R square = 48.5%. The prediction equation was
= 0.397 + (0.910)x1 + (0.291)x2 + (0.220)x3 + (0.295)x4
Keywords: Psychological Factors, Decisions to purchase foundation, Innovation competition
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บทนา
ในยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่าความสวยความงามถือเป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือ
เพศหญิง ต่างให้ความสนใจกับความสวยความงาม รูปลักษณ์ภายนอก ทาให้ผู้คนเกิดความมั่นใจ โดยปัจจุบันตลาด
เครื่องสาอางและความงามในไทย พบว่ามีการเติบโตอย่างมาก มีมูลค่าถึง 57,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 3.8% ในปีที่ผ่าน
มา เมื่อเจาะดูแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มดูแลผิวหน้า หรือ Face Care เป็นสัดส่วนสูงสุด ถึง 40% รองลงมากลุ่มแฮร์แคร์
33% กลุ่มเมคอัพ 16% และกลุ่มบอดี้แคร์ 11% แต่ถ้าดูในแง่ของการเติบโต กลุ่มเมคอัพโตสูงสุดที่ 16% รองลงมา คือ
กลุ่มดูแลผิวหน้าโตขึน้ 4.5% บอดีแ้ คร์โตขึน้ 3.5% และแฮร์แคร์โตขึน้ 0.8% (กันตาร์ เวิลด์พาแนล, 2561)
การเติบโตของตลาดเครื่องสาอางดังกล่าวส่งผลให้มีเครื่องสาอางให้ผู้บริโภคเลือกสรรหลากหลาย แบรนด์
ต่าง ๆ ออกผลิตภัณท์ของตัวเองมาแข่งกันในท้องตลาดให้วัยรุ่นและคนทั่วไปได้เลือกใช้ ไม่วา่ จะเป็น Skin care สาหรับ
การบารุงผิว หรือจะเป็น Make up ที่ใช้สาหรับการแต่งแต้มสีสันและแก้ไขจุดบกพ่องให้กับใบหน้า ซึ่งการแต่งหน้าถือ
ว่าเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่ง ที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานหรือแทบจะเรียกได้ว่าตั้งแต่สมัยโบราณกาล เช่น อียิปต์
ไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านัน้ ที่นิยมแต่งแต้มสีสันในใบหน้า แม้แต่ฟาโรห์ผู้เป็นกษัตริย์แห่งอียปิ ต์ก็เขียนตาและแต่งหน้าให้ดู
ดีด้วยเช่นกัน จนกระทั่งตอนนีม้ นุษย์ก็ยังนิยมแต่งหน้าแต่งหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะใบหน้า ลดจุดด้อยเพิ่มจุดเด่น
กันเรื่อยมาเพื่อใช้ความมั่นใจและเพิ่มเสน่ห์ทางเพศให้มากขึ้น Foundation (รองพื้น) ที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องสาอางที่แทบ
จะขาดไม่ได้เลยสาหรับการแต่งหน้า ถ้าต้องการให้ผิวดูเรียบเนียน สีผิวสม่าเสมอ รอยสิวและรอยดาบนหน้าดูจางไป
ก็ต้องใช้รองพืน้ เพื่อแก้ไขในส่วนนั้นๆของใบหน้า
จากการที่ตลาดเครื่องสาอาง และความงามยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความต้องการ
ผู้บริโภคที่สูงขึ้น แบรนด์จึงต้องมีการปรับตัว ใส่นวัตกรรมใหม่ๆ และมีการทาตลาดที่เข้าถึงให้มากที่สุด เพื่อแข่งขันกับ
คู่แข่งขันที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อย ๆ (กันตาร์ เวิลด์พาแนล, 2561) รวมไปถึงรองพื้น ที่แบรนด์ต่าง ๆ มีการปรับสูตร เพิ่ม
นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างให้สามารถดึงดูดผู้บริโภคมาซื้อผลิตภัณฑ์รองพื้นของตนได้ นวัตกรรมรองพื้นมี
หลากหลายรูปแบบ รองพื้นเริ่มใช้นวัตกรรมจากสมุนไพรต่างๆหรือพืชพันธ์ใหม่ในการที่นามาเป็นส่วนผสมของรองพื้น
เพื่อสร้างเอกลักษณ์หรือทาให้รองพื้นนัน้ มีสรรพคุณที่ต่างกันออกไปเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคที่มีความต้องการที่ต่างกัน
จึงทาให้มีผลต่อการแข่งขันตลาดเครื่องสาอางสูงมาก นวัตกรรมจึงเป็นเรื่องสาคัญในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และ
ช่วยติดอาวุธสิ นค้าให้แข่งขันได้ในระดับโลก ดังนั้นการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการทั้งหน้าใหม่หน้าเก่า
ก็น่าจะมีส่วนให้มูลค่าตลาดของแบรนด์เครื่องสาอางไทยเริ่มใกล้เคียงกับแบรนด์นาเข้า (ภาณุพงษ์ ใจวุฒ,ิ 2560)
คณะผู้วิจัยจึ งสนใจในการศึก ษาปั จจั ยทางจิ ตวิทยาที่ส่ งผลต่อ การการตัด สิน ใจเลือ กซื้อ รองพื้น ภายใต้
การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยทางจิตวิทยา และพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและธุรกิจ
เครื่องสาอางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทาการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจนั้นๆอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมของ
ผู้บริโภค
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2. ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านการรับรู้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม
ของผู้บริโภค
3. ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาด้ า นการทั ศ นคติส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รองพื้ น ภายใต้ ก ารแข่ ง ขั น ด้ า น
นวัตกรรมของผู้บริโภค
4. ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านการบุคลิกภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้า น
นวัตกรรมของผู้บริโภค

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึก ษาวิจั ย เรื่อ งปั จ จั ย ทางจิ ต วิทยาที่ ส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจเลือ กซื้ อ รองพื้น ภายใต้ก ารแข่ ง ขั น ด้ า น
นวัตกรรมของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริโภครองพื้นในเขตกรุงเทพมหานคร และเนื่องจากไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอนผู้วิจัยจึงอาศัยวิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากร โดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran,
1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ
± 5 โดยมีการคานวณสูตร ดังนี้
n =
กาหนดให้
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสาคัญ (ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า
Z = 1.96)
n=
= 384.16
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างสารองเพื่อป้องกันความ
คลาดเคลื่อนไว้ 15 ตัวอย่าง โดยคิดรวมเป็น 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คณะผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
มีการอ้างอิงจากงานวิจัยของ วิภาวดา แย้มสกุล (2552) ทีท่ าการศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อผงซักฟอกภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผูบ้ ริโภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยโครงสร้าง
คาถามในแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามปลายปิด (Close end
questions) เลือกตอบได้คาตอบเดียว ประกอบไปด้วยคาถามในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมซื้อรองพื้นของผู้บริโภค เป็นคาถามปลายปิด (Close end
questions) เลือกตอบได้คาตอบเดียว จานวน 3 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพืน้ ภายใต้การแข่งขัน
ด้านนวัตกรรม เป็นคาถามแบบมาตรวัดแบบช่วง (Interval Scale) จานวน 17 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้ อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม เป็น
คาถามแบบมาตรวัดแบบช่วง (Interval Scale) จานวน 7 ข้อ
การตรวจสอบเครื่องมือ
คณะผู้วิจัยได้ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อ หา (Validity) โดยนาแบบสอบถามที่สร้า งขึ้นเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องและให้คาแนะนา
แก้ไขจนได้ค่า IOC มากกว่า 0 และได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุดไปทาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริง แต่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปหาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) คานวณผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ขึ้นไป (สุวิมล ติร
กานันท์, 2555)
ผลการทดสอบค่าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในแบบสอบถามส่วนที่ 3
ในด้านการจูงใจ เท่ากับ 0.803
ในด้านการรับรู้ เท่ากับ 0.778
ในด้านทัศนคติ เท่ากับ 0.769
ในด้านบุคลิกภาพ เท่ากับ 0.829
ผลการทดสอบค่าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในแบบสอบถามส่วนที่ 4 เท่ากับ 0.833
พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนที่ 3.2, ส่วนที่ 3.4, ส่วนที่ 4.2 และส่วนที่ 4.4 มีค่าเท่ากับ
0.709 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่น ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้แบบสอบถามนี้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง
ต่อไป
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เกณฑ์การแปรผล
เป็นการวัดผลแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม โดยใช้
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซึ่งผลจากการคานวณใช้

= 0.80
แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 เห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 เห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91.75 อายุ 20 - 29 ปี จานวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 86.50 ระดับการศึกษาสูงสุด
คือ ปริญญาตรี จานวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 เป็นนักศึกษา จานวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท จานวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเบือ้ งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน

ร้อยละ

เพศ

364
33
29
346
19
6
0
0
15
21
56
297
11

91.75
8.25
7.25
86.50
4.75
1.50
0.00
0.00
3.75
5.25
14.00
74.25
2.75

อายุ

ระดับการศึกษาสูงสุด

หญิง
ชาย
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปีขนึ้ ไป
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน

ร้อยละ

อาชีพ

325
34
18
17
6
309
51
18
20
2

81.25
8.50
4.50
4.25
1.50
77.25
12.75
4.50
5.00
0.50

400

100.00

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

นิสิตนักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว/อิสระ
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,000 – 30,000 บาท
30,001 – 50,000 บาท
50,001 – 100,000 บาท
100,001 บาทขึ้นไป
รวม

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้ รองพืน้ ของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ
รองพืน้ ในระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ 3 ครัง้ จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้น
คือ ตนเอง จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 และมีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อรองพื้นต่อครั้งประมาณ 501 – 1,000
บาท จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลพฤติกรรมการซือ้ รองพืน้
พฤติกรรมการซื้อรองพื้น
ความถี่ในการซื้อรองพืน้ ในระยะเวลา 1 ปี

ไม่เคยเลย
1 ครัง้
2 ครัง้
3 ครัง้
4 ครัง้
มากกว่า 4 ครัง้
บุคคลใดมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองพืน้ ครอบครัว
ตนเอง
เพื่อน
คนรัก
ดารา/นักร้อง
บุคคลที่มชี ่อื เสียง
น้อยกว่า 500 บาท
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อรองพืน้ ต่อครัง้
501 – 1,000 บาท
1,001 – 1,500 บาท
1,501 – 2,000 บาท
2,001 – 2,500 บาท
2,500 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
0
41
147
166
26
20
18
148
84
12
36
102
51
159
126
30
28
6
400

ร้อยละ
0.00
10.25
36.75
41.50
6.50
5.00
4.50
37.00
21.00
3.00
9.00
25.50
12.75
39.75
31.50
7.50
7.00
1.50
100.00

จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพืน้ ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.93 , S.D. = 0.38 ) และเมื่อพิจารณา
รายด้าน จะพบว่ามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้อยู่ในระดับมาก จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยาด้าน
การจูงใจ (Mean = 3.87 , S.D. = 0.57) ด้านการรับรู้ (Mean = 3.85 , S.D. = 0.60) ด้านทัศนคติ (Mean = 3.93 ,
S.D. = 0.58) และด้านบุคลิกภาพ (Mean = 3.08 , S.D. = 0.55) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขัน
ด้านนวัตกรรม
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้าน
Mean
นวัตกรรม

S.D.

การแปล
ความหมาย

1. ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านการจูงใจ
2. ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านการรับรู้
3. ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านทัศนคติ
4. ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ

3.87
3.85
3.93
3.08

0.57
0.60
0.58
0.55

มาก
มาก
มาก
มาก

3.93

0.38

มาก

รวมเฉลี่ย

และเมื่อพิจารณารายด้านผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ รองพืน้ ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขัน
ด้านนวัตกรรมรายด้าน
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้าน
Mean
นวัตกรรม

S.D.

การแปล
ความหมาย

1. ด้านการจูงใจ
1.1 ท่านมักซือ้ รองพื้นที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพิจารณาจากบริษัทผู้ผลิตรองพื้นที่
เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในด้านการพัฒนานวัตกรรม
1.2 ท่านมักซือ้ รองพืน้ ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่มีช่ือเสียง
และมีความทันสมัยอยูใ่ นขณะนี้
1.3 ท่านมักซื้อรองพื้นที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพดีกว่ารองพื้นธรรมดาทั่วๆไป
1.4 ท่านมักซื้อรองพื้นที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ปลอดภัยสูง เช่น ไม่ระคายเคืองผิว ไม่ทาให้เกิดการแพ้

3.79

0.59

มาก

3.84

0.78

มาก

3.96

0.72

มาก

3.91

0.76

มาก

รวม

3.87

0.57

มาก
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ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้าน
Mean
นวัตกรรม

S.D.

การแปล
ความหมาย

2. ด้านการรับรู้
2.1 ท่านมักซือ้ รองพืน้ ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆโดยพิจารณาจากบรรจุภัณฑ์ของรองพืน้
2.2 ท่านมักซื้อรองพื้นที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีพนักงานคอยให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของนวัตกรรมในรองพื้นนัน้ ๆ
2.3 ท่านมักซือ้ รองพืน้ ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
2.4 ท่านมักซื้อรองพื้นที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ ระบุไว้
เช่น ปกปิดนาน 12 ชั่วโมง คุมมัน ไม่ตอ้ งเติมระหว่างวัน

4.02

0.79

มาก

3.74

0.74

มาก

3.87

0.88

มาก

3.77

0.69

มาก

รวม

3.85

0.60

มาก

3.1 ท่านคิ ดว่ารองพื้นที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ต้องผ่านกระบวนการทดลองจาก
ศูนย์วจิ ัยจนได้รับรองตามมาตรฐาน จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
3.2 ท่านคิดว่าการใช้รองพืน้ ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ จะทาให้ท่านเป็นคนที่ทันสมัย
3.3 ท่านคิดว่ารองพื้นที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติตรงตามที่
โฆษณา
3.4 ท่านคิดว่ารองพื้นที่มีนวัตกรมใหม่ๆ มีประสิทธิภาพในด้านการคุมมัน การ
ปกปิด และไม่เป็นคราบ

3.87

0.80

มาก

3.84
3.94

0.76
0.67

มาก
มาก

4.09

0.78

มาก

รวม

3.93

0.58

มาก

4.1 ท่านเป็นผู้ที่สนใจในนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ความทันสมัย และความแปลกใหม่
ของรองพืน้
4.2 ท่ านเป็น ผู้ ที่มีเหตุ ผ ล มัก ศึกษาข้ อมู ล และประโยชน์ของผลิต ภั ณฑ์ก่ อ น
ตัดสินใจซื้อ
4.3 ท่านเป็นผู้ที่ชอบหาความรูเ้ กี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆที่นอกเหนือไปจากรองพื้น
4.4 ท่านมักซือ้ รองพืน้ ยี่หอ้ ที่สะท้อนบุคลิกภาพและรูปแบบการใช้ชีวิตของท่านได้
4.5 ท่านเป็นผู้ที่กล้าเสี่ยง กล้าทดลอง และชอบสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ

4.17

0.67

มาก

4.03

0.67

มาก

3.99
4.11
4.13

0.93
0.59
0.68

มาก
มาก
มาก

รวม

4.08

0.55

มาก

รวมเฉลี่ย

3.93

0.38

มาก

3. ด้านทัศนคติ

4. ด้านบุคลิกภาพ
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จากการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซือ้ รองพืน้ ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
(Mean = 3.94 , S.D. = 0.51 ) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรองพืน้ ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม

Mean

S.D.

การแปล
ความหมาย

1. นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ของรองพื้นมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อของ
ท่าน
2. ท่านมักซื้อรองพื้นที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยคาแนะนาของบุคคลอื่น เช่น เพื่อน
บิวตี้บล็อกเกอร์ เป็นต้น
3. ท่านตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว หลังจากมีแคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋
อย่างยั่งยืน
4. ท่านมักซือ้ รองพืน้ ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ จากประโยชน์ที่ได้รับของนวัตกรรมใหม่ๆ
เหล่านั้น
5. ท่านจะแนะนาข้อมูลรองพืน้ ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ท่านใช้เป็นประจาให้กับบุคคล
ที่ท่านรู้จัก
6. ท่านจะแนะนาข้อมูลรองพื้นที่มี นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ท่านใช้เป็นประจาให้กับ
บุคคลที่ท่านรู้จัก
7. การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ คุณสมบัติ ด้วยราคาที่เหมาะสมช่วย
กระตุน้ ให้ท่านตัดสินใจซื้อ

3.82

0.50

มาก

3.86

0.74

มาก

4.00

0.78

มาก

3.96

0.74

มาก

4.04

0.79

มาก

3.82

0.71

มาก

4.09

0.78

มาก

รวม

3.94

0.51

มาก

ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยพหุคูณของปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รองพืน้ ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม
Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

sig.

Regression

50.962

4

12.741

92.899

.000b

Residual

54.172

395

.137

Total

105.135

399
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยพหุคูณของปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรอง
พื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมจากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยทางจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้
การแข่งขันด้านนวัตกรรม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีรายละเอียดการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้
พบว่าปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม มีทั้งหมด 4 ด้าน
ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยาในด้าน การจูงใจ การรับรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้
การแข่งขันด้านนวัตกรรมรายด้าน
Model

ตัวแปร

(Constant)

B

Std. Error

.397

.192

Beta

t

sig.

2.066

.039

ด้านการจูงใจ

x1

.091

.034

.101

2.637

.009

ด้านการรับรู้

x2

.291

.033

.341

8.763

.000

ด้านทัศนคติ

x3

.220

.036

.249

6.175

.000

ด้านบุคลิกภาพ

x4

.295

.037

.318

7.992

.000

R = 0.696, R square = 0.485, Adjusted R square = 0.480, Std. Error of the Estimate = 0.61736
ทั้งนี้จากการแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรอง
พื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 4 ด้าน ดังนี้
= 0.397 + (0.91)x1 + (0.291)x2 + (0.220)x3 + (0.295)x4
แทน การตัดสินใจซือ้ รองพืน้ ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม
X1
แทน ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านด้านการจูงใจ
X2
แทน ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านด้านการรับรู้
X3
แทน ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านด้านทัศนคติ
X4
แทน ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านด้านบุคลิกภาพ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึ ก ษาวิจั ย เรื่อ ง ปั จ จั ย ทางจิ ต วิทยาที่ ส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รองพื้น ภายใต้ก ารแข่ ง ขั น ด้ า น
นวัตกรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 29 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี
เป็นนักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท มีความถี่ในการซื้อรองพื้น 3 ครั้งต่อปี ผู้ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อรองพืน้ คือ ตัวผู้บริโภคเอง และมีคา่ ใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อรองพืน้ ต่อครัง้ ประมาณ 501 – 1,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ รองพืน้ ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน จะพบว่ามีระดับความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้อยูใ่ นระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านการจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านทัศนคติ
และด้านบุคลิกภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler (2000) ที่บอกว่า วิธีการที่ผู้บริโภคทาการตัดสินใจ ประกอบ
ไปด้วย ปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งจะสะท้อนความ
ต้องการ ความตระหนักในการที่มีสนิ ค้าให้เลือกหลากหลาย และเมื่อพิจารณาผลการวิจัยรายด้าน จึงพบว่า
ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านการจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ รองพืน้ ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม เนื่องจาก
ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มักซื้อรองพื้นที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพดีกว่ารองพื้นธรรมดาทั่ว ๆ ไป ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ในขั้นการตอบสนอง
ความต้องการทุกลาดับขั้น แต่เมื่อถึงจุดอิ่มตัวของการใช้เทคโนโลยีจาก ผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะแสวงหาการ
บริการที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ ตัวผู้ใช้บริการรู้สึกพึงพอใจสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้เลยว่า
ความพึงพอใจสูงสุดของ ผู้ใช้บริการแต่ละคนนัน้ อยูท่ ี่จุดใด
ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านการรับรู้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม เนื่องจาก
ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า ส่วนใหญ่มักซื้อรองพื้นที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพิจารณาจากบรรจุภัณฑ์
ของรองพื้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่กล่าวไว้ว่าผู้บริโภคนั้นมีการตัดสินใจใน
การเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค เริ่มต้นจากความต้องการภายในหรือเกิดจากสิ่ง
กระตุ้น จากนั้น ทาการค้ น หาข้ อ มู ล จากประสบการณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่อ ประเมินทางเลือ กซึ่ งเป็ น เกณฑ์ก าร
พิจารณาคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ที่จะนาไปสู่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความชอบมากที่สุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)
ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม เนื่องจาก
ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า รองพื้นที่มีนวัตกรมใหม่ๆ มีประสิทธิภาพในด้านการคุมมัน การปกปิด
และไม่เป็นคราบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรพรรณ ยุตธิ รรม (2552) ที่ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อครีม
บารุงผิวหน้าราคาปานกลางของสตรีวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร กล่ าวว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าที่ใช้เอง และมี
ความเหมาะสมเฉพาะกับตัวเองนั้น ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อจะเป็นตัวเองเท่ากัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัภภัค
คนฑา (2549) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อครีมบารุงผิวหน้าของผู้หญิงวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การเลือกซือ้ ครีมบารุงผิวหน้า ผู้บริโภคจะเลือกผลิตภัณฑ์โดยคานึงถึงคุณสมบัติให้เหมาะ
กับผิวหน้าตนเองเป็นหลัก
ปั จ จั ย ทางจิ ต วิท ยาด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รองพื้ น ภายใต้ ก ารแข่ ง ขั น ด้ า นนวั ต กรรม
เนื่องจากผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มั กจะสนใจในนวัตกรรมใหม่ๆ ความทันสมัย และความแปลก
ใหม่ของรองพื้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัศราพรรณ ภูจาปา และ เยาวภา ปฐมศิริกุล (2558) ที่ทาการศึกษา
เรื่อง บุคลิกภาพและทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแบรนด์เครื่องสาอางของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี และ
สอดคล้องกับทฤษฎีบุคลิกภาพของ Aaker (1997) ที่กล่าวว่าผู้บริโภคจะรับรู้ถึงบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์และเลือก
ผลิตภัณฑ์ซึ่งสดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง ต้องสามารถสะท้อนซึ่งความเป็นตัวตนของผู้บริโภค

ข้อเสนอจากการวิจัย
จากการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพ ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การ
แข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภค พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาของผู้ตอบแบบสอบถาม ในทุก
ด้านมีคา่ เฉลี่ยของความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ การเข้ามาในธุรกิจรองพื้น ผู้ผลิตควรเน้นถึงเรื่องนวัตกรรมของ
รองพื้นให้มาก ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของรองพืน้
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาเพิ่มเติม โดยการศึกษาตัวแปรอิสระที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและเป็น
ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น
2. ขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังกลุ่มตัวอย่าง นอกเหนือเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางการใน
การ ต่อยอด พัฒนา แก้ไขและปรับปรุงในพืน้ ที่อื่นอย่างครอบคลุม
3. ศึกษาผลิตภัณฑ์อื่นที่นอกเหนือจากรองพื้นและกลุ่มเครื่องสาอาง
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
Marketing Mix and Technology Acceptance Factors Affecting Buying Decision
on Online English Course at Crispy Froid Facebook Fanpage
ณัฐกานต์ โจววิทูรกิจ1 ธนวัต พัฒทวี2 และนภนนท์ หอมสุด3
Nattakarn Jovitoonkij1 Tanawat Pattawee2 and Nopbhanont Homsud3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจ
เฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ ของกลุ่มผู้ถูกใจเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่ า ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด(X4) ด้านบุคลากร(X5) ด้านลักษณะทางกายภาพ(X7) ด้านการรับรู้ประโยชน์(X8)และด้านการรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน(X9)ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ (Y) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้สมการพยากรณ์ คือ Y = -0.577 - (0.019)x1 – (0.013)x2 - (0.015)x3 + (0.402)x4 +
(0.134)x5 - (0.007)x6 + (0.180)x7 + (0.009)x8 + (0.481)x9
คาสาคัญ: คอร์สเรียน เพจเฟสบุ๊ค

Abstract
The research aims to study the factors affecting group of people purchasing English course in Facebook page
Crispy Froid. The sample of 400 was people who like facebook page Crispy froid.The questionnaire was used as the
research tool. The data was analyzed by using Multiple Regression Analysis which consist of Promotion(X4) People(X5)
Physical(X7) Evidence(X8) and Easy to use(X9) influencing The purchasing Online English course of Facebook page Crispy
Froid (Y). A statistically significance level 0.05. The equation was Y = -(0.577) - (0.019)x1 – (0.013)x2 - (0.015)x3 +
(0.402)x4 + (0.134)x5 - (0.007)x6 + (0.180)x7 + (0.009)x8 + (0.481)x9
Keywords: Learning Course, Facebook Page
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บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันภาษาอังกฤษได้มบี ทบาทสาคัญอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้
ในการติดต่อสื่อสารกับหลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับประเทศ
อื่น ๆ ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการติดต่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษจึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างมากใน
ประเทศไทย ผลการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ “JobStreet.com English Language Assessmen” โดยมี
ผู้เข้าร่วมจาก 5 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียรวมถึงฟิลิปปินส์ นั้นพบว่าประเทศไทยอยู่อันดับ
สุดท้า ยโดยมีคะแนนเพียง 55 เปอร์เซ็ น และประเทศที่ได้ คะแนนสูง สุดคื อประเทศสิงคโปร์ มีคะแนนเฉลี่ย ที่ 81
เปอร์เซ็น (ผู้จัดการออนไลน์, 2556)
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพ
ในการแข่ งขั นกั บนานาชาติ และเพื่ อใช้ พั ฒนาในด้ านต่ าง ๆ โดยการพยายามใช้ภาษาอั งกฤษเป็ นภาษากลางเพื่อใช้
ติดต่อสื่อสาร และการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ สมาคมประชาชาติ แห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย่ิงทาให้ประเทศไทยต้อง
ให้ความสาคัญกับการศึกษาด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นไปอีกขั้น ต้องมีการปรับการเรียนการสอน แสวงหาเทคนิคใหม่ๆ
เพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษา สนใจที่จะเรียนรู้ไปกับสิ่งเหล่านัน้ มากขึ้น (ธนวัฒน์ อรุณสว่าง และนรินทร์ สังฃ์รักษา, 2558)
ปัจจุบันผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลทั่วไปเริ่มให้ความสาคัญกับการเรียนมากขึ้น ทั้งการศึกษาในห้องเรียนและ
การศึกษานอกห้องเรียนโดยผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่านิยมที่ผลักดันให้นักเรียนมีการเรียนพิเศษเพิ่มมากขึ้น หรือการศึกษา
นอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ กับตัวของนักเรียนได้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น และทั้งตัวนักเรียนและตัวผู้ปกครองเอง
ต่างคาดหวังจะได้มีทางานตาแหน่งสูง ๆ ที่ได้ผลมาจากการเรียนดี รวมไปถึงสาเหตุที่มีการศึกษานอกห้องเรียนเพิ่มเติม
อาจะเป็นเพราะขาดความเชื่อมั่นด้านการเรียนการสอนของสถานที่ศึกษาอยู่ (สุดารัตน์ วุฒมิ งคลพาณิช, 2559)
อีก ทั้ ง เทคโนโลยี ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาก้ า วหน้ า และเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต
เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ ซึ่งเทคโนโลยีที่กาลังมีอิทธิพลอย่างมากนั้นคือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตซึ่ง
เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ใช้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วผ่านทางโลกออนไลน์ ทั้งนี้เฟสบุ๊คเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
ผู้ใช้บริการสูงสุด สาหรับประเทศไทยในปีพ.ศ. 2557 มีผู้ใช้งานเฟสบุ๊คมากเป็นอันดับ 9 ของโลก จานวน 26 ล้าน
บัญชี และคนไทยใช้เฟสบุ๊ค มากเป็นอันดับ 1 ของแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ทเวิร์ค ซึ่งมีการใช้มากกว่ายูทูปถึง 2 เท่า
และมากกว่าทวิตเตอร์ถึง 10 (ปัทมา ชูวงศ. 2558) และกาลังเป็นที่จับตามองของนักลงทุนและกลุ่มคน ที่หวังเข้าไป
ขยายธุรกิจของตัวเอง การเติบโตของจานวนผู้ใช้บริการเฟสบุ๊คที่เพิ่มขึ้นเรื่อย และเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่าย
ทั้งในรูปแบบของรูป วีดีโอ และไลฟ์สด ทาให้มีการใช้เฟสบุ๊คเป็นช่องทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น และพบว่าเริ่มมีการสอน
ภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค มีการทาการส่งเสริมการตลาด เพจสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ และกาลังเป็นที่
สนใจของนักลงทุน เพราะมีผู้สนใจเรียนเป็นจานวนมาก
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ท าให้ ค ณะผู้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอร์ ส เรี ย น
ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ โดยนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นตัวแปรที่ ทาการศึก ษา เพื่อ เป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิ จด้ านการสอนภาษาอั งกฤษ
สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการทาธุรกิจสอนภาษาอังกฤษทางเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นได้ใน
อนาคต
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ทาง
เพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
2.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ทางเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด
5.ด้านบุคลากร
6.ด้านกระบวนการ
7.ด้านลักษณะทางกายภาพ

การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้
ฟรอยด์

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.ด้านการรับรู้ประโยชน์
2.ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านผลิ ตภั ณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอั งกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริส ปี้
ฟรอยด์
2. ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
3. ปัจจัยด้านด้านช่องทางการจัดจาหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจ
เฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
4. ปั จ จัย ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาดส่ ง ผลต่อ การตั ดสิ น ใจซื้ อคอร์ ส เรี ย นภาษาอั งกฤษออนไลน์บนเพจ
เฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
5. ปั จจั ย ด้า นบุ คลากรส่ง ผลต่อการตั ดสิ นใจซื้ อ คอร์ส เรีย นภาษาอัง กฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊ค คริ ส ปี้
ฟรอยด์
6. ปั จจัยด้ านกระบวนการส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊ คคริสปี้
ฟรอยด์
7. ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอร์ ส เรี ย นภาษาอั ง กฤษออนไลน์บนเพจ
เฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
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8. ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้
ฟรอยด์
9. ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บน
เพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์

วิธีการดาเนินวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และการรับรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้
ฟรอยด์ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีสารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างขึน้ และกาหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีไ้ ด้แก่ กลุ่มผู้ถูกใจเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ จานวน 367,133 คน เก็บข้อมูล
ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้กาหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 367,133 คน และทาการหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าประชากร โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
5% หรือ 0.05 เมื่อเปิดตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
384 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในงานวิจัย ผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เพิม่ เป็น 400 ตัวอย่าง ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เลือกสุม่ ตัวอย่างประชากรโดยสุม่ เป็นลาดับ
ขั้นมากกว่า 1 โดยมีเกณฑ์การแบ่งกลุ่มจากผู้ที่มีโอกาสซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คริสปี้
ฟรอยด์ มากที่สุด โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ถูกใจเพจเฟสบุ๊ค กลุ่มผู้กดถูกใจโพส และกลุ่มผู้ที่แสดงความคิดเห็นบนโพส
โดยเลือกใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนีค้ ือ แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบือ้ งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เลือกใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค เมื่อผู้วจิ ัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจานวน 400 คน ผู้วิจัยนาข้อมูลที่
ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิว เตอร์สาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) และนาผลไป
ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา นามาใช้สาหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจั ยที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทุก
พฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
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2. สถิติเชิงอ้างอิง ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มาใช้สาหรับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอร์ส เรียนออนไลน์
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของการทาวิจัย จากนั้นผู้วิจัยสร้าง
แบบสอบถามตามลักษณะปลายปิด และนาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อทาการตรวจสอบด้าน
ความถูกต้องก่อนนาไปใช้จริง
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาเสนอแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ
(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงเป็นผู้ที่ติดตามเพจเฟสบุ๊ค Learning Tree มีลักษณะประชากร
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน และหาความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์แอลฟ่าของ Cronbach
(Cronbach‘s Alpha) โดยคานวณผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.819 (ด้านผลิตภัณฑ์ = 0.856 ด้านราคา = 0.784 ด้านสถานที่ = 0.811
ด้านการส่งเสริมการตลาด = 0.732 ด้านบุคลากร = 0.806 ด้านกระบวนการ = 0.786 ด้านลักษณะทางกายภาพ =
0.774 ด้านการรับรู้ประโยชน์ = 0.820 และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน = 0.832)

ผลการดาเนินงานวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ
53.3) อายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 37.5) สถานภาพโสด (ร้อยละ 57.8) ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 40.0)
อาชีพรับราชการรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 30.8) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 48.3)
2. คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระยะเวลาในการเข้าใช้เฟสบุ๊คใน
1 วัน 1 ชั่วโมง – 3 ชั่วโมง (ร้อยละ 37.3) ช่วงเวลาที่เข้าใช้เฟสบุ๊คมากที่สุด 09:01 น.-12.00 น. (ร้อยละ 31.3) ใช้
เฟสบุ๊ คในการเรี ยนภาษาอั งกฤษอย่า งจริง จั งเพื่อ พั ฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษ (ร้ อยละ 38.3) ติด ตามเพจสอน
ภาษาอังกฤษอื่นๆที่ติดตามเพื่อใช้การเรียนภาษาอังกฤษ จานวน 2-5 กลุ่ม/เพจ (ร้อยละ 34.8)
3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.460 และ S.D. = 0.564)
และนามาพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับเห็น ด้วยมาก (Mean = 3.947 และ S.D. =
0.534) ปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.805 และ S.D. = 0.588) ปัจจัยด้านสถานที่อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (Mean = 4.279 และ S.D. = 0.636) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =
4.073 และ S.D. = 0.526) ปัจจัยด้านบุคลากรอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.068 และ S.D. = 0.469) ปัจจัย
ด้านกระบวนการอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.870 และ S.D. = 0.588) และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.122 และ S.D. = 0.605)
4. ระดับความเห็นเกีย่ วกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก (Mean = 4.174 และ S.D. =0.570) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดับ
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เห็นด้วยมาก (Mean = 4.198 และ S.D. = 0.596) และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
(Mean = 4.150 และ S.D. = 0.603)
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านเพจเฟสบุ๊ค คริสปี้ฟรอยด์ โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิ งพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
df
Mean Square F-stat
sig.
การถดถอย (Regression)
140.823
9
15.647
717.150
0.000 b
ส่วนที่เหลือ (Residual)
8.509
390
0.022
รวม
149.332
390
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณสามารถอธิบายปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดและปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฎในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านเทคโนโลยี
ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
Model
ตัวแปร B
Std. Error Beta
t-stat
sig.
(constant)
-0.577 0.105
-5.481
0.000
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
X1
-0.019
0.015
-0.016
-1.228
0.220
ปัจจัยด้านราคา
X2
-0.013
0.014
-0.013
-0.973 0.331
ปัจจัยด้านสถานที่
X3
-0.015
0.013
-0.016
-1.110
0.268
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
X4
0.402
0.046
0.346
8.774
0.000
ปัจจัยด้านบุลคล
X5
0.134
0.017
0.103
7.768
0.000
ปัจจัยด้านกระบวนการ
X6
-0.007 0.016
-0.007 -0.448 0.655
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
X7
0.180
0.021
0.178
8.396
0.000
ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์
X8
0.009
0.013
0.009
0.704
0.482
ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน X9
0.481
0.039
0.474
12.277
0.000
a
R = 0.971 , R Square = 0.943, Adjust R Square = 0.942, Std. Error pf Estimate = 0.14771
จากตารางจะสามารถเขียนสมการถดถอยได้ว่า
Y = -(0.577) - (0.019)x1 – (0.013)x2 - (0.015)x3 + (0.402)x4 + (0.134)x5 - (0.007)x6 + (0.180)x7 + (0.009)x8 + (0.481)x9
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ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ และปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน โดย
อธิบายได้ ดังนี้
1. ปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
4. ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอร์ ส เรี ย น
ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการไม่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
7. ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอร์ ส เรี ย น
ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
8. ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรับรู้ประโยชน์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
9. ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ปัจ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นราคาส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้อ คอร์ ส เรี ย น
ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลส่งผลต่อ การตัดสิ นใจซื้อคอร์ส เรีย น
ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
สนับสนุน
สนับสนุน

สมมติฐาน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์ส
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ปัจจั ยด้ านการยอมรั บเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการรับรู้ ความง่ายในการใช้งาน
ส่ งผลต่อการตั ดสิ น ใจซื้ อคอร์ สเรี ยนภาษาอั งกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊ ค คริ ส ปี้
ฟรอยด์

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธ
สนับสนุน
ปฏิเสธ
สนับสนุน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บน
เพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.220 ซึ่งเป็นค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนัน้ จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 1 โดยสามารถอธิบายความได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริส ปี้ ฟรอยด์ กล่าวคือ ในเรื่องของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนั้น
เนื้อหาหลักสูตรมีความใกล้เคียงกันนั่นคือมุ่งเน้นให้พูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
พื้นฐานในการติดต่อสื่อสารได้ ทาให้หลักสูตรการเรียนของหลายๆสถาบันใกล้เคียงกัน ดังนั้นปัจจัยด้านผลิตภั ณฑ์จึง
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์ส เรียนบนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ฟรอยด์ สอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์ ฟักเฟื่องบุญ
(2554) ที่ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จาหน่าย เอส.บี. ดี
ไซด์ สแควร์ ในกรุง เทพมหานคร ซึ่ งพบว่าเนื่องจากศูน ย์จาหน่า ย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ นั้นมีสินค้ าต่า งๆที่ เป็ น
มาตรฐานเท่ากับศูนย์สนิ ค้าอื่นๆ ดังนั้นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจ
เฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.331 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 โดยอธิบายความได้ว่า ปัจจัยด้านราคาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊ ค คริ ส ปี้ ฟรอยด์ กล่ า วคื อ ในส่ ว นของราคานั้น ไม่ไ ด้ ส่ ง ผลต่อ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ซื้ อ คอร์ ส เรี ย น
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ช่ืนชอบในคอร์สเรียนและตัวบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ทาให้ไม่นาปัจจัยด้านราคามา
ตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของปุณยนุช เหล่ามีผล (2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่ช่วยให้ผิวหน้าขาว กล่าวว่า ปัจจัยด้านราคานั้น ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และราคาที่
เหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่ช่วยให้ผิวหน้าขาว
ถ้าหากแบรนด์มชี ่อื เสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
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สมมติฐ านข้ อ ที่ 3 ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอร์ ส เรีย น
ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.268 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฎิเสธ
สมมติฐานที่ 3 โดยสามารถอธิบายความได้ว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ กล่าวคือ ช่องทางการจัดจาหน่ายหลักคือเฟสบุ๊ค และผู้บริโภค
สะดวกใช้ง านเฟสบุ๊ ค เป็ น ประจ า ดั ง นั้ น การที่ มีช่ อ งทางการจั ด จ าหน่า ยเพิ่ม ขึ้น จึ ง ไม่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
สอดคล้องกับงานวิจัยของศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า
กีฬาไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพบว่าปัจจัยด้านช่องทางการจั ดจาหน่ายไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ของผู้บริโภค เนื่องจากมีสถานที่จัดจาหน่ายอยู่มาก และมีพ่อค้าคนกลางที่
รับหิว้ รองเท้ามาขายในราคาที่ถูกกว่า
สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 4 โดยสามารถอธิบายความได้ว่าการที่มีโฆษณาในเฟสบุ๊ค และมีตัวอย่างการสอนให้ได้เรียนรู้
แบบฟรี ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์ส เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของภัสสราภรณ์ ดีวัน กรองกาญจน์ ณ นครพนม และธนายุส ธนธิติ (2556) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อวัสดุทางการศึกษาในร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขาราชดาเนิน กล่าวว่าการให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมการตลาด โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ นั้นมีอิทธิพลต่อการซื้อวัสดุทางการศึกษาใน
ร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขาราชดาเนิน
สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บน
เพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 5 อธิบายความได้ว่า บุคลากรผู้สอนมีความสาคัญอย่างมากต่อความต้องการการเรียนของกลุ่ม
ผู้ซื้อ ถ้าถูกใจในตัวของครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนมีความสามารถหรือมีเทคนิคต่างๆที่ช่วยทาให้เกิดการจดจาเนื้อหา
หลักสูตรได้ง่ายทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุดารัตน์ วุฒิมงคลพานิช (2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษ
จากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า ปัจจัยด้าน
บุคลากรนัน้ การที่ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ สามารถถ่ายทอดในการถ่ายทอดเนื้อหาให้ เข้าใจได้ง่าย สามารถ
สร้างแรงกระตุ้นแก่นักเรียนได้ รวมถึงประสบการณ์สอนที่ยาวนาน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการมีเทคนิคช่วยใน
การจดจาของครูผู้สอน ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.655 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฎิ
เสธ สมมุติฐานที่ 6 โดยสามารถอธิบายความได้ว่า ปัจจัยด้านกระบวนการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรี ยน
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ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ เนื่องจากปัจจุบันมีคู่แข่งด้านคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เป็น
จานวนมาก ด้านกระบวนการในการบริการและการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่จึงไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เบญจวรรณ จันทร์จารุวงศ์ (2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กล่าวว่า ปัจจัยด้านกระบวนการนั้นไม่ได้มี
ส่วนให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริการเครื่อข่ายโทรศัพท์เครื่อนที่ เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจเครือข่ายโทรศั พท์เคลื่อนมีการ
แข่งขันที่สูง รวมถึงด้านกระบวนการในการให้บริการและการแก้ไขปัญหาของพนักงานที่ทุกเครือข่ายให้ความสาคัญไม่
ต่างกัน มีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปในทางดียวกัน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 7 ปั จ จั ย ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ท างกายภาพส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอร์ ส เรีย น
ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 7 โดยอธิบายความได้ว่าภาพลักษณ์ที่ดีของเพจที่เปิดสอนและเพจที่มีการออกแบบที่ทาให้ดู
น่าสนใจ ทาให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดีต่อเพจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจ
เฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ สอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา ณ บางช้าง และไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสุขภาพของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสมเด็ จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร และพบว่า ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลส่งผลต่อจานวนของผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการ ดังนั้น
โรงพยาบาลจึงควรรักษาและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มภี าพลักษณ์ที่ดี
สมมติฐานข้อที่ 8 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อการตั ดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่าสถิติ T-test มีค่า Sig เท่ากับ 0.482 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดั งนั้น จึงไม่ยอมรับสมมติฐานที่ 8 โดยสามารถตีความได้ว่า ปัจ จัย ด้านการรับรู้ ประโยชน์ไม่ส่งผ ลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อคอร์ส เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ กล่าวคือ การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
เรื่องการช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนรับรู้อยู่แล้ว และเพจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บน
เพจเฟสบุ๊คทุกเพจก็มีคุณสมบัติช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
ซื้อครอส์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลปริยา นกดี (2558) ที่
ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของ บริษัท พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส จากัด และพบว่ า ปัจจัยด้านการรับรู้
ประโยชน์ของเทคโนโลยี GPS Tracking ที่เป็นเทคโนโลยีในการนาทาง พนักงานรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ช่วย
ในการนาทาง แต่พนักงานนัน้ ได้เชื่อในประสบการณ์ของตนมากกว่า และคิดว่า GPS Tracking นั้นไม่สามารถนามาใช้
งานได้จริง เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทาให้เชื่อมั่นในประสบการณ์ของพนักงานมากกว่า
สมมติฐานข้อที่ 9 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์
ผลการทดลองสมมุติฐานพบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 9 โดยสามารถอธิบายความได้ว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์
สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ เนื่องจากลูกค้าที่ซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
ต้องการความสะดวกในด้านต่างๆทั้งการควบคุมตารางเรียนด้วยตนเอง และการติดตามข่าวสารได้ง่ายเพียงกดไลค์
เพจเฟสบุ๊ค ไม่จาเป็นต้องใช้ความพยายามในการใช้งาน ทาให้การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของเทคโนโลยีเป็นอีก
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ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการซื้อคอร์สเรียนออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันทนีย์
มงคลทรัพย์กุล อัญณิฐา ดิษฐานนท์ อรพรรณ คงมาลัย และจันทร์จิรา นพคุณธรรมชาติ (2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่มีผลต่อการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ:กรณีศึกษาการยื่นแบบและชาระภาษีออนไลน์ และพบว่าปัจจัย
ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานนัน้ ทาให้ผู้บริโภคใช้บรืการชาระภาษีออนไลน์เพิ่มขึ้น การบริการยื่นแบบและชาระ
ภาษีออนไลน์ ไม่ตอ้ งใช้ความพยามในการใช้ ใช้งานได้ง่ายมทั้งในขั้นตอนการสมัครหรือยกเลิกการใช้บริการสามารถ
ทาได้โดยง่าย เมื่อใช้ง่ายทาให้ยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นเขตกรุงเทพมหานคร
The marketing mix factors affecting teenagers to purchasing computer study
course of ENCONCEPT school in Bangkok ,Thailand
นภนนท์ หอมสุด1 พีรพล ประกิจ1 และฤทธิรณ คงศักดิ์ศรีสกุล1
Nopbhanont Homsud1, Perapon Prakij1 and Rittiron Kongsaksrisakul1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่าน
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มคี ่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.706 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ คือ ด้านราคา(X2) ด้านสถานที่(X3) ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) ด้านบุลคล
(X5) ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ท างกายภาพ(X7) ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กซื้ อ คอร์ ส เรี ย นผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ ข องโรงเรี ย นสอน
ภาษาอังกฤษ Enconcept (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สมาการพายากรณ์คือ Y = 1.179 – (0.051)X1 +
(0.104)X2 + (0.476)X3 + (0.483)X4 + (0.105)X5 – (0.060)X6 + (0.144)X7
คาสาคัญ: กลุ่มวัยรุ่น คอร์สเรียน

Abstract
This research aims to study The marketing mix factors affecting teenagers to purchasing Computer Study
course of Enconcept school for teenage in Bangkok. The sample of 400 was teenage who lived in Bangkok. The
questionnaire was used as the research tool with confidence coefficients of 0.706. The data was analyzed by
using Multiple Regression Analysis which consist of Price (X2) Place (X3) Promotion (X4) People (X5)
Physical Evidence (X7) Influencing the Purchasing Computer Study Course of Enconcept school (Y)
A statistically significant 0.05. The equation is Y = 1.179 – (0.051)X1 + (0.104)X2 + (0.476)X3 + (0.483)X4 +
(0.105)X5 – (0.060)X6 + (0.144)X7
Keywords: Teenage, Study Course
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บทนา
ในปัจจุบันประเทศไทยนั้นกาลังดาเนินเข้าสู่ยุคที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ เทคโนโลยีต่างๆ ได้ถูก
พัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ทาให้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ กลายเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวมาก
ยิ่งขึน้ เทคโนโลยีตา่ งๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจาวันของผู้คนมากยิ่งขึ้น และยังเข้ามามีส่วนช่วยให้การทางาน
และการศึกษานัน้ สามารถเข้าถึงได้งา่ ย ช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงานได้อกี ด้วย (ไพรัชนพ วิริยวรกุล และ ดวงกมล
โพธิ์นาค, 2558)
ในด้านของการศึกษานั้น โลกของเรากาลังเข้าสู่ยุคที่ดิจิทัลจะเข้า มาเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการศึกษา ด้วย
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจะทาให้ในอนาคตข้างหน้า ทาให้ผู้คนต้องมีการปรับตัวอย่างก้าวกระโดด พัฒนา
ตนเองและเพิ่ม ทั ก ษะใหม่ๆ ให้ เท่ า ทั น กั บโลกในปั จ จุ บัน และอนาคต (ชลั ม พ์ ศุ ภ วาที , 2561, สืบค้ น จาก :
http://www.theeleader.com) ในปัจจุบันมีการนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการศึกษา ทาให้ทุกคน
สามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้สะดวกมากกว่าในห้องเรียน ที่ในการสอนของอาจารย์หนึ่งท่านจะมีนักเรียนในห้อง
ทั้งหมดถึงสี่สิบคน (บุญรักษ์ ยอดเพชร, 2561, สืบค้นจาก : https://www.khaosod.co.th)
ในปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ออกการสอบแบบใหม่ซึ่งเป็นการสอบเพื่อนาคะแนนมาใช้ในการยื่นเพื่อ
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยมีการใช้ผลการเรียนของนักเรียนตลอดช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายมามีส่วนในการยื่น
คะแนนด้วย และการศึกษาแค่ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจึง
เลือกที่จะเรียนเสริมที่โรงเรียนกวดวิชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และผลการการเรียนให้สูงขึ้น จึงทาให้โรงเรียนกวดวิชาเข้า
มามีบทบาทมากขึ้นโรงเรียนกวดวิชามีจานวนมากในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ใกล้กับ
สถานีรถไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนที่ต้องการที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม (เหมือนฝัน ธัญญ
ศรีชัย, 2558)
จากผลการสารวจ 9 โรงเรียนกวดวิชา ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยของไทยพับลิก้าเมื่อต้นปี 2558 ซึ่ง
ได้แก่ นวศึกษา หรือ JIA 43 สาขา, Enconcept 35 สาขา, ดาวองก์ 34 สาขา, เดอะเบรน 33 สาขา, รัชดาวิทยา (RAC)
30 สาขา, วรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) 27 สาขา, เดอะติวเตอร์ (พลัส) 26 สาขา, แอพพลายด์ฟิสิกส์ 26 สาขา และครู
สมศรี 21 สาขา พบว่าโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่เน้นการสอนผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่าการสอนสดหรือคอร์สดีวีดี
ทั้งนี้ จากการสารวจประมาณการณ์รายได้ของโรงเรียนทั้ง 9 แห่ง โดยคานวณจากจานวนคอร์สที่เปิดสอนทั้งหมดคูณ
ด้วยราคาคอร์ส และคูณจานวนผู้เรียนจากสมมติฐานโดยกาหนดให้แต่ละคอร์สมีผู้เรียน 30 คน พบว่า โรงเรียนกวด
วิชากลุ่มนี้มีรายได้ประมาณ 20 ล้านบาทต่อเทอม เป็นอย่างต่า ซึ่งถื อว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยทีเดียวทาให้เกิดการ
แข่งขันทางด้านธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาที่สูงขึ้นดังนั้นโรงเรียนกวดวิชาแต่ละโรงเรียนจึงต้องพัฒนาทั้งศักยภาพในการ
สอน ปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับหลักสูตรของทางกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจด้วย เพื่อที่จะ
สามารถแข่งขันกับโรงเรียนกวดวิชาอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นตลาดได้อย่างเท่าเทียมหรือดีกว่า (เหมือนฝัน ธัญญศรีชัย, 2558)
ดังนั้นการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็น
การศึกษาถึ งปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่อการตัด สิ นใจเลือ กซื้ อคอร์ส เรี ยนผ่า นคอมพิวเตอร์ข อง
โรงเรียนภาษา Enconcept ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจโรงเรียน
สอนภาษา
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2. ปัจจัยด้านราคา
3. ปัจจัยด้านสถานที่
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ปัจจัยด้านบุลคล
6. ปัจจัยด้านลักษณะกระบวนการ
7. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ

เลื อ กซื้ อ คอร์ ส เรี ย นผ่ า นคอมพิ ว เตอร์
ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept
ของกลุม่ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอร์ ส เรี ย นผ่ า นคอมพิว เตอร์ ข องโรงเรี ย นสอนภาษา
Enconcept ของกลุม
่ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา Enconcept
ของกลุม่ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ปัจจัยด้านสถานที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา Enconcept
ของกลุม่ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดงผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอน
ภาษา Enconcept ของกลุม่ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
5. ปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา Enconcept
ของกลุม่ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
6. ปัจจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา
Enconcept ของกลุม
่ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
7. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
สอนภาษา Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้ วิจั ย ได้ ท าการศึก ษาในหั ว ข้ อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ซื้ อ คอร์ ส เรี ย นผ่ า น
คอมพิ ว เตอร์ ข องโรงเรี ย นสอนภาษาอั ง กฤษ Enconcept ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยประกอบไปด้วย
ลักษณะของประชากรการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรเป้าหมาย
ประชากร (Population) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เรียนหรือเคยเรียนในคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอัง กฤษ Enconcept ซึ่งไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เรียนหรือ
เคยเรียนในคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจานวน
ประชากร จึ งใช้วิธีหาขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบไม่ทราบค่า ประชากร โดยมีค่า ระดั บความเชื่อ มั่ นที่ 95 % และค่ า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05 โดยใช้สูตรของครอแครน คือ
n=

n = ขนาดของกลุ่มประชากรที่ต้องการ
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจประชากร
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ คือ 5% หรือ 0.05
Z = ค่า z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสาคัญ ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96
n=
ซึ่งจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 ตัวอย่างและเพื่อป้องกัน การคลาดเคลื่อนของข้อมูลผู้ วิจัยจึงได้เก็ บ
แบบสอบถามเพิ่มเป็น 400 ชุด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปที่
กลุ่มวัยรุ่นที่เรียนหรือเคยเรียนในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามแบบทั่วไปและระบบออนไลน์
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบทั่วไปและระบบออนไลน์ แบ่งออกได้เป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบือ้ งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สง่ ผลต่อการซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซือ้ คอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามแบบทั่ ว ไปและแบบสอบถามออนไลน์ เมื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนแล้ว ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และนาผลไปดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
Proceeding พะเยาวิจยั 8
1941

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิ ติเ ชิง พรรณนา น ามาใช้ส าหรั บการบรรยายผลการศึก ษาวิจั ย ที่ เกี่ ย วกั บข้ อ มู ล ทั่ว ไปและข้ อ มู ล
พฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD)
2. สถิติเชิงอ้างอิง ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) มาใช้สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของการทาวิจัย จากนั้น
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามลักษณะปลายปิด และนาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อทาการตรวจสอบ
ด้านความถูกต้องก่อนนาไปใช้จริง
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ
(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง แต่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30
คน และหาความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยคานวณผ่านโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS และนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่ง
ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้คา่ ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.706
(ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ = 0.787 ปัจจัยด้านราคา = 0.704 ปัจจัยด้านสถานที่ = 0.732 ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด = 0.705 ปัจจัยด้านบุคคล = 0.704 ปัจจัยด้านกระบวนการ = 0.701 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ
= 0.825) แสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่น และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง

ผลการดาเนินงานวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูล
5.1.1 ข้อมูลเบือ้ งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.3)
อายุ 16-18 ปี (ร้อยละ 48.3) แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (ร้อยละ 45.3) รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองอยู่ที่ 30,001 –
40,000 บาท (ร้อยละ 44.5) และศึกษาอยู่ในโรงเรียนของรัฐบาล (ร้อยละ 66)
5.1.2 คาถามเกี่ยวกับวัน เวลาการเข้าเรียนคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ และการรับรู้ถึงโรงเรียนสอนภาษา
Enconcept โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเข้าเรียนมากที่สุดในวันเสาร์ -อาทิตย์ (ร้อยละ 56.3) มีการ
เข้าเรียนในช่วงเวลาระหว่าง 17:01-20:00 น.มากที่สุด (ร้อยละ 54.5) และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี่ยวกับโรงเรียน
สอนภาษา Enconcept มากจากคาแนะนาของเพื่อน (ร้อยละ 59.5)
5.1.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของโรงเรียนสอนภาษา Enconcept ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.066, S.D = 0.689) และนามาพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 4.044, S.D. = 0.684), ด้านราคา อยูใ่ นระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 3.933,
S.D. = 0.687), ด้านสถานที่ อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 4.220, S.D. = 0.598), ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ใน
ระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 4.112, S.D. = 0.762), ด้านบุคลากร อยูใ่ นระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 3.966, S.D. = 0.712),
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ด้านกระบวนการ อยูใ่ นระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 4.112, S.D. = 0.683) และด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ อยู่ในระดับที่
เห็นด้วยมาก (Mean = 4.076, S.D. = 0.698)
5.1.4 ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา
Enconcept ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 4.139, S.D. = 0.743) และ
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ด้านความคุ้มค่าของราคากับความรู้ที่ได้รับส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่าน
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา Enconcept อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 4.185, S.D. = 0.687), ด้าน
สภาพเศรษฐกิจและสภาพทางการเงินของคุณมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอน
ภาษา Enconcept (Mean = 4.139, S.D. = 0.743), ด้านความน่าเชื่อถือของโรงเรียนสอนภาษา Enconcept ถ้าให้
ตัดสินใจใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา Enconcept หรือไม่ อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก
(Mean = 4.108, S.D. = 0.757)
5.1.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษ Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
เลือกซือ้ คอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept
Sum of Squares
df
Mean Square
F
sig.
แหล่งความแปรปรวน
56.837
7
8.120
38.829
0.000 b
การถดถอย (Regression)
81.971
392
0.209
ส่วนที่เหลือ (Residual)
138.809
399
รวม
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่าน
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept จากทัง้ หมด 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา
ปั จ จั ย ด้ า นสถานที่ ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากร ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการ ปั จ จั ย ด้ า น
ภาพลักษณ์ทางการภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อให้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปร
Model
ตัวแปร
B
Std. Error Beta
t
sig.
(Constant)
1.179
0.321
3.668
0.000
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
X1
-0.051 0.063
-0.039 -0.810 0.418
ปัจจัยด้านราคา
X2
0.104
0.052
0.097
2.001
0.046
ปัจจัยด้านสถานที่
X3
0.476
0.068
0.316
6.980
0.000
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
X4
0.483
0.042
0.496
11.421
0.000
ปัจจัยด้านบุลคล
X5
0.105
0.047
0.100
2.239
0.026
ปัจจัยด้านกระบวนการ
X6
-0.060 0.066
-0.051 -0.907 0.365
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ
X7
0.144
0.047
0.138
3.026
0.003
R = 0.640a, R Square = 0.409, Adjust R Square = 0.399, Std. Error pf Estimate = 0.45729
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จากตารางจะสามารถเขียนสมการถดถอยได้ว่า
Y = 1.179 - 0.051 + 0.104 + 0.476 + 0.483 + 0.105 – 0.060 + 0.144
ผลจากการศึกษาตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์ส
เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน Enconcept มีทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านสถานที่,
ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคลากร, ด้านกระบวนการ และด้านภาพลักษณ์ทาง โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรีย นผ่านคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียน Enconcept ปฏิเสธสมมติฐาน
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียน Enconcept ยอมรับสมมติฐาน
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิ วเตอร์ของ
โรงเรียน Enconcept ยอมรับสมมติฐาน
4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่าน
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน Enconcept ยอมรับสมมติฐาน
5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียน Enconcept ยอมรับสมมติฐาน
6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิว
เตอร์ของโรงเรียน Enconcept ปฏิเสธสมมติฐาน
7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์ สเรียนผ่าน
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน Enconcept ยอมรับสมมติฐาน
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียน Enconcept
ปั จ จั ย ด้ า นราคา ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอร์ ส เรี ย นผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ ข อง
โรงเรียน Enconcept
ปัจ จัย ด้ านสถานที่ ส่ง ผลต่อ การตั ด สิน ใจซื้ อ คอร์ส เรีย นผ่า นคอมพิว เตอร์ข อง
โรงเรียน Enconcept
ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอร์ ส เรี ย นผ่ า น
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน Enconcept
ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอร์ ส เรี ย นผ่ า นคอมพิว เตอร์ ข อง
โรงเรียน Enconcept
ปัจจัยด้านกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิว เตอร์
ของโรงเรียน Enconcept
ปัจ จัย ด้ านภาพลั กษณ์ ทางกายภาพ ส่ งผลต่อ การตั ดสิ นใจซื้อ คอร์ ส เรี ย นผ่ า น
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน Enconcept ยอมรับสมมติฐาน
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ผลการวิจัย
ปฏิเสธ
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ปฏิเสธ
สนับสนุน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยสรุปได้ว่า
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนสอนภาษา Enconcept ของกลุ่มวัยรุน่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.418 ซึ่งเป็นค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 1 โดยสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์
สเรียนภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ในเรื่องคอร์สภาษาอังกฤษ
โดยทั่วไปนัน้ มีคอร์สหลักสูตรเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันโดยจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมสอบ GAT PAT หรือการเตรียมสอบ Onet อยู่แล้วทาให้หลักสูตรที่สอนกันในโรงเรียนสอนภาษามีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้ นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์จึงไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภิตา รัตนสมโชค (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า
เนื่องจากผู้โดยสารมีการรับรู้ที่ดีต่อคุณภาพของขบวนรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) อยู่แล้วและปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยพืน้ ฐานที่รถไฟฟ้าโดยทั่วไปจะมีมาตรฐานกาหนดไว้อยูแ่ ล้ว
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
สอนภาษา Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.046 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 โดยสามารถตีความได้ว่า ปัจจั ยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
ผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ การที่จะเสียเงินกับที่เรียนพิเศษสักที่ต้องพิจารณา
จากราคาเป็นหลักว่าคุ้มค่ากับเงินที่จะเสียไปหรือไม่ และ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าอาจจะถูกเปรียบเทียบกับสถาบันอื่ นๆ
ดังนัน้ ปัจจัยด้านราคาจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ จันทร์จารุวงศ์(2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กล่าวว่า ใน
ปัจจุบันนั้นโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของผู้บริโภคในแต่ละวันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อความ ใช้อนิ เตอร์เน็ต ทาให้ผู้บริโภคจาเป็นต้องมีการพิจารณาเรื่องอัตราค่าบริการในด้านต่างๆ
เช่น อัตราค่าบริการมีความเหมาะสมกับการใช้งาน , อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเหมาะสม , อัตราค่าบริการมี
ความเหมาะสมกับความเร็วและจานวนอินเตอร์เน็ต, อัตราค่าบริการเสริมพิเศษ
สมมติฐานข้อ ที่ 3 ปั จจัย ด้านสถานที่ส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจซื้อ คอร์ สเรียนผ่ านคอมพิวเตอร์ ของ
โรงเรียนสอนภาษา Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งเป็นค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 โดยสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านสถานที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
ผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ สถานที่ตั้งของโรงเรียนสอนภาษาอยู่ในแหล่งที่
สะดวกต่อการเดินทาง สถานที่เรียนมีบรรยากาศที่น่าเรียน สะอาด สวยงาม มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน มี
การรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านสถานที่จึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ
กลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
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ซึ่งจะสอดคล้องกับวิจัยของ สาวิตรี แสงสวัสดิ์ , อัครนันท์ คิดสม (2561) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการฝากเงินกับธนาคารออมสินในเขตกรุง เทพมหานคร กล่าวว่าการที่สาขามี
ความเรี ย บร้อ ย มีป้า ยประชาสั มพั น ธ์ ชัด เจน มีที่นั่ งรอเพียงพอต่อ ความต้อ งการสร้ างความสะดวกสบายให้ แ ก่
ผู้ใช้บริการ สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 4 ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอร์ ส เรี ยนผ่ า น
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งเป็นค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 โดยตีความได้ว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์ส
เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาด จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งจะสอดคล้องกับวิจัยของ จันฑิสา ศิริสุนทร (2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การซื้อน้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่าผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีมีพฤติกรรมการซื้อน้าดื่ม
บรรจุขวดให้ความสาคัญกับราคาเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งมีความสาคัญกับการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ การโฆษณาผ่าน
สื่อวิทยุ การโฆษณาผ่านอินเตอร์เนต การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีการแจกของแถม ของสมนาคุณ มีการแจก
สินค้าตัวอย่าง พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความช่วยเหลือแก่สังคม โดยมีการออกบูธงานแสดงสินค้า
เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นสินค้าที่ชัดเจนมากขึ้น
สมมติฐ านข้ อ ที่ 5 ปั จจั ย ด้ า นบุ ค คลส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอร์ ส เรีย นผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ ข อง
โรงเรียนสอนภาษา Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่งเป็นค่าน้อยกว่าระดับนัยยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 โดยตีความได้ว่า ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่าน
คอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือครูผู้สอนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก มีความชานาญ และมี
เทคนิคการสอนที่โดนเด่น รวมไปถึง เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการอย่างรวดเร็วและเป็นมิตร ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
จึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์ส เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเหมือนฝัน ธัญญศรีชัย (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กล่าวว่า
บุคลากรและกระบวนการส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ทั้งในเรื่องของ
เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างรวดเร็วและเป็น มิตรมีการออกแบบหลักสูตรที่เป็นระบบ มีส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย
และหลากหลาย มีการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียนที่ตรงตามความเป็นจริง ครูผู้สอนมีความเข้าใจเด็ก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี และครูผู้สอนมีความเป็นกันเอง
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อการตั ดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนสอนภาษา Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.365 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสาคัญ0.05
ดังนั้นจึงปฎิเสธสสมติฐานที่ 6 โดยสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านกระบวนการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ผู้ใช้บริการอาจจะมองว่าความสะดวก
ในการสมัคร หรือชาระเงิน การสอบวัดระดับความรู้ เป็นสิ่งที่จาเป็นต้องมีอยู่แล้ว ผู้ใช้บริการจึงอาจไม่นาปั จจัย
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ดังกล่าวมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจปัจจัยด้านกระบวนการจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
ผ่านคอมพิวเตอร์ ของกลุม่ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชญาดา สมศักดิ์ (2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ยี่ห้ อ อีเ กี ย ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม าณ กล่ า วไว้ ว่า ปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการและการบริการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอย่างมีนัยสาคัญ ผู้บริโภคอาจมองว่ากระบวนการต่างๆ ทัง้ กระบวนการชาระเงินที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีช่อง
บริการที่เพียงพอ การบริการขนส่งสินค้ากลับ และสามารถแก้ไขปัญหาระบบขัดข้องได้ เป็นกระบวนการที่ทุกบริษัท
ควรมีอยู่แล้ว และแต่ละบริษัทมีรูปแบบของกระบวนการดังกล่าวไม่แตกต่างกันมากนัก จึงมิได้นาปัจจัยดังกล่าวมา
เป็นปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกีย
สมมติ ฐ านที่ 7 ปั จ จั ย ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ท างกายภาพส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอร์ ส เรี ย นผ่ า น
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งมีคา่ น้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญ 0.05
ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 โดยสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ความมีชื่อเสียง มีความโดด
เด่น ทันสมัยส่งผลให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพจึงส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ ของกลุม่ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์(2560) ที่ศึกษาเรื่องปัจ จัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลได้ เนื่องจากการมีช่ือ เสียงของร้าน ทาให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจที่จะใช้บริการ ประกอบกับการสร้าง
สัญลักษณ์ที่สามารถจดจาได้ง่าย รวมถึงการมีพาร์ทเนอร์ร้านอาหารที่หลากหลาย จะสามารถจูงใจให้ผู้บริโภคเกิด
ความสนใจและส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการได้

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ ของ
โรงเรียนสอนภาษา Enconcept เท่านัน้ โดยในการศึกษางานวิจัยครั้งต่อไป วิจัยควรที่จะศึกษากลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ หรือ
ศึกษาโรงเรียนกวดวิชาอื่น ๆ เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่มีค วามแตกต่าง และหลากหลาย และสามารถเป็นประโยชน์ได้โดย
การนาผลของการวิจัยที่ได้ศึกษามา นามาใช้กับธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในด้านของการวางกลยุทธ์
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ความเกี่ยวพันกับการวิ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวติ
Running Involvement Affecting Life Satisfaction
นภนนท์ หอมสุด1* สุพิชญา คาแดง1 และสุดารัตน์ นึกรัก1
Nopbhanont Homsud1*, Supitchaya Khamdaeng, and Sudarat Nugrak1
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเกี่ยวพันกับการวิ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้ที่ว่ิงเป็นงาน
อดิเรก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยวิ่งในงานวิ่งที่มีระยะทางตัง้ แต่ 10 กิโลเมตรขึน้ ไปจานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัย คือ
แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการวิ่ง ความเกี่ยวพันกับการวิ่ง (ความ
ดึงดูดใจ การเป็นศูนย์กลาง และการแสดงตัวตน) และความพึงพอใจในชีวติ สถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณด้วยวิธี Enter ผลการวิจัย พบว่า ความ
เกี่ยวพันกับการวิ่งทั้งสามด้านส่งผลด้านบวกต่อความพึงพอใจในชีวติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ: ความเกี่ยวพันกับการวิ่ง ความพึงพอใจในการใช้ชวี ติ

Abstract
The objective of this research was to study running involvement affecting life satisfaction of who run as
hobby. The sample was 400 runners who used to participate more than 10 kilometers running event. The
research instrument was online questionnaire which was divided into 4 part consisting of general data, running
behaviour, running involvement (attraction, centrality, and self-expression), and life satisfaction. The usage
statistical technique consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression
analysis with enter method. It was found that all three running involvement perspectives positively affected life
satisfaction at significant level 0.05
Keywords: Running Involvement, Life Satisfaction
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บทนา
การจัดการแขงขันวิ่ง หรือการจัดงานวิ่ง เปนธุรกิจประเภทบริการที่ใหบริการกับนักวิ่งซึ่งจะตอง สมัครหรือซื้อ
เบอรวิ่งเพื่อลงทาการแขงขันจุดประสงคของนักวิ่งแตละคนก็จะแตกตางกันออกไปโดยมีทั้งผู ที่ มีใจรักในสุขภาพและ
เพื่อการแขงขัน สวนใหญระยะทางที่ใชในการแขงขันจะมีอยู ระยะ คือ มินมิ าราธอน ฮาลฟมาราธอน และมาราธอน
โดยเจาภาพของงานวิ่งมีอยู ประเภท คือ องคการที่มุงหวังในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาด และการจัดงานวิ่ง
เพื่อการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร (ดลยา เคราะห์ดี, 2555)
ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) เป็นสิ่งที่พึงพอใจปรารถนาของบุคคล เพราะเป็นส่วนประกอบ
ส าคั ญ ในการด ารงชี วิต อย่า งมีค วามสุ ข ความพึง พอใจในชีวิต สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง ชีวิต ของบุ ค คลที่ ป ระกอบด้ ว ย
หลักสาคัญ 2 ประการ คือ ความพึงพอใจในชีวิตของแต่ละบุคคลกับความพึงพอใจในบทบาททางสังคมหรือการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (พรอุมา พุกกะณะสุต, 2549)
ความเกี่ยวพันกับการวิ่ง (Running Involvement) ถูกดัดแปลงมาจากความเกี่ยวพันกับการพักผ่อน (Leisure
Involvement) ซึ่งถูกนาเสนอครั้งแรกโดย Sherif and Hovland (1961) ในทฤษฎีการตัดสินทางสังคม (Social
Judgement Theory) ต่อมา McIntyre’s (1989) ได้นาเสนอความเกี่ยวพันกับการพักผ่อนว่าสามารถวัดได้ในสามมิติ คือ
ความดึงดูดใจ (Attraction) การเป็นศูนย์กลาง (Centrality) และการแสดงตัวตน (Self-expression) ซึ่งถูกนาไปใช้ใน
งานวิจัยเชิงประจักษ์ เช่น Lee, Pae, and Bendle (2016) และ Ridlinger, Funk, Jordan, and Kaplanidou (2012)
ด้วยเหตุผลที่ก ล่าวมาข้างต้น คณะผู้ วิจัย จึง ได้จั ดทางานวิจัยเรื่อ งนี้ขึ้น เพื่อ ศึก ษาถึ งการส่ งผลของความ
เกี่ยวพันกับการวิ่งต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้ที่วิ่งเป็นงานอดิเรก

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.เพื่อศึกษาการส่งผลของความเกี่ยวพันกับการวิ่งทั้งสามด้านอันประกอบด้วย ความดึงดู ดใจ การเป็น
ศูนย์กลาง และการแสดงตัวตนต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้ที่วิ่งเป็นงานอดิเรก

สมมุติฐาน
ความเกี่ยวพันกับการวิ่งส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้ที่วิ่งเป็นงานอดิเรก

วิธีวิทยาการวิจัย
1. การศึกษาวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับการวิ่งส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต
ของผู้ที่ว่ิงเป็นงานอดิเรกซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรชาวไทยที่เคยวิ่งในงานวิ่งที่มีระยะทางตั้งแต่ 10 กิโลเมตรขึ้นไป ซึ่ง
ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Cochran (1977) โดยเมื่อกาหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนไว้ที่ 5% และกาหนดสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 จะได้กลุม่ ตัวอย่าง เท่ากับ 385
ตั ว อย่ า ง โดยในการเก็ บ ข้ อ มู ล จริ ง มี ก ารเก็ บ แบบสอบถามเพิ่ ม 15 ตั ว อย่ า งเพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดจาก
แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
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3. การวิจัยครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งลักษณะของคาถามจะเป็นคาถาม
ปลายปิด (Close-ended Question) คาตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) และให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสมที่สุด
จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการวิ่ งและการเข้าร่วมงานวิ่งของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะ
ของคาถามจะเป็นคาถามปลายปิด (Close-ended Question) คาตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) และให้
เลือกตอบข้อที่เหมาะสมที่สุดจานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็น แบบสอบถามเกี่ย วกั บความเกี่ยวพันกั บการวิ่ง ด้านความดึ งดูด ใจจ านวน 4 ข้อ ซึ่ง มี
ลักษณะเป็นคาถามแบบ Rating Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลางจานวน 3 ข้อ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นคาถามแบบ Rating Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตนจานวน 3 ข้อ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นคาถามแบบ Rating Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 5 ข้อ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นคาถามแบบ Rating Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดับ
4. การจัดทาแบบสอบถามมีขนั้ ตอนตามลาดับดังนี้
4.1 การจั ดทาแบบสอบถามเริ่ม ต้น จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อ ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และบทความที่เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจในชีวิตและความเกี่ยวพันกับการวิ่งซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจ (Attraction) ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้าน
การเป็นศูนย์กลาง (Centrality) และความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตน (Self-expression) มาใช้ในการทา
แบบสอบถาม
4.2 ร่ า งแบบสอบถามให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย เป็ น แนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ โดยปรับปรุงแบบสอบถามมาจากงานวิ จัยของ
Sato, Jordan, Funk, and Sachs (2018)
4.3 นาแบบสอบถามที่ร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจานวน 3 คน เพื่อพิจารณาในด้าน
ความถูกต้องและเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม
4.4 นาแบบสอบถามที่ ผ่านการปรับปรุ งจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ตอบ
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด และนามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วย
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาคได้คา่ ความเชื่อมั่นดังต่อไปนี้
ความพึงพอใจในชีวิต เท่ากับ 0.882
ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจ เท่ากับ 0.819
ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลาง เท่ากับ 0.855
ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตน เท่ากับ 0.848
4.5 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มคนชาวไทยที่
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จานวน 400 ชุด
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5. ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลพฤติกรรมการวิ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทาการทดสอบสมมุติฐานความ
เกี่ยวพันกับการวิ่งที่ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้ที่ว่ิงเป็นงานอดิเรก ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี Enter ซึ่งกาหนดระดับนัยสาคัญไว้ที่ 0.05

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69.75) อายุ 21-30 ปี
(ร้อยละ 58.50) สถานภาพสมรสเป็นโสด (ร้อยละ 64.50) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 81.00) ส่วนใหญ่
มีอาชีพเป็นนักศึกษา (ร้อยละ 48.50) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 65.50)
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของการวิ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ว่ิงเป็นงาน
อดิเรกแล้ว 1-2 ปี (ร้อยละ 65.00) ไปร่วมงานวิ่งที่มีระยะไม่ต่ากว่า 10 กิโลเมตรจานวน 6 – 10 ครั้ง (ร้อยละ 49.25)
ใช้เวลาวิ่งประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 50.50) ไปงานวิ่งกับเพื่อนเป็นหลัก (ร้อยละ 40.50) ร่วมงานวิ่งที่มี
ระยะไม่ต่ากว่า 10 กิโลเมตรเฉลี่ย ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 38.50) สถานที่ที่นิยมวิ่งคือสวนสาธารณะ (ร้อยละ
78.50) และสาเหตุที่วิ่งเป็นงานอดิเรกเพราะต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง (ร้อยละ 47.50)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้านมาก (Mean = 3.76 และ S.D. = 0.60) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการวิ่งทาให้มีความสุข (Mean = 3.44 และ S.D. = 0.85) รู้สึกชอบการวิ่ง
(Mean = 4.04 และ S.D. = 0.73) และการวิ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน (Mean = 3.80 และ S.D. = 0.78)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลางของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้านมาก (Mean = 3.91 และ S.D. = 0.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าเวลาในงานอดิเรกส่วนใหญ่จะใช้ไปในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิ่ง (Mean = 3.98 และ
S.D. = 0.81) การวิ่งเป็นกิจกรรมหลักสาหรับงานอดิเรก (Mean = 3.87 และ S.D. = 0.74) และการวิ่งเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชวี ติ (Mean = 3.89 และ S.D. = 0.80)
ส่วนที่ 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้านมาก (Mean = 3.85 และ S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าการวิ่งได้อธิบายบางอย่างเกี่ยวกับตนเอง (Mean = 3.80 และ S.D. = 0.74) การวิ่งทาให้รู้จัก
ตนเอง (Mean = 3.85 และ S.D. = 0.77) และการวิ่งทาให้คนอื่นรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร (Mean = 3.91 และ S.D. = 0.74)
ส่วนที่ 6 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในชีวิต ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นด้านมาก (Mean = 3.87 และ S.D. = 0.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าชีวิตในปัจจุบันใกล้เคียงกับชีวิตในอุดมคติ (Mean = 3.84 และ S.D. = 0.74) เงื่อนไขต่างๆ
ในชีวิตปัจจุบันอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 3.88 และ S.D. = 0.75) รู้สึกพึงพอใจกับชีวิต (Mean = 3.87 และ S.D. =
0.76) รู้สกึ ได้รับสิ่งที่ต้องการในชีวติ เพียงพอ (Mean = 3.91 และ S.D. = 0.78) และถ้าเปลี่ยนชีวิตได้ใหม่จะขอใช้ชีวิต
แบบเดิม (Mean = 3.88 และ S.D. = 0.76)
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ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของความเกี่ยวพันกับการวิ่งที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจในชีวิต
ของผู้ที่วิ่งเป็นงานอดิเรก
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของความเกี่ยวพันกับการวิ่งที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในชีวิตของผู้ที่วิ่งเป็นงานอดิเรก
แหล่งความแปรปรวน
SUM of Squares Df
Mean Square
F
Sig.
การถดถอย (Regression)

37.656

3

12.552

ส่วนที่เหลือ(Residual)

92.483

396

0.233

Total

130.139

399

53.747

.000a

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ความเกี่ยวพันกับการวิ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้ที่ว่ิงเป็น
งานอดิเรกเมื่อใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเมื่อใช้ความเกี่ยวพันกับการวิ่งเป็นหลายตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปร

Constant

B

Std. Error

t-stat

sig.

1.152

0.225

5.111

0.000

ด้านความดึงดูดใจ

X1

0.365

0.043

8.489

0.000

ด้านการเป็นศูนย์กลาง

X2

0.199

0.057

3.525

0.000

X3
ด้านการแสดงตัวตน
0.147
0.048
2.979
0.003
R = 0.538 ,R Square = 0.289, Adjusted R Square = 0.284, Std. Error of the Estimate = 0.483

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ความเกี่ยวพันกับการวิ่งทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ความเกี่ยวพันกับการ
วิ่งด้านความดึงดูดใจ ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลาง และความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดง
ตัวตนส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต
จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ความเกี่ยวพันกับการวิ่งที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตดังนี้
Y = 1.152 + (0.365)X1 + (0.199)X2 + (0.147)X3
เมื่อ Y
แทน ความพึงพอใจในชีวิต
X1 แทน ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจ
X2 แทน ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลาง
X3 แทน ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตน
จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ความเกี่ยวพันกับการวิ่งทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ความ
เกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจ ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลาง และความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้าน
การแสดงตัวตนส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิตซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต
ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลางส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต
ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตนส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปผลและอภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมของการวิ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ว่ิง
เป็นงานอดิเรกแล้ว 1-2 ปี ไปร่วมงานวิ่งที่มีระยะไม่ต่ากว่า 10 กิโลเมตร ใช้เวลาวิ่งประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ไปงานวิ่งกับเพื่อนเป็นหลัก ร่วมงานวิ่งที่มีระยะไม่ต่ากว่า 10 กิโลเมตรเฉลี่ยไตรมาสละ 1 ครั้ง สถานที่ที่นิยมวิ่งคือ
สวนสาธารณะ และสาเหตุที่วิ่งเป็นงานอดิเรกเพราะต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
2. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับการวิ่งและความพึงพอใจในการใช้ชีวิต
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ประกอบด้วย ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความ
ดึงดูดใจ ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลาง ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตน และความพึง
พอใจในชีวิต
3. จากผลการศึกษาความเกี่ยวพันกับการวิ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิต พบว่า ความเกี่ยวพันกับการ
วิ่งแรงจูงใจที่มอี ทิ ธิพลมีทั้งสิ้น 3 ด้าน ประกอบด้วย ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจ ความเกี่ยวพันกับการ
วิ่งด้านการเป็นศูนย์กลาง และความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตน
4. สาหรับข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
4.1 ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจ (Running Involvement: Attraction) จากผลวิจัย
พบว่า ความเกี่ ยวพั นกั บการวิ่งด้า นความดึงดู ดใจส่ง ผลด้ านบวกต่อความพึง พอใจในชีวิต ดังนั้น ทุ กภาคส่ วนที่
เกี่ยวกับการวิ่งควรจัดให้การวิ่งทาให้เกิดความสุข ทาให้ผู้ที่สนใจรู้สึกชอบการวิ่ง และทาให้การวิ่งเป็นกิจ กรรมที่
สนุกสนาน
4.2 ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลาง (Running Involvement: Centrality) จากผล
วิจัยพบว่า ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลางส่งผลด้านบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต ดังนั้น ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวกับการวิ่งโดยเฉพาะนักวิ่งเองควรใช้ เวลาในงานอดิเรกส่วนใหญ่จะใช้ไปในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิ่ง
ควรจัดให้การวิ่งเป็นกิจกรรมหลักสาหรับงานอดิเรก และทาให้การวิ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิต
4.3 ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตน (Running Involvement: Self-expression) จากผล
วิจัยพบว่า ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตนส่งผลด้านบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวกับการวิ่งโดยเฉพาะนักวิ่งควรสร้างการรับรู้ว่า การวิ่งจะสามารถอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับตนเอง การวิ่งทาให้
รู้จักตนเอง และการวิ่งทาให้คนอื่นรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร
5. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปมีดังต่อไปนี้
5.1 การศึกษาวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาเฉพาะงานอดิเรกในประเภทกีฬาวิ่งเท่านั้น ซึ่งยังมีงานอดิเรก
ที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจานวนมาก เช่น จักรยาน การปีนเขา ดังนั้นควรศึกษางานอดิเรกประเภทอื่น ๆ เพื่อจะได้นาผลมา
เปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละงานอดิเรก เพื่อจะได้ทาการส่งเสริมให้ถูกต้อง
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5.2 ควรศึกษาปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพที่ทาให้ผู้ที่สนใจในการวิ่งให้ความสาคัญกับความเกี่ยวพัน
กับการสิ่ง เพื่อนาผลวิจัยไปต่อยอดในการเชิญชวนบุคคลทั่วไปหรือทาให้เกิดความรู้สกึ อยากวิ่งเป็นงานอดิเรก
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหาร
อัตโนมัตกิ รณีศกึ ษาร้าน ATM tea bar
Factors Influencing Consumers Satisfaction through the Automated Food
Ordering System Service : a case study of ATM tea bar
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี¹ กนกวรรณ กิจชระภูม2ิ เนตรนภา มณีอนิ ทร์1* และทวีสิทธิ์ มุ่งผลกลาง¹
Kedwadee Sombultawee¹, Kanokwan Kitcharabhumi2 ,Netnapa Maneein¹* and Thawisit moongpholklang¹
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจ และการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ความยากง่ายในการใช้งาน ที่มอี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้
โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความน่าเชื่อถือ ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
ได้ระดับความน่าเชื่อถือ 0.918 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression
Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยี และปัจจัยด้านการใช้แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ = 0.599 + (0.618) X2 + (0.266) X3 ซึ่งผู้ทาวิจัยเสนอแนะให้
ร้านอาหารที่ต้องการสร้างขั้นตอน และพัฒนาการบริการของร้านอาหารของตนให้ดีข้ึน สามารถนาผลการวิจัยนี้ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ และการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาร้านอาหาร
คาสาคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, แรงจูงใจ, ความพึงพอใจ, ร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ

Abstract
The purpose of this study was to study the marketing mix, motivation and the adoption of new technologies.
Influencing Consumers Satisfaction through the Automated Food.: a case study of ATM tea bar. This independent
study used 30 sampling questionnaires for clarify and correcting the content for reliability to this study. The reliability
result of this selected group questionnaire is 0.918 and was analyzed by multiple regression analysis the research
result found that technology recognition and motivation factor were significantly effect on consumer’s appreciations in
using automatic ordering program at the level 0.05. and equation is = 0.599 + (0.618) X2 + (0.266) X3.
Researchers suggest that restaurants want to create a procedure and improve the service of their restaurants. The
results of this research can be used for decision making and to adapt to the development of restaurants.
Keywords: Technology Recognition, Motivation, Appreciation, Restaurant with an Automatic Ordering Program
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บทนา
ปัจจุบันผู้บริโภคมีการใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านไลฟ์สไตล์มากขึ้น จากการสารวจพฤติกรรม
ผู้บริโภคในประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริโภคทั้งในด้าน ไลฟ์สไตล์ รูปแบบสินค้าและ
บริการที่ผู้บริโภคต้องการ ซึ่งกลุม่ คนรุ่นใหม่และผู้ที่มีรายได้สูงยังมีการใช้จ่ายนอกบ้านมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีที่
ผ่ า นมาเทรนด์ ก ารใช้ จ่ า ยด้ า นขนมและเครื่ อ งดื่ ม รวมถึ ง ทางเลื อ กในการรั บ ประทานอาหารในกลุ่ ม Street
Food กลับมาได้รับความนิยม ส่งผลให้เม็ดเงินการใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มนอกบ้านของคนไทยกระจายตัว ไป
ยัง ผู้ประกอบการกลุ่ม นี้ม ากขึ้นจาก(กรุง เทพธุรกิจ ,2560) ข้ อมู ลศู นย์วิจัย กสิ กรไทย คาดว่า มู ล ค่า ตลาดธุรกิ จ
ร้านอาหารในปี 2561 น่าจะอยู่ที่ 411,000-415,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4-5 จากปี 2560 เป็นความท้าทาย
สาหรับผู้ประกอบการร้านอาหารในการช่วงชิงเม็ดเงินการใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มนอกบ้านในปี 2561
ในสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้น ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในเรื่องต่าง ๆ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้
ผู้ประกอบการเกิดความท้าทายในการแสวงหาโอกาส ด้วยการนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมสร้างพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึน้ เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน การบริหารจัดการร้านอาหารแบบ
อัจฉริยะ คือ การเปลี่ยนจากการใช้เมนูกระดาษ พนักงานรับออร์เดอร์ และการชาระเงินด้วยเงินสด มาเป็นการ
ให้บริการโดยใช้ระบบออนไลน์ อาทิ การใช้เมนูอาหารอิเล็กทรอนิกส์และการสั่งอาหารแบบออนไลน์ การชาระเงิน
ผ่านแอพพลิเคชัน ซึ่ งลูก ค้า จะเป็นสมาชิกและสามารถสะสมคะแนนได้ ทันที โดยไม่ต้องกรอกใบสมั คร อีกทั้ งยั ง
สามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนร้านออนไลน์ ทาให้ร้านสามารถรับทราบผลตอบรับของลูกค้า เพื่อนามา
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการร้านอาหารให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ,2560)
ร้าน ATM Tea Bar เป็นร้านชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ วัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดจากธรรมชาติ 100% ไร้ครีมเทียม ไม่มี
สารสังเคราะห์ สารปรุงแต่ง หรือสีผสมอาหารใดๆโดยร้านที่ถูกเนรมิตรให้ออกมาอยู่ในรูปลักษณ์ที่ละม้ายคล้ายตู้
ATM เป็นการผสานระหว่างระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางความคิด รวมเป็นในรูปแบบของร้านที่มีสไตล์ร้านโดด
เด่น นอกจากความแตกต่างของรูปลักษณ์หน้าร้านแล้ว ยังมีการใช้รูปบริหารจัดการร้านเป็นร้านอาหารแบบอัจฉริยะ
ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับการสั่งออร์เดอร์เครื่องดื่มและสามารถชาระเงินผ่านตู้ ATM Ordering Machine ถือ
เป็นหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม
ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่ง
อาหารอัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar และนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาช่วยให้ผู้ประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีย่ิงขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคต่อไปในอนาคต และเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใน เรื่องนี้นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่ง
อาหารอัตโนมัติ
2.เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ
3. เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ความยากง่ายในการใช้งาน ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด และทฤษฎี เรื่องการยอมรับเทคโนโลยี
Davis (1989) กล่าวถึงพฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศว่า เป็นการกระทาที่ได้รับอิทธิพล
โดยตรงจากการใช้งานระบบสารสนเทศ ได้รับอิทธิพลทางอ้อมต่อการรับรู้ว่าใช้งานง่ายและรับรู้ถึงประโยชน์ของ
ระบบ ผู้ใช้จะแสดงพฤติกรรมแบบใดขึ้นอยู่กับทัศนคติของบุคคลนั้น ถ้าเป็นเชิงบวกก็จะมีการยอบรับ การใช้ระบบ
สารสนเทศนั้น
Foster (1973) ได้นิยามไว้ว่า การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คนได้รับการเรียนรู้โดยผ่านการศึกษาผ่าน
ขั้นตอนของการรับรู้ซึ่งจะเกิดจากการยอมรับและถ้าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการได้ลองปฏิบัตเิ องและรูว้ า่ สิ่งนั้นสามารถ
ให้ประโยชน์ได้จริงจึงกล้าตัดสินใจยอมรับสิ่งนั้น
แนวคิด และทฤษฎี เรื่องแรงจูงใจ
Morgan และ King (1966, pp. 232-233) จูงใจมี2 ประเภท ดังนี้
1) ต้องการผูกพันกับผู้อ่ืน (Affiliation Needs) มนุษย์เป็นสัตว์สังคมดังนั้นจึงต้องอยู่ร่วมกัน เป็นกลุ่มเพื่อที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ
2) ต้องการฐานะ (Status Needs) เมื่อมนษยุ์อยู่ร่วมกันเป็นจานวนมาก จึงต้องการระดับชั้นเพื่อแบ่งแยก
ความสาคัญของตนจากสังคมหรือเพื่อทาให้ตนเองเท่าเทียมกับผู้อื่น
เสรีวงษ์มณฑา (2542) แรงจูงใจ คือ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยพื้นฐาน แรงจูงใจ
ประกอบไปด้วย
1) แรงจูงใจพื้นฐานมาจากความต้องการ (Base on Needs) เป็นแรงจูงใจที่ เกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการ
แรงจูงใจที่เป็นความหงุดหงิดหรือความเครียด (Frustration or Tension) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นแล้ว และเมื่อเกิด
แรงจูงใจขึ้นแล้วไม่สามารถสนองตอบกลับความต้องการได้จะทาให้เกิด ความเครียด หรือหงุดหงิด
2) มุ่งความสาคัญกับเป้าหมาย (Goal-Directed) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
ปัญหาที่มลี ักษณะชัดเจน
3) การรวบรวมความพยายาม (Muster up all the Efforts) เป็นแรงจูงใจที่ต้องรวบรวม ความพยายาม
สาหรับแก้ไขปัญหา เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการ
แนวคิด และทฤษฎี เรื่องความพึงพอใจ
วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ให้ความหมายว่าความพึงพอใจ นั้นเป็นความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่แตกต่างกัน ใน
แต่ละคนว่าจะมีความคาดหวังกับสิงนั้น ๆ มากเพียงใด อย่างไรถ้าได้คาดหวังไว้มาก หรือมีความตั้งใจมาเอาไว้มาก
และความต้องการนั้น ๆ ได้รับการตอบสนองจะทาให้คน ๆ นั้น มีค วาม พึงพอใจมาก แต่ถ้าหากไม่ได้รับการ
ตอบสนองแล้ว อาจทาผิดหวัง หรือเกิดความไม่พึงพอใจอย่างมาก เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่ต้องที่ตั้งไว้ทั้งนี้
ขึน้ อยูค่ วามต้องการของแต่ละคนว่ามีมากหรือน้อย
Good (1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือ สภาพ คุณภาพ หรือความพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจในสิ่ง
ต่าง ๆ และทัศนคติที่คนนั้นมีตอ่ สิ่งนัน้
Oliver (1997) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือการสนองตอบต่อความต้องการ ความประสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งความพึงพอใจมีแนวคิดที่แตกต่างไปของแต่ละคน
Wolman (1973) ความพึงพอใจ คือการทาให้เกิดสุขเมื่อได้รับ ได้ประสบความสาเร็จที่ตอ้ งการ ที่ตอ้ งใจไว้
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แนวคิด และทฤษฎี เรื่องส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือ
ทางการตลาดที่ใช้ใน การดาเนินการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจโดยเป็นเครื่องมือในการ
ตอบสนอง ความพึงพอใจ ความต้องการของผู้บริโภค (Kotler & Keller, 2012) ส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Customer needs) 2. ราคา (Price) ที่สะท้อน
คุณค่า สร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคกับสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับ (Cost to satisfy customer) 3. ช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place) ที่สร้างความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) และ 4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ที่ส่ือสาร
ไปยังผู้บริโภค (Communication) (เอกก์ ภทรธนกุล, 2556)
ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ผู้ขายเสนอขายและมอบให้กับผู้บริโภค เพื่อตอบสนอง ความ
ต้องการและให้ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ นัน้ ๆ โดยผลิตภัณฑ์นั้น
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนทางกายภาพ สามารถจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน เช่น งาน
บริการต่างๆ (Kotler & Keller, 2012)
ราคา (Price) ราคา หมายถึง จานวนเงินที่กาหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงมูลค่าเพื่อการได้มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นนั้ ผู้บริโภคจะยอมจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์นนั้ เมื่อราคาสะท้อนคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์ (Kotler & Keller, 2012)
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ช่องทางการจัดจาหน่ายหมายถึง ช่องทางการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของ ผู้ขายไปยังผู้บริโภค การส่งมอบนัน้ อาจผ่านคนกลาง หรือขายโดยผู้ขายเองโดยตรง การจัดจาหน่ายมีผลต่อการ
รับรู้คุณค่าของผู้บริโภค จึงต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบายของผู้บริโภค ทั้งด้าน สถานที่ ทาเลที่ตั้ง เวลา และ
วิธีการ (ปณิศา มีจินดา และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554)
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ขาย กับผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
บริการ ตราสินค้า หรือองค์กร และสร้างความพอใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการหรือ
กระตุน้ เตือนความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดหวังว่าการสื่อสารทาง การตลาดจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซือ้ (Lovelock, 2010)

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติของผู้บริโ ภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar ซึ่งได้ใช้วิธีการ
เชิงสารวจ ( Survey Research ) ด้วยแบบสอบถามที่จัดทาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
โดยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด
ความพึงพอใจการใช้บริการ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่ใช้เคยบริการร้าน ATM tea bar เนื่องจากกลุ่มประชากรมี
ขนาดใหญ่ และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณ
ด้วยสูตร W.G.Cochran ที่มีระดับความน่าเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา
วาณิชย์บัญชา, 2549)
สูตร n =
เมื่อ n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
P แทน ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด (ถ้าไม่ทราบ ให้กาหนด p = 0.5)
Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วจิ ัยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 95 (มีค่าเท่ากับ 1.96)
e แทน ค่าเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อน (e=0.05) จากการสุม่ ตัวอย่าง
โดยค่า P ต้องกาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงจะอยูใ่ นระดับที่เชื่อถือได้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2550)
กลุ่มตั วอย่า งของผู้บริ โภคที่ คานวณได้เท่ากั บ 384 คน จึง จะสามารถประมาณค่ าร้อ ยละ โดยมีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือไม่น้อยกว่า 384 คน
โดยใช้วธิ ีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ขั้นที่ 1 ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling)โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายในย่านสยามสแควร์ซอย 9
ขั้นที่ 2 ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้
ทฤษฎี แนวคิดและจากการอ้างอิงของงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องที่ในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้ อ ซึ่งมีลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ATM tea bar จานวน 7 ข้อ ได้แก่ ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีใน
ร้านอาหารที่ท่านเคยมี ท่านใช้บริการที่ร้าน ATM tea bar บ่อยแค่ไหนเฉลี่ยต่อเดือน สาเหตุที่สาคัญที่สุดของท่านใน
การตัดสินใจใช้บริการคือข้อใด บุคคลใดต่อไปนี้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการร้าน ATM tea bar ของ
ท่านมากที่สุด ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารของการบริการร้าน ATM tea bar ช่องทางใด วันที่ท่านมักไปใช้บริการร้ าน
ATM tea bar และช่วงเวลาที่ท่านมักไปใช้บริการร้าน ATM tea bar
ส่วนที่ 3 ปัจจัยมีอิทธิพลตอความพึ่งพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้ โปรแกรมสั่งอาหาร
อัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar โดยใช้วธิ ีวัดแบบ Interval Scale 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และ น้อยที่สุด แบบสอบถามมีลักษณะแบบประเมินคาตอบโดยเลือกคาตอบได้เพียงคาตอบเดียวโดยจะ
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น 7 ข้อ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 9 ข้อ และ
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 10 ข้อ
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ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ ใช้วิธีวัดแบบ Interval
Scale มีเกณฑ์การให้ คะแนนคาตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้นาเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย
และผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 เท่า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงตามประเด็นการศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบของการวิจัย ผลการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยค่า IOC ที่ได้มีค่ามากกว่า 0.5
แสดงว่า ข้อคาถามมีความเที่ยงตรงสูงนาไปใช้ได้การ
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง แต่ที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ซึ่งใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนาข้อบกพร่องมา
ปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.918 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่น
ค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ทาวิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลไว้ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลในส่วนของข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรม
ผู้ใช้บริการ ATM tea bar ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และใช้อธิบายข้อมูลใน
ส่วนของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี และความพึง
พอใจการใช้บริ ก ารโปรแกรมสั่ ง อาหารอั ต โนมั ติข องผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผู้วิจัยได้ใช้วิเคราะห์และอธิบายผลของ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 52.0 มีอายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.8 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.0 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 67.3 เป็นกลุ่มพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ38.0 และมีรายได้ตอ่ เดือน น้อยกว่า 15000 คิดเป็น
ร้อยละ 45.0
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการ ATM tea bar พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในร้านอาหารต่ากว่า1 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.8 ใช้บริการที่ร้าน ATM tea bar เฉลี่ย 1
ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 33.5 สาเหตุสาคัญที่สุดในการตัดสินใจใช้บริการเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือในการ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 36.5 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริก ารร้าน ATM tea bar คือสมาชิก
ครอบครัวหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 41.5 รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของการบริการร้าน ATM tea bar จากเพื่อนหรือคนรู้จัก
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คิดเป็นร้อยละ 58.8 วันที่มักไปใช้บริการร้าน ATM tea bar คือจันทร์ คิดเป็นร้อยละ60.3 ช่วงเวลาที่มักไปใช้บริการ
ร้าน ATM tea bar คือ10.30- 12.30 น. คิดเป็นร้อยละ 70.5
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยมีอทิ ธิพลต่อความพึ่งพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่
ใช้ โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.10
และ S.D. = 0.45 ) และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบในแต่ละด้าน พบว่าระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก 3 ด้าน ได้แก่ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (Mean = 4.13 และ S.D. = 0.51) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (Mean =
4.08 และ S.D. = 0.52 ) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Mean = 4.09 และ S.D. = 0.47 )
ส่ วนที่ 4 ระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บความพึ งพอใจการใช้บริ การโปรแกรมสั่ งอาหารอั ตโนมั ติของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ความพึงพอใจการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.13
และ S.D. = 0.59 ) และเมื่อพิจารณา พบว่า พอใจกับการใช้งานโปรแกรมสั่งอาหารที่ทาให้สะดวกต่อการ ใช้บริการ
(Mean = 4.52 และ S.D. = 0.63) พอใจกับการประหยัดเวลาในการใช้บริการ เช่น รอพนักงานมา รับคาสั่ง (Mean = 4.21
และ S.D. = 0.69) พอใจกับการรับรู้ข้อมูลที่ต้องการเพื่อประกอบการตัดสินใจสั่ง (Mean = 4.18 และ S.D. = 0.78)
พอใจกับการที่ได้รับข้อมูลปัจจุบันเสมอ เช่น อาหารที่ยกเลิกไม่ทาขายแล้ว หรือขณะนี้ของหมด (Mean = 3.92 และ S.D.
= 0.99) พอใจกบการสร้างไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยให้กับผู้มาใช้บริการ (Mean = 4.18 และ S.D. = 0.78) พอใจกับการสร้าง
ความหรรษาแก่ผู้มาใช้บริการขณะเลือกอาหาร (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.99) พอใจกับการคานวณค่าใช้จ่ายที่
ถูกต้อง และสามารถสั่งเรียกชาระเงินได้ทันที (Mean =4.18 และ S.D. = 0.78) พอใจกับประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการ
ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.99)
ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัตขิ องผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar ดังที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผการวิเคราะห์ ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุข องปัจ จัย ที่มีอิทธิ พลต่อ ความพึง พอใจของ
ผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัตขิ องผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar
แหล่งความแปรปรวน
การถดถอย(Regression)
ส่วนที่เหลือ(Residual)
รวม
*นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

Sum of Squares
180.070
88.975
269.044

df.
3
396
399

Std. Error
60.023
0.225

F
267.145

Sig.
.000b

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่ง
อาหารอัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหาร
อัตโนมัตขิ องผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
(Constant)
0.599 0.227
2.643
0.009
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด X1
-0.038 0.047
-0.023 -0.810 0.419
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
X2
0.618 0.073
0.585 8.449
0.000
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
X3
0.266 0.074
0.249 3.602
0.000
a
R =0.784 , R square =0.615, Adjusted R square =0.612 , Std. Error of the Estimate =0.37346
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหาร
อัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar ทั้ง ด้านดังนี้
= 0.599 + (0.618) X2 + (0.266) X3
เมื่อ
แทน ความพึงพอใจการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ
X2 แทน ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
X3 แทน ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหาร
อัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยที่มีอิทธิพลในการใช้
บริการโปรแกรมสั่ง อาหารอั ตโนมัติของผู้บริโภค ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านการยอมรั บ
เทคโนโลยี ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษา
ร้าน ATM tea bar ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
ผลการวิจัย
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการโปรแกรมสั่ง
ไม่สนับสนุน
อาหารอัตโนมัติ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ
สนับสนุน
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหาร
สนับสนุน
อัตโนมัติ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ
ของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar ผู้วิจัยได้นาผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้า
ด้วยกันเพื่ออธิบายสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อความพึง
พอใจการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ เนื่องจาก ร้าน ATM tea bar มีการคิดราคาเหมาะสมกับการ
ให้บริการ มีความถูกต้องตามที่ต้องการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอิสรีย์ อนันต์โชคปฐมา (2558) ที่ศึกษาเรื่อง
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ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อสินค้าใน Line Giftshop พบว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีความเห็นที่ว่ าราคามี
บทบาทต่อการตัดสินใจ และมีราคาในใจที่เต็มใจในการจ่ายสูงสุดต่อความคุ้มค่าและฟังชั่นของสินค้า
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ
โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ เนื่องจาก ร้าน ATM tea bar มีการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีความทันสมัยเป็นเป็น
ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุไรวรรณ แย้มนิยม (2537) ซึ่งได้ให้ความหมายว่า
ผู้บริโภคมีการตัดสินใจในการซื้อที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยขึ้นอยู่กับอิทธิพลในทิศทางของหลักจิตวิทยาของแต่
ละคน โดยส่วนมากคือ การบริการที่ดกี ว่า การเลือกในสิ่งที่ให้ประโยชน์มากกว่าหรือสูงสุด และการบริการจากสิ่งใด
สิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง เช่น สถานที่สะดวก
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความพึงพอใจ
การใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ เนื่องจาก ร้าน ATM tea bar มีโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติใช้งานง่าย
สะดวกต่อการใช้งานในการค้นหา เลือกอาหารซึ่งใช้เวลาเพียงไม่นาน มีประสิทธิภาพและทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของขวัญพงศ์ พันธ์เจริญวรกุล (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้
บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโ ภคสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการสั่งอาหาร ทาให้ ใช้เวลาไม่นานในการบริก าร และใช้ง านได้ ง่าย ทาให้ผู้ บริโ ภคเกิดการยอมรั บ
เทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ
จากผลการค้นคว้าวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหาร
อัตโนมัติ กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar ผู้ทาวิจัยเสนอแนะให้ร้านอาหารที่ต้องการสร้างขั้นตอน และ พัฒนาการ
บริการของร้านอาหารของตนให้ดีข้นึ สามารถนาผลการวิจัยนี้ไปใช้ประกอบ การตัดสินใจ และการปรับใช้ให้เหมาะสม
ต่อการพัฒนาร้านอาหารได้ดังนี้
1.ด้านส่วนประสมทางการตลาดจากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อ
ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคในการใช้ บ ริ ก ารโปรแกรมสั่ ง อาหารอั ต โนมั ติ ดั ง นั้ น ธุ รกิ จ จึ ง ไม่ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง ให้
ความสาคัญมากนัก เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ไม่ได้ช่วยให้ผู้บริโภคยอมรับ
2.ด้านแรงจูงใจจากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้
บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติดังนั้นธุรกิจควรให้ความสาคัญ คือ ปรับปรุงภาพลักษณ์ของร้านให้ดูทันสมัย
ออกแบบโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัตใิ ห้ใช้งานง่ายเพื่ออานวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มา
ใช้บริการ
3.ด้านการยอมรับเทคโนโลยีจากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติดั งนั้นธุรกิจควรให้ความสาคัญ คือ ปรับปรุงโปรแกรมสั่ง
อาหารอัตโนมัติให้ใช้งานง่าย มีความแม่นย้า มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะให้ลูกค้าตัดสินใจ และที่สาคัญคือต้องรวดเร็วให้ทัน
ต่อความต้องการของผู้บริโภค
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ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
การทาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่มีต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการ ใช้โปรแกรม
สั่งอาหารอัตโนมัตโิ ดยใช้ตัวแปร 3 ตัวแปร ซึ่งในการทาวิจัยครั้งต่อไป ทาวิจัยขอ เสนอแนะดังนี้
1.การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาในร้านการใช้โปรแกรมสั่งอาหารของร้าน ATM tea bar เท่านั้นดังนั้น
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรทาการศึกษาถึง ประสบการณ์การใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในร้านอื่นๆที่
คล้ายคลึงกันที่ผู้บริโภคเคยได้รับ เป็นต้น
2. เพิ่มตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อทาให้สามารถถึงอิทธิพล หรือผลวิเคราะห์ อื่น ๆ ที่มากกว่า
เดิมซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจร้านอาหาร หรือธุรกิจอื่นสามรถนาไปปรับ ใช้ได้เพื่อให้ทาให้เกิดความพึง
พอใจในการใช้บริการ และเป็นผลดีต่อผู้บริโภคที่จะได้รับการบริการที่ดี
3. เพิ่มขอบเขตของกลุ่มสอบถามให้กว้างขึ้น เพื่อทาให้ได้รับผลวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือกว่า เดิม และทาให้ได้
ข้อมูลที่แตกต่างจากเดิม เพราะผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ที่แตกต่างกัน ทาให้ผู้ ประกอบธุรกิจสามารถปรับปรุง เพิ่มเติม
แก้ไข ให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคของแต่ละพื้นที่ได้

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ให้การสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุก
ท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้ผลวิจัยครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Factors Influence Decision to play game Realm of Valor (ROV) of Silpakorn
University Phetchaburi It campus Students
เบ็ญจมาศ สีสังข์1 รัชดาวรรณ เทียนชัยทัศน์1* เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูมิ1
Benjamas Seesang1, Ratchadawan Tianchaitat1*, Kedwadee Sombultawee1 and Kanokwan
Kitcharabhumi1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จานวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามออนไลน์มีค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.744 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ ปัจจัยด้านการจูงใจ(X1) ปัจจัยด้าน
การเรี ย นรู้ ( X3) และปั จ จัย ด้ านค่ านิย ม(X4)ส่ งผลต่อ การตั ด สิน ใจเลือกเล่น เกมอาโอวีของนัก ศึก ษามหาวิทยาลั ย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี(Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ = 1.307 +(0.191)
X1 + (0.135) X3 + (0.048) X4
คาสาคัญ: ตัดสินใจ,เกมอาโอวี

Abstract
This research aims to study the factors that affect the decision to play the game Realm of Valor (ROV) of
Silpakorn University IT campus students. The equation by the method of quantitative research. The samples are
Silpakorn University IT campus students 400 samples. Instruments used in this research. Is a questionnaire
online coefficient of reliability 0.744 Data were analyzed by using the multiple regression analysis. The research
is Motivating factors ( X1) Factors of learning (X3) And factor values (X4). Affecting the decision to play the game
Realm of Valor (ROV) of Silpakorn University IT campus students. (Y) Significant of 0.05 and a regression
equation = 1.307 + (0.191) X1 + (0.135) X3 + (0.048) X4
Keywords: Decision, Realm of Valor (ROV)
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บทนา
เกมออนไลน์ถอื เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข ความเพลิดเพลินให้ใครหลายๆคน เกมยังช่วยในด้านการศึกษา
ช่วยในการแก้ไชปัญหา พัฒนาความรู้ความสามารถ และอย่างที่กล่าวมาเกมก็เปรียบเสมือนดาบสองคม ดังนั้นการ
จะเล่นเกมก็ควรที่จะต้องรู้จักแยกแยะ เล่นให้รู้ว่านี่คือเกมเล่นแล้วจบไปและการเล่นก็เพื่อความเพลิดเพลินผ่อนคลาย
เท่านัน้ และเมื่อไม่อาจปฏิเสธเทคโนโลยีก็จะต้องหาวิธีการอยู่ร่วมกันให้ได้ เช่นเดียวกับเกมที่พัฒนาก้าวไปจึงควรที่
จะมีความรู้ความเข้าใจในเกม เล่นอย่างสร้างสรรค์ซึ่งไม่เพียงเพื่อความผ่อนคลายเพลิดเพลินแต่ยังช่วยให้พ้นภัยไกล
จากเกมอันตราย (พงษ์พรรณ บุญเลิศ,2551)
Garena (ผู้นาในการให้บริการแพลทฟอร์ม ออนไลน์ , มือถือ) ได้เปิดตัวเกม ROV หรือ Arena of Valor (ชื่อ
เดิมคือ Realm of Valor) เป็นเกมแนว MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) เป็นประเภทของเกมที่ถอดแบบมา
RTS (Real-Time Strategy) เป็นเกมแนววางแผนและต่อสู้กันแบบเรียลไทม์ แต่ไม่มีการสร้างยูนิตแบบเกม RTS ดังนั้น
MOBA จึงเรียกได้ว่าเป็นเกมแนว RTS ผสมกับเกม Action (เรียบเรียงโดยทีมงาน MangoZero) เกมอาโอวี (ROV) ได้
ถูกพัฒนาขึ้นมาสู่ “eSports” หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม พัฒนานักเล่นขึ้นมาเป็น “มือ
อาชีพ” มีการจัดการแข่งขันเหมือนกีฬาอาชีพจนสามารถจัดเป็น “ทัวร์นาเมนต์” ที่มีการถ่ายทอดกันออกไปทั่วโลก
ทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมนี้ นักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพในประเทศไทยมีรายได้โดยเฉลี่ยเดือนละ
15,000– 20,000 บาท นับว่าเป็นรายได้แรกเริ่มที่มีมูลค่าค่อ นข้างสูง แต่ถ้าในระดับที่สูงขึ้นไป จะมีรายได้เฉลี่ย
30,000 บาท/เดือน ซึ่งรายได้มาจากสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนทีม หรือจากสังกัดที่อยู่ (บริการข่าวไทยรัฐ,2561)
เกมออนไลน์ได้ถูกพัฒนามาเป็นกีฬาที่สามารถลงแข่งในสนามได้อย่างสมจริง มีผู้คนมากมายหลายล้าน
คนทีรอการแข่งขัน ซึ่งเกมอาโอวี (ROV) เองเป็นเกมที่กาลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในขณะนี้ด้วยภาพลักษณ์ของ
เกมที่โดดเด่นในเรื่องของกราฟฟิกภาพ แสง สี เสียง ซึ่งอาโอวีได้รังสรรค์ออกมาได้อย่างน่าสนใจและชวนติดตาม
อีกทั้งยังมีความสวยงามของตัวละคร ความกลมกลืนของแมพ (Map) แอนนิเมชั่นของภาพ และมีตัวละครให้เลือก
หลากหลาย (Signature Gaming,2559) ประกอบกับอาโอวี (ROV) เป็นเกมที่มีชื่อเสียง ทาให้ผู้เล่นสามารถก้าวล้าทัน
ยุคทันสมัย ทาให้มีผู้คนจานวนไม่น้อยสนใจและอยากที่จะพัฒนาทักษะในการเล่นเกมของตนเองให้ก้าวหน้า และเกม
อาโอวี (ROV) ยังเป็นกีฬาอีสปอร์ตทาให้คนที่กาลังฝึกฝน และรักในการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ใฝ่ฝันที่อยากจะ
ประสบความสาเร็จในด้านอาชีพเกมเมอร์ และนอกจากจะเล่นอาโอวี (ROV) เพื่อการผ่อนคลาย สนุกสนานแล้วยัง
สามารถทาให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีแบบแผน อีกทัง้ ยังมีผลตอบแทนเป็นเงินรางวัลที่ค่อนข้างสูงใน
อนาคตอีกด้วย
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV) ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผ่านปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย ด้านการจูงใจ
(Motivation) ด้านการรับรู้ (Perception) ด้านการเรียนรู้ (Learning) ด้านค่านิยม (Values) ว่ามีปัจจัยใดบ้างส่งผลต่อ
การเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งจะช่วยให้
ผู้พัฒนาเกมออนไลน์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และช่วยให้ออกแบบเกมได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เกมออนไลน์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม(Dependent Variable)

ปัจจัยด้านจิตวิทยา
- ด้านการจูงใจ (Motivation)
- ด้านการรับรู้ (Perception)
- ด้านการเรียนรู้ (Learning)
- ด้านค่านิยม (Values)

การเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV) ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี

สมมติฐาน
1. ปัจจัยด้านการจูงใจ (Motivation) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)
2. ปัจจัยด้านการรับรู้ (Perception) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)
3. ปัจจัยด้านการเรียนรู้ (Learning) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)
4. ปัจจัยด้านค่านิยม (Values) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการตัดสินใจ
การตัดสินใจ หมายถึงการเลือกบน ทางเลือก (Choice of Altemative) ทางเลือกนั้นมีดังนี้ 1. ทางเลือกหลาย
ทางเลือก ถ้าหากมีทางเลือกเดียวจะไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจ 2. จะต้องใช้เหตุผลประกอบการพิจารณา ซึ่งใช้ข้อมูล
ตัวเลขต่างๆมาช่วยในการพิจารณา ตัดสินใจด้วย 3. จุดมุ่งหมายต้องชัดเจนว่าการตัดสินใจนั้นทาเพื่ออะไร (แสวง รัต
นมงคลมาศ , 2536, หน้า 87)
- บาร์นาร์ด (Barnard) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่าเป็นเทคนิควิธีที่ลดทางเลือกลงมาให้เหลือเพียง
ทางเดียว
- ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ เป็นกระบวนการของการหาโอกาสที่จะตั ดสินใจ การหา
ทางเลือกที่พอเป็นไปได้ และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ที่มีอยู่
- มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นการกระทาที่ต้องทาเมื่อไม่มีเวลาที่จะหาข้อเท็จจริงอีก
ต่อไป ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสินใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริง แนวทางแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัญหา
ที่ต้องการแก้ไข ซึ่งการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวพันกับการใช้จ่ายและการใช้เวลา
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- กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า เป็นกระบวนการ
สาคัญขององค์การที่ผู้บริหารจะต้องกระทาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร (information) ซึ่ง ได้รับมาจากโครงสร้าง
องค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์การ
-โจนส์ (Jones) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจองค์การว่าเป็นกระบวนการ ที่จะแก้ไขปัญหาขององค์กร
โดยการค้นหาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดที ี่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การที่ได้กาหนดไว้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องปัจจัยจิตวิทยา
ปัจจัยด้านจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือปัจจัยภายใน การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้ บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าปัจจัยภายใน
ประกอบด้วย
การจูงใจ ( Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุ้น ( Drive) ที่อยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ
การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกได้ พฤติกรรมของมนุษย์เ กิดขึ้นต้องมีแรงจูงใจ (
Motive) ซึ่ง หมายถึง ความต้อ งการที่ ได้รับการกระตุ้นจากภายในตัว บุคคลที่ ต้องการแสวงหาความพอใจด้ว ย
พฤติกรรมที่มีเป้าหมาย แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย์ ถือว่าเป็นความต้องการของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ความ
ต้องการทางด้าน ต่างๆ ทาให้เกิดแรงจูงใจที่จะหาสินค้ามาบาบัดความต้องการของตน
การจู งใจ (Motivation) คื อสิ่ งกระตุ้ นภายในของแต่ ละบุ คคล ซึ่ งเกิ ดการกระตุ้ นเพื่ อให้ บุ คคลปฏิ บั ติ
ซึ่งประกอบด้วยพลัง ความเครียด โดยเกิดจากผลของความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการและพยายามทา
ให้ความตึกเครียดน้อยลง โดยใช้พฤติกรรมที่จะสนองความต้องการของตนเองได้ (Schiffman & Kanuk, 1994, p. 663)
การรับรู้ (Cognitive) หมายถึงความรู้หรือความเชื่อของบุคคลที่มตี อ่ สิ่งๆหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การเชื่อว่าเสื้อผ้าที่
นาเข้าจากต่างประเทศจะมีคุณภาพที่ดกี ว่าเสื้อผ้าที่ผลิตในประเทศ ซึ่ง เกิดจากความรู้และประสบการณ์ทางตรงของ
ต่อทัศนคติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายแหล่งข้อมูล สิ่งเหล่านีจ้ ะเป็นตัวกาหนดความเชื่อ ซึ่งหมายถึงสภาทางจิตใจ
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้เฉพาะอย่าง ซึ่งนาไปสู่ผลลัพธ์เฉพาะอย่าง (Solomon, 1992)
การเรียนรู้ ( Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ของบุคคล การเรียนรู้ของ
บุคคลจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้นและเกิดการตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ นั้น (ราช ศิริวัฒน์, 2560)
นอกจากนี้ ประดินันท์ อุปรมัย (2540: 121) ได้กล่าวสนับสนุนความหมายของการ เรียนรู้ไว้ว่า การเรียนรู้คือ
การเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันเป็นผลจากประสบการณ์ โดยจะทาให้บุคคล เผชิญสถานการณ์แตกต่างไปจากเดิม ซึ่ง
ประสบการณ์นั้นหมายรวมถึงประสบการณ์ทางตรงและ ประสบการณ์ทางอ้อม
ค่านิยม หมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ่งของ ความคิด และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนา
คุณค่าและความถูกต้องของสังคมนั้นๆ เช่นค่านิยมของคนไทยที่ถือว่าความสงบสุขทางจิตใจและการทาบุญให้ทาน
เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา การเคารพเชื่อฟังบิดามารดาและการกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ควรยกย่อง (IM2 , 2558)
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ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2522) ได้กล่าวไว้ว่า ค่านิยม หมายถึง ความเชื่อของบุคคลว่า สิ่งใดมีค่าและมี
ความสาคัญเป็นที่พึงปารถนาของเขา ค่านิยมทาหน้าที่เป็นมาตรฐานของการรับรู้ เป็น การประเมินและคัดเลือกการ
ตัดสินใจในตัวบุคคลว่า อะไรดีอะไรไม่ดี ถูกหรือผิด สาคัญหรือไม่สาคัญ ควรทาหรือไม่ควรทา

วิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม
สุรพล พยอมแย้ม (2541, หน้า7-16) ได้แบ่งออกเป็นกระบวนการย่อยได้3 กระบวนการคือ
1.กระบวนการรับรู้(Perception process) กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่เริ่มจากการที่บุคคลได้รับสัมผัส
หรือรับข่าวสารจากสิ่งเร้าต่าง ๆโดยผ่านประสาทสัมผัสซึ่งรวมถึงการรู้สกึ (Sensation) กับสิ่งเร้าที่รับสัมผัสนัน้ ด้วย
2. กระบวนการคิดและเข้าใจ(Cognition process) กระบวนการนี้อาจเรียกได้ว่ากระบวนการทางปัญญาซึ่งเป็น
กระบวนการที่ประกอบไปด้วยการเรียนรู้การคิดและการจาตลอดจนการนาไปใช้หรือ เกิดพัฒนาการจากการเรียนรู้
นั้น ๆด้วยการรับสัมผัสการรู้สึกที่นามาสู่การคิดและเข้าใจนี้เป็นระบบการทางานที่มีความละเอียดซับซ้อนมากและ
เป็นกระบวนการภายในทางจิตใจ
3. กระบวนการการแสดงออก(Spatial behavior process) หลังจากผ่านขั้นตอนของการรับรู้และการคิดและเข้ าใจ
แล้วบุคคลจะมีอารมณ์ตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับรู้นั้น ๆแต่ยังมิได้แสดงออกให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ยังคงเป็นพฤติกรรมที่อยู่
ภายใน (Covert behavior) แต่เมื่อได้คิดและเลือกที่จะแสดงการตอบสนองให้บุคคลอื่นสังเกตได้เราจะเรียกว่า
พฤติกรรมภายนอก(Overt behavior)ซึ่งพฤติกรรมภายนอกนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยู่ทั้งหมดภายในตัว
บุคคลนั้นเมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่งการแสดงออกมาเพียงบางส่วนของที่มีอยู่จริงจึงเรียกว่า
(Spatial behavior) ในการเกิดกระบวนการย่อยทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ไม่สามารถแยกเป็นอิสระจากกันได้เพราะการเกิด
พฤติกรรมในแต่ละครั้งนั้นจะมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างมากพฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีสาเหตุคือการที่มนุษย์จะ
แสดงพฤติกรรมออกไปนั้นจะต้องมีสาเหตุต้นเหตุแห่งพฤติกรรมนั้นเรียกว่า สิ่งเร้า (Stimulus) ส่วนพฤติกรรมซึ่ง
กระทาตอบต่อสิ่งเร้านั้นเรียกว่า ปฏิกิริยาตอบสนอง(Response) ปฏิกิริยาตอบสนองบางอย่างก็กระทาตอบสิ่งเร้าไป
ตรง ๆ เช่น ร้องไห้เมื่อถูกว่า แต่บางทีเราก็ไม่ได้ทาปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าตรง ๆดังนั้นพฤติกรรมของมนุษย์จึง
เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เล่นเกมอาโอวี( ROV) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) และวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
กลุ่มเป้าหมาย เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการศึกษาครัง้ นี้ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดประชากรและกลุ่มต้วอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จานวน 5,874คน (ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร, 2 ตุลาคม 2561) เก็บ
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้กาหนดจานวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้และทราบจานวนที่
แน่นอน คือ 5,874 คน จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครซีและมอร์แกน (krejcie and
Morgan ,1970)โดยมีคา่ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05 จะได้จานวน
กลุ่มตัวอย่าง 359 คน และใช้วิธีการการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นลักษณะคาถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงคาตอบเดียว
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งเป็นลักษณะคาถามปลายปิดโดยคาถามแบ่งเป็นจานวน 4ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นลักษณะคาถามปลายปิดโดยคาถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุดถึง
มากที่สุด
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี เป็นลักษณะคาถามปลายปิดโดยแบ่ งคาถาม
เป็น5ระดับ ตัง้ แต่นอ้ ยที่สุดถึงมากที่สุด
ส่วนที่ 5 คาถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี จานวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็น
คาถามปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนแล้วที่
กาหนดแล้ว ผู้วิจัยจึงนาข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS (statistical package for
social science) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553). และนาผลไปดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.ความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (validity) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อวัดผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใช้แนวคิดทฤษฎี
รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้นาแบบสอบถามที่สร้าง

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1972

ขึน้ เรียนปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาแนะนามาปรับปรุง จนเกิดความมั่นใจว่า
เนื้อหาที่ได้มีความเที่ยงตรง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วจิ ัยได้ทาการศึกษา
2.การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มลี ักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริงจานวน 30 ตัวอย่าง ลักษณะของเครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จึงต้องนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยนาข้อบกพร่องจากการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
ประมวลผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.744 แสดงให้เห็นว่า
เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยคานวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standardy Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จานวน
400 คน ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
(ประสพชัย พสุนนท์, 2553)
ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ
64.8) อายุ 18 – 22 ปี (ร้อยละ 100.00 ) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 100.00)
ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา (ร้อยละ 100.00) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-7,000บาท (ร้อยละ 39.5)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกเล่ นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานแอพพลิเคชั่นอาโอวีมาระยะเวลา 1-4เดือน (ร้อยละ 33.7)
ความถี่ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นเกมอาโอวีต่อ 1วัน คือ 5-9 ชั่วโมง(ร้อยละ 45.5) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่น
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เกมอาโอวีมากที่สุด คือ เพื่อน (ร้อยละ 38.9) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากรับรู้ข่าวสารผ่านทาง เพื่อนและคนรู้จัก
(ร้อยละ 42)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก (Mean =3.93 และ S.D.= 0.49 ) จากการพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ปัจจัยด้านการจูงใจความคิดเห็นอยู่ระดับเห็นด้วยมาก (Mean 3.88 และ S.D 0.54) ปัจจัยด้านการรับรู้อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.77 S.D = 0.59) ปัจจัยด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.17 S.D =
0.45) ปัจจัยด้านความนิยมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.90 S.D = 0.57)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.05 และ S.D. = 0.47) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีเพื่อการผ่อนคลาย ประลองปัญญา อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (Mean = 4.19 และ S.D. = 0.58) ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเล่นเกมอาโอวีเพื่อต้องการเป็นผู้นาทีม อยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.04 และ S.D. = 0.69) ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีเพราะเป็น
เกมที่มีชื่อเสียง มีผู้คนเล่นมากมายหลายล้านคน อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.65)
และ ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีเพราะสามารถพัฒนาตัวเองเป็นเกมเมอร์ได้ในอนาคต อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.69)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุ ของปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัด สินใจเลือ กเล่น เกมอาโอวี
(ROV)ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม
อาโอวี (ROV)ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ของผู้ตอบแบบสอบถาม
แหล่งความแปรปรวน
SUM of Squares Df
Mean Square F
Sig.
การถดถอย (Regression)
ส่วนที่เหลือ (Residust)
Total

42.499
47.738
90.237

4
393
397

10.625
.121

87.467

.000

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จากทั้งหมด 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย ด้าน
การจู งใจ ด้า นการรับรู้ ด้า นการเรี ยนรู้ ด้า นค่ านิยม ส่ งผลต่อการตัด สิน ใจของผู้ ตอบแบบสอบถาม เมื่อ ใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1974

ตารางที่ 2 แสดงการวิ เคราะห์ ข องปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจเลือ กเล่ น เกมอาโอวี (ROV)ของนั ก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร B
Std.
Beta
T
Sig.
Error
(Constant)
1.307
0.168
7.774
.000
ปัจจัยด้านการจูงใจ
X1
0.191
0.046
0.220 4.144
.000
ปัจจัยด้านการรับรู้
X2
0.059
0.047
0.074 1.254
.211
ปัจจัยด้านการเรียนรู้
X3
0.135
0.053
0.128 2.560
.011
ปัจจัยด้านค่านิยม
X4
0.313
0.048
0.374 6.571
.000
a
R=.686 , R Square = .471 , Adjusted R Square = .466 , Std Error of the Estlimate = .34853
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีเพียง 3ด้าน คือ ด้านการจูงใจ ด้านการเรียนรู้ ด้านค่านิยม ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมี 1
ด้าน คือ ด้านการรับรู้ ที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเพชรบุรี ดังปรากฏในตารางที่ 2
= 1.307 +(0.191) X1 + (0.135) X3 + (0.048) X4
เมื่อ แทน การตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี
X1 แทน ปัจจัยด้านการจูงใจ
X3 แทน ปัจจัยด้านการเรียนรู้
X4 แทน ปัจจัยด้านค่านิยม
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยด้านการจูงใจ
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และปัจจัยด้านค่านิยม สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ านการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ าน
ปัจจัยด้านการจูงใจ
ปัจจัยด้านการรับรู้
ปัจจัยด้านการเรียนรู้
ปัจจัยด้านค่านิยม
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ผลการวิจัย
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปและอธิปรายผล
สมมติฐานข้อ 1 ปัจจัยด้านการจูงใจในการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV) ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยด้านการจูงใจส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม เนื่องจากการที่ผู้ที่เล่นได้รับแรงจูงใจจาก
ผลตอบแทนที่ได้รับจากเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาอีสปอร์ต ทาให้ผู้เล่นได้คดิ วิเคราะห์และแก้ปัญหา เกิดความสนุกสนาน
อีกทัง้ ยังสามารถพัฒนาเป็นมืออาชีพได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ (ราช ศิริวัฒน์,2560) กล่าวว่า ความต้องการที่
ได้รับการกระตุ้นจากภายในตัวบุคคลที่ตอ้ งการแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย
สมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยด้านการการรับรู้ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)
ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัย ด้านการการรับรู้ไม่ส่ง ผลต่อการเลือกเล่นเกม เนื่องจากในปัจจุบันนั้นมีเกมให้เลือกเล่ น
มากมายหลากหลายรูปแบบ และการเล่นเกมเองอาจจะไม่ตอบสนองต่อความต้องการของใครหลายๆ คน ทาให้การ
รับรู้มีผลน้อยต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม ซึ่งสอดคล้องกับ (มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ , 2554 : ออนไลน์)
กล่าวว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีการตอบสนองต่อวัตถุที่มองเห็นแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าความรู้สึกของบุคคลทุกคนจะ
เกิ ด ขึ้ น เหมือ นกั น (คื อ มี ค วามรู้ สึ ก จากการรั บรู้ ) แต่ ก ารตอบสนองต่ อ ความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของบุ ค คลจะมีก าร
ตีความหมายได้ต่างกัน ทาให้การรับรู้ของบุคคลที่ได้ออกมาต่างกัน และการรับรู้ที่ต่างกันมีผลทาให้พฤติกรรม
ผู้บริโภคแตกต่างกันไปด้วย
สมมติฐานข้อ 3 ปัจจัยด้านการเรียนรู้ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV) ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม เมื่อมีการเล่นเกม เริ่มแรกผู้เล่นต้องฝึกฝน
เรี ย นรู้ จนเกิ ด ความชานาญและเชี่ย วชาญ ทาให้ส ามารถพั ฒ นาใช้ทัก ษะกลยุ ทธ์ เพื่อเอาชนะคู่ แ ข่ ง ขั นได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ (ราช ศิริวัฒน์,2560) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์
ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้นและเกิดการตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ นั้น
สมมติฐานข้อ 4 ปัจจัยด้านค่านิยมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV) ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยด้านค่านิยมส่งผลต่อการตัดสินใจเล่นเกม เนื่องจากเกมอาโอวีเป็นเกมที่มีช่ือเสียงอยู่ในขณะนี้ ทาให้ผู้
เล่นเกิดความคิดและความรู้สึกก้าวล้าทันยุคทันสมัย ประกอบกับการเลือกเล่นเกมอาโอวีสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดี
และเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี ซึ่งสอดคล้องกั บ ( ทีมงานทรูปลูกปัญญา,2559) กล่าวว่า การยอมรับนับถือและพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามคุณค่าที่คนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่ต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นวัตถุ มนุษย์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งการกระทาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และสุนทรียภาพ โดยได้ประเมินค่าจากทัศนคติตา่ งๆ อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบแล้ว (พนัส
หันนาคินทร์,2521)

ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.8) อายุ
18 – 22 ปี (ร้อยละ 100.00 ) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 100.00) ประกอบอาชีพ
นักเรียนนักศึกษา (ร้อยละ 100.00) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-7,000บาท (ร้อยละ 39.5)
จากข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ปัจจัยด้านการจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจัยที่ทาให้ผู้บริโภคเลือกเล่นเกมอาโอวี ผู้ประกอบการเกมอาโอวี
ควรพัฒนาคิดค้นฟังก์ชันใหม่ ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงเกมให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ (Learning) ผู้ประกอบการเกมอาโอวีควรออกแบบและแนะนาวิธีการเล่นเกมอาโอวี
อย่างละเอียด เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เล่นเพื่อเอาชนะคู่แข่งได้
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ปัจจัยด้านค่านิยม (Value) ผู้ประกอบการเกมอาโอวีควรพัฒนาเนือ้ หาหรือลูกเล่นของเกมให้มีความน่าสนใจ
และทาให้เกมอาโอวีเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครัง้ นี้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเท่านั้น
ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรศึกษากลุ่มอื่น ๆ เพราะปัจจุบันมีผู้เล่นเกมที่หลากหลายชนิดแตกต่างกันไป ควรกระจาย
การเก็ บข้อ มู ล ต่า งช่อ งทางต่า ง ๆ เพื่อ ให้ ไ ด้ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายและสามาถน ามาใช้ใ นการวิจั ย ในครั้ง ต่อ ไปได้
นอกจากนี้ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกเล่นเกมอาโอวี

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาวิจั ย ในครั้ ง นี้ส ามารถส าเร็ จ และลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ผู้ วิ จั ย ต้อ งขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ส าขา
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอดทั้งการให้ความรู้
ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาเพื่อให้งานวิจัยออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความ
ร่วมมือและยอมเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnivalของผู้บริโภค
ในเขตกรุงกรุงเทพมหานครฯ
The Marketing Factors Affecting Purchasing Decision of Carnival Brand in Bangkok
จริยา จิตต์ภิรมย์1 จามิกร บุญวานิช1 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูม1ิ
Jariya Jitpirom1 ,Jamikon Bunwanit1 ,Kedwadee Sombultawee1 and Kanokwan Kitcharabhumi1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ซื้อ
สินค้าแบรนด์ Carnival และ 2)ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ได้กระจายไปยังกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการซือ้ สินค้าแบรนด์ Carnival จานวน 400 คน โดยใช้วธิ ีสมุ่ ตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมันเท่ากับ 0.774 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือปัจจัยการตลาด(X)ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแบรนด์Carnival (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05และสมการพยากรณ์ = 1.323 + (0.129)X1 + (0.181)X2 +
(0.067)X3+(0.113)X4 + (0.189)X5
คาสาคัญ : ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซือ้ , พฤติกรรมผู้บริโภค

Abstract
This quantitative research was to investigate 1) the consumer behavior of carnival brand and 2) marketing
factors that affecting consumer purchase decision goods from carnival brand of the consumer in Bangkok. The
questionnaire was distributed to 400 samples that have experience of buying goods from carnival brand by
convenience sampling. The research instrument is online questionnaire that have 0.774 of the cronbach’s alpha.
And test the hypothesis by using the multiple regression analysis. The results showed the marketing factors (X)
had significant impact on the consumer purchase decision from carnival brand (Y) (p < 0.05). Express by
equation = 1.323 + (0.129)X1 + (0.181)X2 + (0.067)X3+(0.113)X4 + (0.189)X5
Keywords: Marketing Factors, Purchase Decision, Consumer Behavior
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บทนา
เนื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันค่อนข้าง
สูงมาก ธุรกิจร้านค้าเพิ่มขึ้นมากเรื่อย ๆ ความสามารถในการเลือกซือ้ สินค้าหรือบริการของผู้บริโภคจึงมากขึ้น สร้าง
ผลกระทบอย่างรุนแรงให้กับเจ้าของธุรกิจในเรื่องของความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้ าทางธุรกิจ เจ้าของของ
ธุรกิจต้องเรียนรู้และเข้าใจในความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่มีเข้ามามีบทบาท
สาคัญในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน ในการอานวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ สิ่ง
เหล่านีท้ าให้ลูกค้าเกิดความคาดหวังในสินค้ามากขึน้ ซึ่งธุรกิจร้านค้าในปัจจุบันต้องเร่งสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ใน
ด้านบริการและด้านต่างๆให้ครอบคลุมลูกค้า (พันธิตรา กลีบพิพัฒน์, 2556)
เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มนั้นถือเป็นหนึ่งในสี่ปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิตของมนุษย์ โดยมนุษย์จะ
สวมใส่เสื้อผ้าเพื่อป้องกันอากาศที่หนาวเย็น ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกันร่างกายจากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
จากภายนอก นอกจากนี้เสื้อผ้ายังเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ รสนิยม
วัฒนธรรม และค่านิยมต่าง ๆ ในสังคมอีกด้วย ซึ่งสังคมไทยนั้นมักมองว่าผู้ที่แต่งกายดูดี เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและ
น่าเคารพ ทาให้ได้รับการยอมรับจากสังคมได้โดยง่าย เพราะเหตุน้จี ึงทาให้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในเรื่องการแต่งกาย
กันมากยิ่งขึน้ ปัจจุบันเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับความเจริญและเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า มากยิ่งขึ้น ทา
ให้เสื้อผ้าได้ถูกพัฒนาคุณภาพและเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามยุคสมัย ดังนั้นผู้บริโภคที่ตามสมัยนิยมจะได้รับอิทธิพล
จากแฟชั่นใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าจะต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนสินค้าและการ
บริการใหม่ ๆ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความนิยมของผู้บริโภค (ภาวิณี แสงมณี, 2558)
การพิจารณาเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ต่างๆรวมถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาด ปัจจัยทางการตลาดที่เข้ามาเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความตอบสนอง
โดยการสร้างความแตกต่างของของสินค้าไม่ว่าจะเป็น การสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าที่ดี การสร้างการจัดจาหน่าย
ให้มีความสะดวกต่อผู้บริโภค การสร้างราคาที่แตกต่างจากผู้ขายรายอื่นให้ผู้บริโภคได้มีตัวเลือกในการตัดสินใจ หรือ
การจัดโปรโมชั่น ลดราคา ซื้อแล้วมีของแถม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็ นปัจจัยที่ทาให้ผู้บริโภคนั้นหันมาสนใจกับการสื่อสารที่
ผู้ขายต้องการสื่อให้ผู้บริโภครับรู้ จึงทาให้ผู้บริโภคเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และต้องการซื้อสินค้าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง
แบรนด์ Carnival นั้นก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยเริ่มจากเป็นร้านค้าเล็ก ๆ ร้านแรกที่เน้นการใช้โซเซียล
มีเดียและการทาการตลาดแบบออนไลน์ แบรนด์ Carnival มีความตั้งใจที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดี มีความเป็น
แฟชั่นนาสมัย ในราคาที่ถูก และให้ลูกค้าได้รู้จักและเปิดประสบการณ์กับแบรนด์ใหม่ ๆ ทาให้ Carnival กลายเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย หลังจากนั้นจึงได้ทาการขยายร้าน โดยเปิดสาขาใหม่ เริ่มมีการนาสินค้าแบรนด์ใหม่ที่หลากหลาย
เข้ามาวางขายและได้มีการนาเสนอสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อเข้ากับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้บริโภคเพื่อเป็นการ
ดึงดูดลูกค้าและความต้องการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน Carnival มีการขยายสาขาออกไป
ทั้งหมด 6 สาขาทั่วกรุงเทพ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของแบรนด์ Carnival (ปณชัย อารีเพิ่มพร, 2559)
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ทาให้ผู้วจิ ัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้า Carnival ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม และความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อ
Carnival และเข้าใจถึงปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทาง
ให้กับบริษัทในวางแผนการตลาด และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ซอื้ สินค้าแบรนด์ Carnival
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
Variable)
ปัจจัยคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ
- ด้านความสามารถในการ
ให้บริการ
- ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง
- ด้านความเชื่อถือได้
ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด

ตัวแปรตาม(Dependent

การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์
Carnival ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

สมมติฐาน
1. ปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ จะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า Carnival
2. ปัจจัยทางการตลาดด้านความสามารถในการให้บริการ จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Carnival
3. ปัจจัยทางการตลาดด้านการรับรู้คุณภาพและชื่อเสียง ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า Carnival
4. ปัจจัยทางการตลาดด้านความเชื่อถือได้ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Carnival
5. ปัจจัยทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Carnival

ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 46) กล่าวว่า การตัดสินใจ (Decision Making) คือ กระบวนการคิดที่จะเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มี ซึ่งการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ จะมาจากการเลือกตามข้อมูล
และข้อจากัดของผู้บริโภค ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการสาคัญที่อยูใ่ นจิตใจผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, หน้า 145) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคมี 5 กระบวนการ คือ 1.
การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) 3. การประเมินผลทางเลือก
(Evaluation of Alternative) 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) และ 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post
Purchase Behavior)
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ไซมอน (1960, หน้า 1) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ คือ การกาหนดขอบเขตของนโยบายทั้งหมด และ
เป็นภารกิจที่แผ่กระจายไปทั่วการบริหารองค์การเช่นเดียวกับการปฏิบัติงาน แท้จริงแล้วการตัดสินใจมีความสาคัญ
เกี่ยวข้องกันกับทฤษฎีการบริหารโดยทั่วไป
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง เป็นการคิดที่จะเลือกให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการ
การตัดสินใจที่สาคัญตามข้อมูลและข้อจากัดของผู้บริโภค การตัดสินใจเป็นความคิดและการกระทามีอยู่หลายทาง
เพื่อไปสูเ่ ป้าหมายที่กาหนดไว้
ทฤษฎีคุณภาพผลิตภัณฑ์
คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีความ คงทน มั่นคง มีสภาพดีสามารถใช้และ
ทางานได้ดีรวมถึงมีรูปร่างที่สวยงาม โดย ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น จะต้องสร้างความพอใจให้กับลูกค้า เพื่อสามารถ
ทาให้ ผู้บริโภคกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์นนั้ อีกครั้ง และมอบประโยชน์ในการใช้งานให้แก่ ผู้บริโภคอย่างดีที่สุด ซึ่งคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ ด้านสมรรถนะ(Performance) ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ (Features) ด้าน
ความเชื่อถือได้(Reliability) ด้านความสอดคล้องตามที่กาหนด (Conformance) ด้าน ความทนทาน (Durability) ด้าน
ความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) ด้านความสวยงาม (Aesthetics หรือ Esthetics) และ ด้านการรับรู้
คุณภาพหรือ ชื่อเสียง (Perceived Quality หรือ Reputation) (วิชัย แหวนเพชร,2543) คุณภาพตราผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่
สาคัญในการประเมินคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์สามารถรับรู้ถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต้องมีลักษณะที่มีประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน มีรูปแบบสวยงาม ความทนทาน เพื่อสามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และ
ก่อให้เกิดความประทับใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาด
Kotler & Keller (2011 : 517) กล่าวว่า เป็นกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อติดต่อไปยังผู้บริโภคและ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการยอมรับในตราสินค้า บริการหรือองค์กร วางแผนโดยการประเมินบทบาทการใช้วิธีการสื่อสาร
หลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน การตอบสนองโดยตรง เป็น
การผสมผสานวิธีการเหล่านี้เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างให้เกิดความชัดเจนและได้ผลสูงสุด โดยทาให้ข่าวสารถูกบูรณาการ
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง และทาให้เกิดผลสูงสุดโดยสื่อสารผ่านการใช้ข้อความได้เหมาะสม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธนานันท์ โตสัมพันธ์มงคล (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่
(Uniqlo)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล จากกลุ่มตัวอย่าง 422 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่( Uniqlo)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกปัจจัย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกปัจจัย โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยนดั งนี้ คือ
ด้านกายภาพ ด้านการจัดจาหน่าย ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านราคา
ตามลาดับ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยนสูงสุด 3 ลาดับแรก ด้านกายภาพ คือ รูปแบบการจัดร้านที่สะอาด ด้านช่องทาง
การจัด จ าหน่ายคื อ ที่ ตั้งของร้ า นสะดวกต่อการเดิ น ทาง ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ตราสิ น ค้ ามีค วามน่า เชื่อถื อ มีใ ห้เลือ ก
หลากหลาย
พัชราภรณ์ พร่องพรมราช (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบ
รนด์ (Premium Brand) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้ง นี้คือ
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า พรีเมี่ยม แบรนด์ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 398คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand) ของ
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเรียงลาดับจามากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
และกระบวนการ คือ สถานที่จัดสะอาด ปลอดภัย มีที่จอดรถเพียงพอ ด้านผลิตภัณฑ์และราคาคือ มีคุณภาพ ทันสมัย
ราคาคุ้มค่า ด้านทาเลที่ตั้งคือ เดินทางได้สะดวก ด้านส่งเสริมการตลาดมีส่วนลดในโอกาสพิเศษ และปัจจัยด้าน
บุคลากรคือ พนักงานมีความสุภาพ ยิม้ แย้ม จานวนพนักงานเพียงพอต่อการบริการ

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ซึ่งเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ(Quantitative Research) และผู้วิจัยเลือกใช้วิธีสารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและกาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจั ย ครั้ ง นี้คื อ กลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคที่ เคยซื้ อ สิ น ค้ า แบรนด์ Carnival และอาศั ย อยู่ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยไม่สามารถทราบจานวนที่แน่นอนของผู้ที่เคยซือ้ สินค้าแบรนด์ Carnival ผู้วิจัยได้ใช้สูตรกาหนด
ขนาดแบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และสามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการ
สุ่มตัวอย่างได้ 5% ด้วยการกาหนด P แทนสัดส่วนของผู้บริโภคที่ผู้วจิ ัยกาลังสุ่ม 0.5 และ Z แทน ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% จะได้ Z=1.96 ดังนัน้ สามารถคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตร
n=
จากการคานวนณจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง(n) คือ 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง (กัลยา วาณิชย์บัญชา,
2549:74) และเพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล ผู้วิจัยจึงทาการสุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง เพราะฉะนั้นการ
วิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยกาหนดขนาดตัวอย่างทัง้ หมดคือ 400 ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) คือ การแจกแบบสอบถามให้กับประชากรที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและสามารถให้ขอ้ มูลได้ตามจานวนขนาดตัวอย่างที่กาหนดไว้คือ 400 ชุด
เครื่องมือในการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และสถานภาพสมรส
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ได้แก่ สินค้าแบรนด์ที่เลือกซื้อ เหตุผลที่ทาให้ตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า ความถี่ในการซื้อสินค้า มูลค่าของสินค้าที่ซื้อแต่ละครั้ง และ
ช่องทางในการรับทราบข้อมูลของสินค้า เป็นลักษณะคาถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงคาตอบ
เดียว
ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival จานวน 15 ข้อ เป็นลักษณะ
คาถามปลายปิดโดยคาถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุดถึงมากที่สุด
ส่วนที่ 4 การตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์ carnival จานวน 4 ข้อ เป็นลักษณะคาถามปลายปิดโดยคาถาม
แบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุดถึงมากที่สุด
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบแล้ว ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และนาผลไปดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษา แล้วนาแลลสอบถามที่สร้าง
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทาการวิจัย ทาการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และนามาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงแต่มีลั กษณะประชากรที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง มาหาค่าความ
เชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) และคานวณผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
และนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย,2551) ซึ่งผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่นที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.774 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นและ
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา (Descriptive Statistic) และสถิติเชิงอ้างอิงโดยคานวณหา
ค่าสถิตดิ ้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ซึ่งจะใช้วธิ ีทางสถิติ ดังนี้
1.สถิติเชิงพรรณนา นามาใช้สาหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส
ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ CARNIVAL คือ สินค้าแบรนด์ที่เลือกซื้อ เหตุผลที่ทาให้ตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้ สินค้า ความถี่ในการซื้อสินค้า มูลค่าของสินค้าที่ซอื้ แต่ละครั้ง และช่องทางใน
การรับทราบข้อมูลของสินค้า
2.สถิติเชิงอ้างอิง ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรที่ศึกษา คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์ ข้อ มู ลผู้ วิจัย จะใช้วิธีทางสถิ ติคื อ วิเคราะห์ การถดถอยเชิง พหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) โดยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์
Carnival จานวน 400 ตัวอย่าง

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 208
คน คิดเป็นร้อยละ 52 มีอายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี จานวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57 มีการศึกษาอยู่ระดับน้อยกว่า
ปริญญาตรี จานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จานวน 251 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 สถานภาพโสด
จานวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้ เสื้อผ้า จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อแบรนด์
นี้เพราะชื่อเสียงของสินค้าแบรนด์ Carnival จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าคือ คนเอง จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 มีความถี่ในการซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival 1 ครั้ง/เดือน จานวน
298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 มูลค่าในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละครั้งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,001 – 2,000 บาท จานวน
157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 โดยได้รับข้อมูลของสินค้าผ่านทางสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต จานวน 214 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.5
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ CARNIVAL
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ ปัจจัยทางการตลาดด้าน
ความสามารถในการให้บริการ ปัจจัยทางการตลาดด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ปัจจัยทางการตลาดด้านความ
เชื่อถือได้ ปัจจัยทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาด พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการเลือกซือ้ สินค้า Carnival อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.24 และ S.D. = 0.34) และเมื่อพิจารณาในแต่
ละด้าน พบว่า ปัจจัยทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้าน
ลักษณะเฉพาะพิเศษ (Mean = 4.38 และ S.D. = 0.44) ด้านความเชื่อถือได้ (Mean = 4.23 และ S.D. = 0.45) ด้าน
การสื่อสารการตลาด (Mean = 4.24 และ S.D. = 0.49) และปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ Carnival
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสามารถในการให้บริการ (Mean = 4.20 และ S.D. = 0.50) ด้านการรับรู้คุณภาพหรือ
ชื่อเสียง (Mean = 4.15 และ S.D. = 0.48)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Mean = 4.21 และ S.D. = 0.36) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความหลากหลายของสินค้าที่
จาหน่ายในร้าน (Mean = 4.41 และ S.D. = 0.70) และการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ในระดับมาก คือ
ด้านสินค้ามีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม (Mean = 4.14 และ S.D. = 0.71) ด้านการลดราคาและจัดโปรโมชั่น (Mean
= 4.10 และ S.D. = 0.70) และด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าในช่วงที่ได้รับเงินเดือน (Mean = 4.18 และ S.D. = 0.79)
ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์
CARNIVAL ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แหล่งความแปรปรวน

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

การถดถอย (Regression)
ส่วนที่เหลือ (Residual)
Total

22.981
29.713
52.694

5
394
399

4.596
0.075

60.948

.000b
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ ปัจจัยทางการตลาดด้านความสามารถ
ในการให้บริการ ปัจจัยทางการตลาดด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ปัจจัยทางการตลาดด้านความเชื่อถือได้ ปัจจัย
ทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาด ส่ งผลต่อการตั ดสินใจซื้ อสิ นค้ าแบรนด์ Carnival ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจั ยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปร

Constant

B

Std. Error

1.323

0.174

Beta

T

Sig.

7.603

0.000

ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ

X1

0.129

0.045

0.156

2.890

0.004

ด้านความสามารถในการให้บริการ

X2

0.181

0.036

0.250

5.075

0.000

ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง

X3

0.067

0.033

0.089

2.006

0.046

ด้านความเชื่อถือได้

X4

0.113

0.036

0.140

3.135

0.002

ด้านการสื่อสารการตลาด
X5
0.189 0.036
0.253 5.283
R = 0.660, R square = 0.436, Adjusted R Square = 0.429, Std. Error of the Estimate = 0.2746

0.000

= 1.323+ (0.129)X1+ (0.181)X2+ (0.067)X3+ (0.113)X4 +(0.189)X5
เมื่อ แทน การตัดสินใจซื้อสินค้า Carnival
X1 แทน ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ
X2 แทน ด้านความสามารถในการให้บริการ
X3 แทน ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง
X4
แทน ด้านความเชื่อถือได้
X5 แทน ด้านการสื่อสารการตลาด
จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า แบรนด์ Carnival ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ได้แก่ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ ด้านความสามารถในการให้บริการ
ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการสื่อสารการตลาด ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานได้ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า CARNIVAL
ปัจจัยทางการตลาดด้านความสามารถในการให้ บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ า
CARNIVAL
ปั จ จั ย ทางการตลาดด้ า นการรั บรู้ คุ ณ ภาพและชื่อ เสี ย ง ส่ ง ผลต่อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า
CARNIVAL
ปัจจัยทางการตลาดด้านความเชื่อถือได้ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า CARNIVAL
ปัจจัยทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า CARNIVAL

ผลการวิจัย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษา ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยได้นาผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยได้เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายสมมติฐานดังนี้
สมมติฐ านที่ 1 ผลการทดสอบ พบว่า ปั จ จั ย ทางการตลาดด้ า นลั ก ษณะเฉพาะพิเศษผล ส่ งผลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้า Carnival เนื่องจากลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพราะพึง
พอใจในความสวย มีเอกลักษณ์ และยังมีคุณภาพที่ดีอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องตามแนวทฤษฎีของพิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
(2554) กล่าวว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้ามี 8 มิติ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือเลือกใช้บริการ และผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวจะต้องนาเสนอความมีประโยชน์เพื่อทาให้ผู้บริโภคเห็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างให้แก่ผู้บริโภค และสร้างนิยามในใจให้แก่ผู้บริโภค
สมมติฐานที่ 2 ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านความสามารถในการให้บริการ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า Carnival เนื่องจากการให้บริการเป็นสิ่งสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาริสา นุโยค (2560) กล่าวว่า ในการซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าไม่สามารถ
จับต้องสินค้าและบริการได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเกิดจากการวัด
คุณภาพการบริการก่อนการตัดสินใจซือ้ สินค้า
สมมติฐานที่ 3 ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านการรับรู้คุณภาพและชื่อเสียง ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า Carnival เนื่องจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าทางแบรนด์ เพราะสินค้าแบรนด์ Carnival ได้รับการ
ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญนั นท์ วรเศรษฐพงษ์ (2558) กล่าวว่า การรับรู้
คุณภาพหรือชื่อเสียง มีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
สมมติฐานที่ 4 ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านความเชื่อถือได้ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า Carnival เนื่องจากทางแบรนด์ Carnival ได้มีการควบคุมการผลิตและใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพที่ดี
ผู้บริโภคจึงสามารถเชื่อถือได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรนภัส โลกนิยม (2558) กล่าว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ พึง
พอใจและให้ความเชื่อมั่นในฝีมอื การตัดเย็บที่มีความประณีตเป็นมืออาชีพ รวมไปถึงวัตถุดิบที่ดมี คี ุณภาพในการผลิต
สมมติฐานที่ 5 ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า Carnival เนื่องจากการสื่อสารการตลาดโดย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือ การจัดโปรโมชั่น เป็น
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เครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นการตอบสนองของผู้บริโภคให้เกิดความต้องการซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมา
ภรณ์ คุ้มทรัพย์ (2555) กล่าวว่า ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การตลาดโดยการบอกต่อ การจัดกิ จกรรม มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอาง สกินฟูด้ ทาให้เกิดความต้องการและการตอบสนองของผู้บริโภค

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ทางการตลาดด้ า นลั ก ษณะเฉพาะพิ เ ศษ ปั จ จั ย ทางการตลาดด้ า น
ความสามารถในการให้บริการ ปัจจัยทางการตลาดด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ปัจจัยทางการตลาดด้านความ
เชื่อถือได้ ปัจจัยทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญในด้านเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่ตัดสินใจเข้าใช้บริการของร้าน
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถขยายได้กว้างขึ้น และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะประเด็นสาหรับการทาวิจัยในอนาคต ดังนี้
ควรศึกษาปัจจัยทางการตลาดด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์
การสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม เป็นต้น เพื่อนามาปรับใช้ในการวางแผนธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น
ควรศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival กับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพื่อให้
ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เพื่อนามาเปรียบเทียบ และนามาปรับเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในพืน้ ที่นั้นๆ
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การพัันาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการ
สอนเพลงแรป สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
The Development efficiency of instructional Packages in Thai Language for
communication by using Instruction media Rap song for undergraduate students
ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์1*
Sasipong Srisawat1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลง
แรป ให้มีคุณภาพในระดับดี 2) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอน
เพลงแรป ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/ 80 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 จานวน 50 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ได้แก่ ชุด
การสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป วิเคราะหขอมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard)
ผลการวิจัย พบวา 1) ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรปที่ผู้วิจัย พัฒนาขึ้น
ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยอยูในระดับดี ( xˉ = 4.34, S.D. = 0.11)
2) ประสิทธิ ภาพของชุด การสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อ สารด้ วยสื่อ การสอนเพลงแรป มีประสิทธิภาพเท่ากั บ
86.85/84.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพของชุดการสอน สื่อการสอนเพลงแรป

Abstract
The objectives of the present research study were 1) to develop instructional Packages in Thai Language
for communication by using Instruction media Rap song to get good quality. 2) to develop efficiency of
instructional Packages in Thai Language for communication by using Instruction media Rap song that had been
score of 80/80 The sample group consisted of 50 undergraduate students of the academic year 2017 of which
using a cluster sampling method. One instrument was used in the study included instructional Packages in Thai
Language for communication by using Instruction media Rap song. The results were analyzed using percentage,
mean and standard deviation values.
The results show that:

1

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Thai for communication General Education Rajabhat University Udon Thani Province 41000
*Corresponding author e-mail: penthai_88@windowslive.com
1

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1989

1) instructional Packages in Thai Language for communication by using Instruction media Rap song that the
researcher developed had been Quality Assessment from 5 professionals. Mean scores is ( xˉ = 4.34, S.D. = 0.11)
2) efficiency of instructional Packages in Thai Language for communication by using Instruction media Rap
song is 86.85/84.37 which was higher than the prescribed criterion
Keywords: efficiency of instructional Packages, Instruction media Rap song

บทนา
ในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนอยู่
ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 2.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.87 เนื่องจากวิธีการสอนที่เน้น
การบรรยายจากผู้สอนเป็นหลัก ทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ดังนั้นผู้สอนควรพัฒนาชุดการสอนให้มีความ
น่าสนใจ และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขด้วยบทเพลงที่มีจังหวะและทานองที่หลากหลาย เข้าถึงจิตใจของผู้เรียนและเกิดการจดจา
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อ สารนั้น มีเนื้อหาที่ค่อนข้างซับซ้อนต้องอาศัยความจ า
มากกว่า ความเข้ า ใจ บางเนื้อ หามีค วามน่า เบื่อ หน่า ย ซึ่ ง บางบทเรี ย นมีเนื้อ หาซ้ ากั บเนื้อ หากา รเรี ย นรู้ ใ นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย บางเนื้อหาอาจไม่จาเป็นต้องเรียนรู้เพราะไม่ได้ใช้จริงในชีวิตประจาวัน แต่จาเป็นต้องเรียนรู้
เพราะหลักสูตรกาหนดให้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่สนใจในการเรียนในการจัดการสอน หาก
ผู้สอนให้ผู้เรียนจดบันทึกในเนื้อหาที่มีอยู่แล้วในหนังสือเพื่อการจดจาจะยิ่งทวีความน่าเบื่อหน่ายและต้องอดทนเรียน
วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารต่อไปจนจบหลักสูตร ดังนั้นผู้ส อนควรจัด กิจกรรมที่ เร้าความสนใจและส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้งา่ ยขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฎากร วิชัยสืบ (2549) พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทย ผู้สอนมักจะพบปัญหาว่าเป็นวิชาที่ผู้เรียนให้ความสนใจน้อยเนื่องจากเห็นว่าเป็นภาษาที่ใช้กันอยู่
เป็นประจา
การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้บทเพลงช่วยสอนจะช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งสารแห่งความสุข เป็นการทาให้
ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน เกิดบรรยากาศในการเรียนที่ดีและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียน และมี
ผลการเรียนหลังสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนมณี แก้วพิกุล (2553) ได้ทาวิจัยเรื่องการพัฒนา
ชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย จากบทเพลงไทยลูกทุ่ง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าชุดฝึก
ทักษะมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.13/84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้ชุดฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับแนวคิดของ
ดุ ษ ฎี พนมยงค์ (2544) ได้ ก ล่ า วถึ ง บทเพลงที่ ใ ช้ บ าบั ด ผู้ ป่ ว ยในทางการแพทย์ พบว่ า บทเพลงที่ เ ลื อ กสรรแล้ ว
แสดงออกด้วยวิธีการใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการร้อง การฟัง การเล่น หรือแม้แต่การเต้นของมนุษย์ จะช่วยกระตุ้นให้
สมองหลั่งสารแห่งความสุข (Endorphin) ซึ่งส่งผลดีตอ่ การทางานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ตลอดจนระบบประสาท
ทางานสัมพันธ์กันและเป็นผลดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และสอดคล้องกับแนวคิดของ นพดล จันเพ็ญ (255 1)
กล่าวว่า บทเพลงเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัยได้กว้างขวาง มีอิทธิพลต่อความคิด ค่านิยมในสังคมได้อย่าง
ทั่วถึง ง่ายดายและซึมลึก เพราะบทเพลงผ่านสื่อต่างๆ ไปถึงผู้คน ซึ่งบทเพลงหรือเนื้อเพลงนี้นับเป็นวรรณกรรมซึ่ง
เรียกว่า คีตวรรณกรรม หรือ วรรณกรรมเพลง
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การนาเนื้อหาจากบทเรียนในวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมาร้อยเรียงทานองและนาเสนอออกมาเป็นเพลง
รูปแบบแรปอาจส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนในในการเรี ยนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารที่ดี ขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด ของ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (2561) ได้ กล่า วถึงการน าเพลงแรปมาใช้ใ นการ
ปฐมนิเทศว่า ต้องเข้าใจว่าเด็กส่วนมากมักคิดว่าวันปฐมนิเทศนั้นน่าเบื่อ ถ้าอยากเข้าถึงนักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ เรา
ต้องปรับตัวตามเขา ยุคนี้เพลงแรปกาลังดัง เราเลยเขียนเพลงแนะนาคณะและมหาวิทยาลัยเป็นเพลงแรปเลย ดนตรี
เป็นสื่อของความสัมพันธ์และความเป็นมิตร ดนตรีและศิลปะก็มีส่วนสาคัญในการสร้างคนไม่นอ้ ยไปกว่ากัน
จากเหตุผลที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า บทเพลงประกอบการสอนมีความสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอน
เป็นอย่างยิ่ง เพราะการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ และผู้เรียนควรมีความสุขในการเรียน
จึงจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงมีความสนใจที่พัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเพื่อการ
สื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป ให้มีคุณภาพในระดับดี
2. เพื่อพัฒ นาประสิทธิ ภาพของชุด การสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อ สารด้ วยสื่อ การสอนเพลงแรป ให้ มี
คุณภาพตามเกณฑ์ 80/ 80
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 550 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จานวน 50
คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)

วิธีดาเนินงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินวิจัยมีขั้นตอนการดาเนิน 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาและประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป
ขั้นตอนในการพัันาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป มีขั้นตอนในการพัฒนาดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสานักวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เกี่ยวกับสาระการ
เรียนรู้ โครงสร้าง วิเคราะห์สาระมาตรฐานการเรียนรู้ และคาอธิบายรายวิชา
1.2 ศึก ษาเอกสาร และงานวิจั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการสร้ า งและพั ฒ นาชุด การสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป
1.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเพลงแรป ได้แก่ การประพันธ์เนื้อเพลง การใช้ทานองเพลง คาศัพท์
เฉพาะของการประพันธ์เพลงแรป การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในด้านการประพันธ์เนื้อเพลงและการขับรอง
1.4 วิเคราะห์เนื้อหารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เพื่อกาหนดกรอบเนื้อหาสาหรับนามาพัฒนาชุดการ
สอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป
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1.5 กาหนดเนื้อหาสาหรับชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็นจานวน 6 บทเรียน ดังนี้ (1) ภาษาไทยพื้นฐาน งานก้าวหน้า (2) การสื่อสาร วานบอกต่อ (3) ฟังให้ดี
มีสุนทรียะ (4) พูดเป็นศรี มีรางวัล (5) รูก้ ารอ่าน ผ่านฉลุย (6) เขียนทุกวัน มันทุกตอน
1.6 นาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ นจานวน
6 บทเรียน ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้วิธีของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) และนาผลการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มาประมวล มีคา่ เฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.11 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
1.7 ปรับปรุง แก้ไขชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้ว ยสื่อการสอนเพลงแรป โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็นจานวน 6 บทเรียน จัดทาเป็นรูปเล่มเพื่อนาไปทดลองใช้ในลาดับต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป จากผู้เชี่ยวชาญ
5 คน ที่ประเมินคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรายข้อ ด้วยค่าเฉลี่ย ( xˉ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และเปรียบเทียบระดับค่าตามแนวทางของ Likert (1967) 5 ระดับ เพื่อพิจารณาความระดับคุณภาพของชุดการสอน
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป
ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.21-0.79 มีค่าอานาจจาแนก (r)
0.25 ขึ้นไป มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93
ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย
1. นาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป ไปสอนกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
จานวน 50 คน และทาการทดสอบท้ายบทเรียนจานวน 6 บทเรียน เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ
ทาการทดสอบผลสัมฤทธิ์ท้ายบทเรียน เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของผลโดยรวม (E2)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556)
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ผลการวิจัย
1. การประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป จานวน 5 คน ผล
การประเมินคุณภาพแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
รายการประเมิน
ชุดการสอน จุดประสงค์ เนือ้ หา
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
ภาพรวม

4.11
4.13
4.10
4.18
4.2
4.21
4.16

4.32
4.33
4.34
4.33
4.28
4.36
4.33

กระบวนการ
เรียนรู้
4.43
4.41
4.44
4.45
4.37
4.38
4.41

ก า ร
ประเมินผล
4.52
4.41
4.31
4.44
4.34
4.40
4.40

รู ป แบบชุ ด
การสอน
4.33
4.34
4.36
4.44
4.39
4.47
4.39

xˉ

s.d.

4.34
4.32
4.31
4.37
4.32
4.36
4.34

0.15
0.11
0.13
0.12
0.08
0.10
0.11

ร ะ ดั บ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 1 คุ ณ ภาพของชุ ด การสอนวิ ช าภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารด้ ว ยสื่ อ การสอนเพลงแรป จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประเมินคุณภาพดังนี้ (1) ภาษาไทยพื้นฐาน งานก้าวหน้า (2) การสื่อสาร วานบอกต่อ (3) ฟังให้ดี มี
สุนทรียะ (4) พูดเป็นศรี มีรางวัล (5) รู้การอ่าน ผ่านฉลุย (6) เขียนทุกวัน มันทุกตอน มีค่าเฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.34,
4.32, 4.31, 4.37, 4.32 และ 4.36 ตามลาดับ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.15, 0.11, 0.13, 0.12,
0.08 และ 0.10 ตามลาดับ คุณภาพโดยภาพรวมมีคา่ เฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.34 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.11 แสดงว่าชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรปอยู่ในระดับดี
2. ผลพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 แสดงผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการแสดงค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบท้ายชุดการสอน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 50 คน

ระหว่างเรียน

ชุดการสอน
(E1)
(E2)
1
2
3
4
5
6
81.55 82.51 86.22 85.88 86.27 88.46 86.85

หลังเรียน

84.37

Proceeding พะเยาวิจยั 8
1993

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลง
แรป จานวน 6 ชุด จากแบบทดสอบระหว่างเรียนโดยเก็บคะแนนจากแบบทดสอบท้ายบทเรียนของแต่ละชุด จานวน 6
ชุด ซึ่งประสิทธิภาพของชุดการสอนคะแนนระหว่างเรียน (E1) มีค่าร้อยละเฉลี่ย 86.85 และคะแนนจากการทา
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่าร้อยละเฉลี่ย 84.37 สรุปได้ว่าชุดการสอน มีประสิทธิภาพ 86.85/84.37 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้

อภิปรายผล
1. คุณภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
ประเมินคุณภาพโดยภาพรวมมีคา่ เฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.34 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.11 แสดง
ว่าชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรปอยู่ใ นระดับดีทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากผู้วิจัย
ได้ศึกษาหลักสูตรของรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้บทเพลงมาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาชุดการสอนแล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพร้อมให้คาแนะนาในการแก้ไข มี
ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา ในการจัดการเรียนการสอนจะจัดเนือ้ หาจากง่ายไปยาก และใช้
วิธีการฝึกประพันธ์เพลงแรปบ่อยๆ ซ้าๆ และแก้ไขด้วยการอภิปรายกันในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อให้ได้เพลงแรปที่ดี
ที่สุดในช่วงเวลานั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รักษ์ตะวัน อุด มัฒนากูล (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างชุด
กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะการเขี ย นสะกดค าภาษาไทยไม่ ต รงมาตราตั ว สะกดโดยใช้ เพลง เกม ส าหรั บนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผาเวียงตาบลแม่สิน อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้ออกแบบชุดกิจกรรมเป็น
ขั้นตอนจากง่ายหายาก ผู้เรียนได้ฝึกทักษะซ้าๆ บ่อยๆ อย่างสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับกฎแห่งการฝึกหัด (Low Of
Readiness) โดยเริ่มจากร้องเพลงคาในมาตราตัวสะกดที่กาหนดให้เล่นเกม ร้องเพลงคาในมาตราตัวสะกดเพื่อเป็นการ
ทบทวนอีกครั้ง การปฏิบัตอิ ย่างเป็นระบบจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ที่คงทนถาวร จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ ชุด
การสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
2. ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป มีประสิทธิภาพ 86.85/84.37 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 เนื่องจากผู้วิจัยได้ดาเนินการตามหลักการสร้างชุดการสอนอย่างเป็นระบบ ผู้สอนมีการเตรียมตัว
ในการสอน มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน มีการเตรียมวีดิทัศน์บทเพลงประกอบการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
และมีวิธีวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2525) โดย
เริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ แล้วนาไปออกแบบชุดกิจกรรม ตรวจสอบความถูกต้องของชุด
กิจ กรรมและแบบวัด ประสิ ทธิ ภาพของชุด กิจ กรรม หลัง จากนั้นน าชุดกิ จกรรมไปทดลองใช้กับผู้เรีย นที่ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความต้องการเรียนรู้ และตื่นเต้ นกับบทเพลงประกอบการสอนที่ได้รับฟังในแต่ละชุดการ
สอน ส่งผลให้มีค่าเฉลี่ย E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฎากร วิชัยสืบ (2549) ได้
กล่าวถึงการใช้บทเพลงประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ผู้สอนควรเตรียมตัวในการใช้บทเพลงประกอบการสอนเป็น
อย่างดี มีการเตรียมเอกสาร ทาเป็นแผนภูมิเพลง ทาบันทึกการสอน เตรียมสื่อและวิธีการวัดผลประเมินผล ซึ่งจะทา
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นอย่างมากและมีแรงจูงใจที่จะเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนมณี
แก้วพิกุล (2553) ได้ทาวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยจากบทเพลงไทยลูกทุ่ง สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.13/84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 80/80 เพราะ
ในการฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยจากบทเพลงไทยลูกทุ่ง ผู้เรียนได้
เรียนรู้ขั้นตอนการวิเคราะห์และ ได้ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์เพลงไทยลูกทุ่งตามขั้นตอนซึ่งในชุดฝึกหนึ่งๆ จะมี
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กิจกรรมจากง่ายไปหายาก นักเรียนได้ฝึกจากชุดฝึกทักษะทั้ง 12 ชุด ทาให้มีความเข้าใจคงทนในเรื่องของการอ่านเชิง
วิ เ คราะห์ จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วท าให้ ชุ ด การสอนวิ ช าภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารด้ ว ยสื่ อ การสอนเพลงแรป มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการจัดการเรีย นรู้ให้เป็นกันเอง จะทาให้ ผู้เรียนรู้สึกผ่อ นคลายไม่เกิ ด
ความเครียด และควรมีการเสริมแรง จะทาให้ผู้เรียนมีกาลังใจในการเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
1.2 ก่อนทาชุดฝึกทักษะ ผู้สอนควรชี้แจงเรื่องระยะเวลาและเน้นให้ศึกษาคาสั่ง ตัวอย่างในชุดฝึกแต่ละ
กิจกรรมให้เข้าใจก่อนลงมือทากิจกรรมในชุดฝึกตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกาหนดเวลาและผู้สอนควรคอย
ดูแลผู้เรียนที่เรียนรู้ช้า โดยอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึน้ และยืดระยะเวลาให้ตามความเหมาะสม
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควรคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะผู้เรียนแต่ละคนจะใช้เวลาใน
การทาความเข้าใจนัน้ ไม่เท่ากัน ตามความพร้อมของร่างกายและสติปัญญาของผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนต้องใช้ความอดทนต่อ
การใช้เวลาในการร่วมกิจกรรมของผู้เรียนและต้องอยูใ่ นเงือนไขของเวลาในแต่ละคาบสอนที่ได้กาหนดไว้ด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระหว่างชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้ วยสื่อ
การสอนเพลงแรปกับการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น เช่น เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระหว่างชุดการสอนวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรปกับการเรียนรู้ดว้ ยสถานการณ์จาลอง
2.2 ควรนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรปกับการเรียนรู้เข้าสู่ระบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาได้ตลอดเวลา และสามารถทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้
2.3 ควรจั ด ระบบชุด การสอนให้ เ หมาะสมกั บ ผู้ เรี ย นในอนาคต เช่ น ปรั บปรุ ง คุ ณ ภาพของเสี ย งและ
ภาพเคลื่อนไหวสาหรับวีดิทัศ น์ในการนาเสนอมิวสิควีดิโ อเพลงแรป ปรับปรุงเนื้อหาถ้อยคาโดยตัดคาหยาบและ
เปลี่ยนแปลงคาให้มีความสุภาพเหมาะแก่การเรียนรู้
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การพัันาความรู้และทักษะการเขียนแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
The Development of Lesson Plan Knowledge and Skill for Young Children
of Early Childhood Undergraduate Students through Participatory Learning
วัชรีย์ ร่วมคิด1*
Watcharee Ruamkid1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความรู้ในการเขียนแผนการสอนสาหรับเด็ก
ปฐมวัยผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย2)เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างทักษะ
เขียนแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชา
การศึกษาปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 36 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบความรู้เรื่องการเขียนแผนการสอน และ2) แบบประเมิน
คุณภาพแผนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมมีความรู้ในการเขียนแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยสูงขึ้น และ 2) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยที่เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีทักษะในการเขียนแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยสูงขึน้
คาสาคัญ: แผนการสอน การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม ความรู้ ใ นการเขี ย นแผนการสอน ทั ก ษะการเขี ย น
แผนการสอน

Abstract
The objectives of this research were 1) to develop lesson plan knowledge for young children through
participatory learning and 2) to enhance the lesson plan skill for young children . The 36 fourth-year
students registering for Learning Management in Early Childhood Education 1 of the first semester of
academic year in 2017, Faculty of Loei Rajabhat University, taken by Purposive Sampling , were used as the
population. The procedures consisted of 1) Lesson Plan Test and 2) Lesson plan assessment form. Data
collected were statistically analyzed by mean, standard deviation and content analysis.
The findings were : 1) The average post-test scores of lesson plan knowledge of the students was higher than
pre-test 2) The average post-test scores of the students in lesson plan skill was higher than pre-test.
Keywords: Lesson Plan Participatory Learning Lesson Plan Knowledge Lesson Plan Skill
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บทนา
แผนการสอน คือ ให้ความหมายของแผนการสอนว่าแผนการสอน คิอ แผนการหรือโครงการที่จัดทาเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบและเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรี ยนรู้ และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542 : 1) หรือเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ือการสอน
การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ (เขียน วันทนียตระกูล, 2552 )
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ หรือแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย เป็นสิ่งที่ครูปฐมวัยต้องรู้และเข้าใจ
เพราะแผนการจัดประสบการณ์ที่ครูเขียนนั้นจะนาไปสู่การเตรียมการ การดาเนินการ และการประเมินผลกิจกรรม
ต่างๆ ที่ตรงกับแผนการสอนนั่นเอง การเขียนแผนการสอนเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่ครูต้องวางแผนคิ ดเพื่อเชื่อมโยง
ไปสู่การปฏิบัติได้จริง ( ศรีกัญภัสสร์ รังสีบวรกุล, 2560 : 81) เนื่องจากจุดประสงค์ของการเขียนแผนการสอนหรือ
แผนการจัดประสบการณ์ คือ เพื่อให้ผู้สอนวางแผนล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกั บหลัก สูตรการศึก ษาปฐมวัย และเพื่ อให้ ผู้สอนนาแผนการจัดประสบการณ์ไ ปใช้ใ นการจัดกิจ กรรม
ประจาวันให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ เนื่องจากการสอนในระดับปฐมวัยนั้น ไม่สอนเป็นรายวิชา แต่จัดใน
รูปแบบกิจกรรมบูรณาการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ดังนั้น การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนาครบทุก
ด้านตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรนั้น ครูต้องวางแผนการจัดประสบการณ์และรู้หลักการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตจิ ริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ, 2548 : 67 )
การเขียนแผนการสอนให้มคี ุณภาพนัน้ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทั้งในศาสตร์ของการออกแบบการสอน
และการเขียนแผนการสอน จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ และศิลปะในการสื่อสารที่ถูกต้องชัดเจนร่วม
ด้วย ครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคลากรสาคัญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและเจตคติต่างๆ ไปยังผู้เรียน ต้องมีการปรับการ
เรียนเปลี่ยนการสอน ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหม่ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการวางแผนการสอน จัดเตรียมแผนการสอนและจัดกิจกรรมตามแผนการสอนตามลาดับ
การเก็บข้อมูลจากแบบประเมินของอาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถาน ศึกษา 1 และฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2559จากจานวนนักศึกษา 23 คนจาก 37 คน พบว่า นักศึกษายัง
ไม่สามารถเขียนแผนการสอนได้มีคุณภาพมากนัก โดยอาจารย์นิเทศได้บันทึกข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกต ที่ควร
ปรับปรุงหลายประเด็น ได้แก่ ด้านรายละเอียดทั่วไปของแผน การสอน พบว่า แผนการสอนมีองค์ประกอบไม่
ครบ แผนการสอนไม่เน้นการปฏิบัติ แผนการสอนไม่เป็นปัจจุบัน แผนการสอนยังไม่ครอบคลุม ไม่มีคาถามปลายเปิด
ไม่เน้นทั กษะการคิด ไม่มีก ารบัน ทึก หลั งสอน เขี ยนวิธีการจั ดกิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ ไม่ละเอียด ควรเน้น
กิจกรรมที่เน้นทักษะในการคิดและการลงมือปฏิบัติในกระบวนการการสอน ใช้ภาษาไม่ส่ือความไม่ถูกต้องเหมาะสม
ด้านจุดประสงค์ พบว่า เขียนจุดประสงค์กว้างเกินไป ไม่สามารถประเมินได้ การกาหนดจุดประสงค์ควรชัดเจน
เป็นจุดประสงค์ เชิงพฤติกรรมและไม่พว่ งกันหลายพฤติกรรมเพราะจะประเมินยาก ด้านการเขียนกิจกรรม พบว่า
กิจกรรมไม่เน้นการปฏิบัติ ขั้นตอนไม่เป็นระบบระเบียบ สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) คือ สอนเนื้อหาอะไร เรื่องอะไร
ไม่มีส่ือเพียงพอ/ไม่เน้นสื่อของจริง /เด็กไม่ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า กิจกรรมควรเขียนโดยตัดทอนให้เป็นลาดับ
ขั้นตอนและจัดตามแผนฯ กิจกรรมบางกิจกรรมที่จัดจริง ไม่มีในแผนฯ ควรออกแบบกิจกรรมโดยเน้นให้เด็กมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมโดยลงมือทามากกว่าการนั่งฟัง หรือตอบคาถามครูเท่านั้น ด้านสื่อการสอน พบว่า สื่อประกอบ
กิจกรรมไม่สอดคล้องกับเรื่องที่สอน ไม่ระบุส่ือประกอบ สื่อประกอบไม่มีความหลากหลายกิจกรรมในแผนฯไม่เน้น
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การคิด/การลงมือปฏิบัติ ควรนาสื่อที่เป็นรูปธรรมมาใช้ให้มากเพราะเด็กเรียนรู้จากสื่อของจริง เน้นประสาทสัมผัสทั้ง
5 และใช้เพลง คาคล้องจองในการสอนทุกครั้ง ด้านสาระและประสบการณ์สาคัญ พบว่า ประสบการณ์สาคัญไม่
สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมที่จัด ถ้าเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ประสบการณ์สาคัญแทบจะเป็น
สิ่งเดียวกับสาระการเรียนรู้ ด้านการประเมินผล พบว่า การประเมินแม้จะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์แต่ก็ไม่ได้
เขียนเหมือนกัน
ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับศรีกัญภัสสร์ รังสีบวรกุล ( 2560 : 81-85) ที่ได้ประมวลปัญหาที่พบบ่อยใน
การเขี ย นแผนการสอนของนิสิ ต ชั้น ปี ที่ 4 และ 5 สาขาวิชาการศึก ษาปฐมวั ย คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม โดยสรุปเป็น 8 ปัญหาหลักได้แก่ 1) ความไม่สอดคล้องระหว่างสาระที่เรียนรู้และหน่วยที่สอน 2) การ
วิเคราะห์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็กและปัจจัยเกี่ยวข้อง 3) การใช้ภาษาเขียนที่ไม่เป็น
ระบบในตารางวิเคราะห์กจิ กรรมหลัก 4) การเขียนแนวคิดและเนื้อหาซ้าซ้อนปะปนกัน 5) การเขียนกิจกรรมขั้ นนาไม่
สัมพันธ์กับขั้นสอนและขั้นสรุป 6) การไม่อ้างอิงรายการสื่อที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ในภาคผนวก 7) การเขียนมุม
ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับเรื่องหรือหน่วยที่สอน 8) การเขียนเกณฑ์การประเมินที่วัดได้ยาก พร้อมได้ระบุว่า ปัญหาเหล่านี้มัก
เกิดจากความสับสนความไม่แน่ใจหรือความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ของผู้เขียน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) พัฒนามาจากการนักปรัชญาการศึกษา คือ Dewey ที่ได้เริ่มใช้
วิธีการเรียนรู้จากการกระทา (learning by doing) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ความสาคัญกับผู้เรียนด้วยความเชื่อที่ว่า
ผู้เรียนคือผู้สร้างความรู้ดว้ ยตนเอง โดยมีผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้
มากกว่าการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนเพียงอย่างเดียว กระบวนการสร้างความรู้จึงต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้เรียน
เพื่อสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จึงเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ทาให้
เกิดการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ออกไปอย่างกว้างขวาง ช่วยเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตจริง ได้รับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ของตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ทางานกลุ่มโดยผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการช่วยเหลือพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนความ
เป็นประชาธิปไตย ฝึกการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ฝึกการอยูร่ ่วมกันอย่างเป็นสุขช่วยให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อ การเรียน
ต่อครู ต่อสถานศึกษา และต่อสังคม (สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2550 : 1-25) ดังนั้น การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมจึงต้องอาศัย ประสบการณ์เดิมและกระบวนการกลุ่มเป็นหลัก
การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม น่าจะมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเขียนแผนการสอนได้มากขึ้น ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่
จะดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาปฐมวัย 1 เพื่อเป็นพื้นฐานที่สาคัญ
ที่เชื่อมโยงไปสู่รายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาปฐมวัย 2 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความรู้ในการเขียนแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างทักษะเขียนแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. คะแนนความรู้ในการเขียนแผนการสอนของนักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
2. คะแนนทักษะการเขียนแผนการสอนของนักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังเรียนสูงกว่า

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบแผนการทดลอง คือ การทดลองแบบกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม และ
มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง( One-group pretest-posttest design) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 36 คน ที่ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
เขียนแผนการสอน และแบบประเมินคุณภาพแผนการสอน ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดย 1)แบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจเรื่องการเขียนแผนการสอน จานวน 30 ข้อ ผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ ผู้สอนประจารายวิชาได้คัดเลือกข้อสอบ
ปลายภาคจากรายวิชาที่มีเนื้อหาการเขียนแผนการสอน คือ รายวิชา การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย และ
รายวิชาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 1 จานวน 35 ข้อ ส่งให้อาจารย์ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่เคยสอน
ทั้งสองรายวิชา จานวน 2 คน ได้ร่วมคัดเลือกข้อสอบให้เหลือ 30 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสม ความครอบคลุม
ความรู้ด้านการเขียนแผนการสอน และความสอดคล้องของข้อคาถามจากอาจารย์ผู้สอนทั้ง 2 คน และ 2) แบบ
ประเมินคุณภาพแผนการสอน ผู้วิจัยได้ปรับใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ จากการวิจัยของ วัชรีย์ ร่วมคิด
(2551) เป็นเกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์มิติคุณภาพ (Rubrics Scoring) จากเดิม 5 ระดับ คือ 1-5 เป็น 3 ระดับ
คือ 1-3 โดยกาหนดเกณฑ์ที่ต้องกาหนดรายละเอียดหรือข้อความ (items) อย่างชัดเจนสาหรับทุกตัวบ่งชี้ เพื่อให้ผล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความเป็นปรนัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและให้มีความเป็นปรนัยในการให้คะแนน
ทั้งนี้ ได้ปรับจาก 13 ข้อเป็น 15 ข้อ แบบประเมินคุณภาพแผนการสอนดังกล่าว มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบคุณภาพ
ตามประเด็นย่อยภายใต้กรอบแนวคิดการเขียนองค์ประกอบแผนการสอนที่เหมาะสม ได้แก่ การเขียนสาระสาคัญ การ
เขียนประสบการณ์สาคัญและสาระการเรียนรู้ การเขียนจุดประสงค์ของการเรียนรู้ การออกแบบและเขียนกิจกรรมการ
เรียนรู้ การเขียนสื่อและแหล่งเรียนรู้ และการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 –
ธันวาคม 2560 โดยใช้เวลาเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 1 ระหว่างเวลา 09.00- 12.00 น. ทุก
วันศุกร์ รวม 8 สัปดาห์
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ ้ืนฐาน ได้แก่
1. หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนความรู้ในการเขียน
แผนการสอน และคะแนนการเขียนแผนการสอน
2. วิเคราะห์เนื้อหาด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ
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ผลการศึกษา
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทาแบบทดสอบความรู้เรื่องการเขียนแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการทาแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
คะแนนการท าแบบทดสอบความรู้
S
ความเปลี่ยนแปลงของคะแนน
xˉ
เรื่องการเขียนแผนการสอน
ก่อน
18.42
2.56
+2.52
หลัง
20.94
3.33
จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรีย น 18.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.56 ส่วน
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 20.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.33 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 2.52 คะแนน
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเขียนแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการเขียนแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม
คะแนน
S
ความเปลี่ยนแปลงของคะแนน
xˉ
การเขียนแผนการสอน
ก่อน
7.03
0.87
+0.47
หลัง
7.50
1.00
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 7.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 ส่วนคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 7.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 0.47 คะแนน
3. ข้อค้นพบจากประเมินทักษะการเขียนแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ระหว่า งดาเนินการจัดการเรียนรู้ นัก ศึกษาสามารถกาหนดเป้าหมายการเรีย นรู้ได้ทุกครั้ง และสามารถ
นาเสนอภาพรวมของการเขียนองค์ประกอบของแผนการสอนที่ดไี ด้ เมื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของการ
เขียนแผนการสอนโดยรวม พบว่า นักศึกษาทั้ง 36 คน เขียนระบุส่วนนา(ส่วนหัว) หัวข้อที่สาคัญ ๆ ของแผน คือ
มีหน่วยการเรียน เรื่องที่สอน ระดับชั้น โดยบางรายมีรายละเอียดมากกว่านี้ เช่น สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปีที่สอน เวลาที่
ใช้ช่ือกิจกรรม และเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่เหมือนกันทุกคน คือ บอกประโยชน์ของไข่ได้(โจทย์ ที่ผู้สอน
มอบหมายให้ คือ เขียนแผนการสอนเรื่องประโยชน์ของไข่ ทัง้ ก่อนทดลองและหลังทดลอง) ภาพรวม พบว่าการเขียน
แผน การสอนของนักศึกษา มี 3 ลักษณะ คือ คะแนนเขียนแผนการสอนเพิ่มขึ้น คะแนนเขียนแผนการสอนลดลง
และคะแนนเขียนแผนเท่าเดิม (นักศึกษาเขียนแผนการสอนเหมือนเดิมทั้งก่อนและหลังทดลอง)
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สรุปผลและอธิปรายผล
1. ผลการพั ฒ นาความรู้ ใ นการเขี ย นแผนการสอนส าหรั บเด็ ก ปฐมวั ย ผ่ า นการเรี ย นรู้ แ บบมีส่ ว นร่ ว มของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของภัทธรวดี
สีสด (2553 ) ที่พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดย
ใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) ความสามารถ
ในการทางานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. ผลการเสริมสร้างทักษะการเขียนแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีทักษะในการเขียนแผนการสอน
สาหรับเด็กปฐมวัยสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับบรรชร กล้าหาญ (2551 )ที่ได้ทาวิจัย เรื่อง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
จิตสานึกต่อสิ่งแวดล้อมของเยาวชนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า ทาให้
เกิดรูปแบบและวิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวิธีกาเรียนรู้ 3 ประการ คือ การสร้างกระบวน
ทัศน์แบบไทย ซึ่งเป็นวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น การใช้
มิตทิ างวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัตใิ นชุมชนท้องถิ่นและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและซึมซับที่เน้นการ
มีส่วนร่วมสูงสุดและการมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ร่วมกันเช่นเดียว กับอานนท์ พึ่งสาย ( 2554 ) ที่พบว่า ผลการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนทาให้นักเรียนมีเจตคติในการเรียนพลศึกษาอยู่ในระดับสูง และพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ในระดับดี และ
ยังทาให้นักเรียนมีเจตคติก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ผลวิจัยครั้งนีย้ ังสอดคล้องกับการวิจัยของ ลักษณ์นารา ยะแก้ว (2556) ที่พัฒนาพฤติกรรม
การเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในการเรียน วิชาหลักการตลาด รหัส 3200-1015 โดยการสอน
แบบมีส่วนร่วม เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หลักการตลาด รหัส
3200-1015 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ก่อนและ
หลังการทดลองใช้การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทาให้พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเป็นไป
ตามประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึก ษาหลังการสอนแบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนเรียนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ อนงค์รัตน์ รินแสงปิน ( 2558) ที่ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับแกนนาเด็กและเยาวชนตาบลหลวงใต้ พบว่าสามารถเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเชื่อมโยงทักษะชีวิตให้สามารถพัฒนาตนเองกับชีวติ จริงอย่างมีคุณค่าและดารงตนในสังคมได้
อย่างมีความสุขได้ในระดับมากที่สุด การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ดาเนินไปตามแนวคิดของวรพล
หนูนุ่น (ออนไลน์ ) คือ นักศึกษาที่เรียน ได้ มีส่วนร่วมในการหาเป้าหมายการเรียนรู้เรื่องย่อยแต่ละเรื่อง มีการถก
อภิปรายกั น ในกลุ่ม และมีก ารสืบค้น จากแหล่ ง ข้อ มู ลต่า ง ๆ ด้ วยสมาร์ ทโฟนอย่างกว้า งขวางก่ อ นที่ จ ะสรุ ปเป็ น
ข้อความรู้ของกลุ่มตนเอง ได้นาเสนอและได้ปรับขยายโครงสร้างความรู้จากการฟังการเสนอผลงานของกลุ่มอื่ น และ
ฟังการสรุปเนื้อหาด้วยเพาเวอร์พอยท์ของผู้สอนด้วย การเรียนรู้เพื่อให้เกิดทั้งความรู้และทักษะครั้งนี้ จึงมาจาก
หลายปัจจัย ได้แก่ 1)เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 2) เป็นการเรียนรู้ที่ทาให้เกิดการเรียนรู้
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและท้าทาย 3) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน 4)ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนาไปสู่ปการขยายเครือข่ายความรู้ของทุกคน ทั้งผู้เรียน และผู้สอน 5) เป็นการเรียนรู้
ที่ อ าศั ย การสื่ อ สารทุ ก รู ป แบบ (พู ด เขี ย น วาดภาพ การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ) ที่ น าไปสู่ ก ารแลกเปลี่ ย น
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ประสบการณ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์สังเคราะห์ที่นาไปสู่ข้อสรุป หรือองค์ ความรู้ใหม่ หลักการ
เรียนรู้ที่สาคัญจึงมี 2 ประการ ซึ่งจะเป็นกรอบแนวคิ ดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ (Experiential Learning) และการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุม่ (Group Process)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จะมีคะแนนความรู้ด้านการเขียน
แผนการสอนและคะแนนคุณภาพการเขียนแผน(ทักษะ) เพิ่มขึ้น ก็ยังคงมีประเด็นที่ควรพิจารณาว่า คะแนนความรู้ที่
เพิ่มขึน้ ทาให้เกิดทักษะเพิ่มขึน้ ได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากเรื่องของทักษะ หรือความชานาญนั้น ต้องอาศัยการทาอย่าง
สม่าเสมอด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งนักศึกษาก็ยังคงต้องศึกษาและเรียนรู้แนวปฏิบัติในการเขียนแผนการ
สอนให้ มากขึ้น เนื่องจากแผนการสอนส าหรับเด็ กปฐมวัย ไม่ได้มีรูปแบบและองค์ประกอบตายตัว แม้ แต่ในคู่มือ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ก็เป็นเพียงการเสนอแนะแนวทางเพื่อให้ครู หรือ ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
นาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยคานึงถึงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์
ในเด็กแต่ละกลุ่มอายุ ประสบการณ์สาคัญ สื่อ กิจกรรมและการประเมินผล(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547)

ข้อเสนอแนะ
1. อาจารย์ผู้ สอนในทุก ระดั บ ควรนาผลการวิจัยไปใช้ใ นการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ๆ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้ลงมือทากิจกรรม ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนและ
เพื่อนในการสร้างความรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์และความเข้าใจมากกว่าการสอนโดยผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว
2. แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถนาไปใช้ได้ทุกระดับ แต่ผู้ใช้จะต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจให้
ลึกซึ้งว่า ผู้เรียนมีวุฒิภาวะ หรือความสามารถในระดั บใด เพราะหากนาไปใช้โดยไม่เข้าใจผู้เรียน ประสิทธิภาพของ
การใช้อาจไม่คุ้มค่า เช่น กรณีที่ผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตน อาจทาให้เกิดปัญหาและการไม่
ยอมรับในแนวปฏิบัติ เพราะอาจมองว่า การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องยุง่ ยากมากกว่าจะเป็นสิ่งที่ดี

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยชั้นเรียนนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะ
ครุศาสตร์ ขอขอบคุณอาจารย์ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู ที่อนุเคราะห์พิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและตรวจสอบแบบทดสอบขอขอบคุณอาจารย์ ดร.วรศิษฏ์ ศรีบุรินทร์ ที่ให้คาแนะนาด้านสถิติและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ ขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ที่ให้ความร่วมมือในการทาวิจัยจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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การศึ กษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช าคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ ง ระบบสมการเชิ ง เส้ น
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
A Study of Mathematics Learning Achievement of Linear Equation System
by Using Cooperative Learning Management on Student Teams Achievement
Divisions (STAD) of Mathayom Suksa Three Students.
ปทุมมา จรรยา1 ปรวีณ์ โชติพทิ ยสุนนท์1* และนันทพร ชื่นสุพันธรัตน์1
Patumma Janya1, Porawee Chotpitayasunon1* and Nantaporn Chuensupantharat1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ
เชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจันทร์
ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร จานวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
จานวน 10 แผน ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ชนิดปรนัยจานวน 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ที่มีค่าความยากอยู่ในช่ วง 0.28-0.74 ค่าอานาจจาแนกอยู่ในช่วง
0.20-0.88 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 และ 3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD จานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิตทิ ดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2) ความพึงพอใจที่มี ต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ความพึงพอใจที่มตี อ่ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD
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Abstract
The purposes of this research were to 1) study mathematics learning achievement of linear equation
system by using cooperative learning management on student teams achievement divisions (STAD) of
mathayom suksa three students, and 2) study the satisfaction of mathayom suksa three students toward student
teams achievement divisions (STAD) of linear equation system. The research sample consisted of 42 students of
mathayom suksa 3/4 in academic year 2018 of Chanpradittaram Wittayakom school. The research instruments
used to collect data were 1) 10 mathematics lesson plans based on STAD method was in high level after
assessed by three experts 2) 20 multiple 4 choices of mathematics achievement tests with each item has
difficulty index (p) during 0.28 - 0.74 discrimination index (r) during 0.20-0.88 and reliability of the whole test
is 0.84. 3) 10 items of questionnaire of satisfaction learning toward cooperative learning management on
Student Teams Achievement Divisions (STAD). The data were statistically analyzed by mean, standard deviation,
and t – test.
The result of the research revealed that
1) the mathematics learning achievement of linear equation system by using cooperative learning
management on student teams achievement divisions (STAD) was significantly higher at the .05 level,
2) the satisfaction toward cooperative learning management on Student Teams Achievement Divisions
(STAD) was in high level.
Keywords: Cooperative Learning Management on Student Teams Achievement Divisions (STAD), mathematics
learning achievement, satisfaction toward cooperative learning management on Student Teams
Achievement Divisions (STAD)

บทนา
การเรียนในศตวรรษที่ 21 คณิตศาสตร์จาเป็นต้องให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะ
ความรู้พนื้ ฐานทางคณิตศาสตร์ที่มากพอ และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ จากผลการทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2560 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 26.30 คะแนน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครเท่ากับ 33.44 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมระดับเท่ากับ 27.13 คะแนน จากคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนยัง
ขาดความรูพ้ ้ืนฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ (สานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561) และจากการที่ผู้วิจัยได้เข้า
ไปฝึกทักษะวิชาชีพครูในขั้นสังเกตการสอน และขั้นทดสองสอน ปัญหาที่พบคือ เมื่อสั่งงานในชั้นเรียน นักเรียนที่เรียน
เก่ง จะทางานส่งทันเวลาที่กาหนด ขณะที่นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนปานกลาง จะส่งงานช้าหรือทางานไม่ทันตาม
เวลาที่กาหนด และในบางครั้งนักเรียนที่เรียนอ่อนไม่เข้าใจเนื้อหาจะนั่งเล่นรอลอกงานจากเพื่อนหรือรอเฉลย ส่งผล
กระทบต่อการเรียนในหัวข้อถัดไป เพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่เป็นพื้นฐาน และส่งผลต่อการอยู่ร่วมกัน รวมทั้ง
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอีกด้วย
การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น มี ค วามสามารถใน
การแก้ปัญหา ทางานกับผู้อ่นื ได้ดี มีทักษะทางสังคม เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
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กลุ่ม รวมทั้งมีทักษะการคิดและมีเจตคติที่ดตี อ่ การเรียน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559, น.189) ผู้วิจัยได้เลือกการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบ STAD เพราะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD สามารถช่วยพัฒนา
นักเรียนให้มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น เป็นเทคนิคที่ชว่ ยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน ทาให้นักเรียนเก่ง
ภูมิใจในตนเองในการช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อน เกิดการยอมรับกันมากขึ้นระหว่างนักเรียน รวมทั้งนักเรียนที่เรียน
อ่อนกล้าถามเพื่อนมากขึน้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559, น.206)
การทางานในเนื้อหานั้น ๆ แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วนาคะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของ
กลุ่ม มีการประกาศคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้จะได้รับรางวัล (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ ,
2559, น.200) จากผลการวิจัยของสายชล โพธิ์ดง (2556, บทคัดย่อ) เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
งานวิจัยของภาณุพงศ์ พลเยี่ยม (2558, บทคัดย่อ) เรื่อง การพัฒนากิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยวิธีการจั ดการเรี ยนแบบร่ วมมือแบบเทคนิค STAD ของนั กเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของนาถรพี ฤทธิ์ชู (2559,
บทคัดย่อ) เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ของผู้เรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงขึน้ กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05
จากความสาคัญของปัญหาและหลักการข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD มาใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น เพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางานร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการทางานเป็นกลุ่ม
นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิง
เส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สมมติฐาน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยูใ่ นระดับมากขึ้นไป
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กรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบ
สมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
การจั ด การเรี ย นรู้
แ บ บก ลุ่ มร่ ว ม มื อ
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค
เทคนิค STAD
STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2559, น.200) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD (Student
teams achievement division) เป็นเทคนิคการสอนครบวงจร ผู้เรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัตสิ ิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน เน้นให้มีการแบ่งงานกันทา ช่วยเหลือกันทางานที่ได้รับมอบหมาย ในกลุ่ม
หนึ่ง ๆ ประกอบด้ วย ผู้ เรีย นที่ มีค วามสามารถทางการเรีย นที่แ ตกต่า งกั น ในคณะเรี ย นสมาชิก ในกลุ่ม สามารถ
ช่วยเหลือกันในการทางานในเนื้อหานั้น ๆ แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วนาคะแนนมาเฉลี่ยเป็น
คะแนนของกลุ่ม มีการประกาศคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้จะได้รับรางวัลและเมื่ อ
เรียนครบ 5-6 สัปดาห์ แล้วผู้เรียนสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2553, น.170) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD เป็นการ
เรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่งคล้ายกับเทคนิค TGT ที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อ
ทางานร่วมกันกลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยกาหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้
แล้วทาการทดลองความรู้ คะแนนที่ได้จาการทดสอบของสมาชิกแต่ละคนนาเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ผู้สอน
จะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวัล คาชมเชย เป็นต้ น ดังนั้น สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกาหนดเป้าหมาย
ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสาเร็จของกลุ่ม
จากความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD หมายถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน โดย
กาหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ในคณะเรียนสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือ
กันในการทางานในเนื้อหานั้น ๆ แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคล คะแนนที่ได้จาการทดสอบของสมาชิกแต่
ละคนนาเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวัล คาชมเชย เป็นต้น
ดังนัน้ สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกาหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสาเร็จของกลุ่ม
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องค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2553, น.171) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD มี
องค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
1. การเสนอเนื้อหา ผู้สอนทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้วและนาเสนอเนื้อหาสาระหรือความคิดรวบยอด
ใหม่
2. การทางานเป็นทีมหรือกลุ่ม ผู้สอนจัดผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน จัดให้คละกันและชี้แจงให้ผู้เรียน
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มที่จะต้องช่วยและร่วมกันเรียนรู้ เพราะผลการเรียนของสมาชิกแต่ละคน
ส่งผลต่อผลรวมของกลุ่ม
3. การทดสอบย่อย สมาชิกหรือผู้เรียนทุกคนทาแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลหลังจากเรียนรู้หรือทา
กิจกรรมแล้ว
4. คะแนนพัฒนาการของผู้เรียน เป็นคะแนนการพัฒนาการหรือความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคน ซึ่ง
ผู้สอนและผู้เรียนอาจร่วมกันกาหนดคะแนนการพัฒนาเป็นเกณฑ์ข้ึนมาก็ได้
5. การรับรองผลงานและเผยแพร่ช่ือเสียงของทีม เป็นการประกาศผลงานของทีมเพื่อรับรองและยกย่อง
ชมเชยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปิดประกาศ ให้รางวัล ลงจดหมายข่าว ประกาศเสียงตามสาย เป็นต้น
ทิศนา แขมมณี (2556, น.66-67) กล่าวว่า กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ STAD มีดังนี้
1. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง -กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มนี้ว่า บ้านของเรา
(home group)
2. สมาชิกในบ้านของเรา ได้รับเนื้อหาสาระ และศึกษาเนื้อหาสาระนั้นร่วมกัน เนื้อหาสาระนั้นอาจมีหลาย
ตอน ซึ่งผู้เรียนต้องทาแบบทดสอบในแต่ละตอน และเก็บคะแนนของตนไว้
3. ผู้เรียนทุกคนทาแบบทดสอบครัง้ สุดท้าย ซึ่งเป็นการทดสอบรวมยอดและนาคะแนนของตนไปหาคะแนน
พัฒนาการ (improvement score) ซึ่งหาได้ดังนี้
คะแนนพื้นฐาน: ได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบย่อยหลาย ๆ ครั้งที่ผู้เรียนแต่ละคนทาได้
คะแนนที่ได้: ได้จากการนาคะแนนทดสอบครัง้ สุดท้ายลบคะแนนพื้นฐาน
คะแนนพัฒนาการ: ถ้าคะแนนที่ได้คือ
-11 ลงมา คะแนนพัฒนาการ = 0
-1 ถึง -10 คะแนนพัฒนาการ = 10
+1 ถึง 10
คะแนนพัฒนาการ = 20
+11 ขึน้ ไป คะแนนพัฒนาการ = 30
4. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา นาคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม
กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการของกลุม่ สูงสุด กลุ่มนัน้ ได้รางวัล
จากองค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ข้างต้น สรุปได้ดังนี้
1. การเสนอเนื้อหา ผู้สอนทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้วและนาเสนอเนื้อหาสาระหรือความคิดรวบยอด
ใหม่
2. การทางานเป็นทีมหรือกลุ่ม ผู้สอนจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง -กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4
คน และชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มที่จะต้องช่วยและร่วมกันเรียนรู้ เพราะผลการเรียน
ของสมาชิกแต่ละคนส่งผลต่อผลรวมของกลุ่ม
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3. การทดสอบย่อย สมาชิกหรือผู้เรียนทุกคนทาแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลหลังจากเรียนรู้หรือทา
กิจกรรมแล้ว
4. คะแนนพัฒนาการของผู้เรียน เป็นคะแนนการพัฒนาการหรือความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคน
5. การรับรองผลงานและเผยแพร่ช่ือเสียงของทีม เป็นการประกาศผลงานของทีมเพื่อรับรองและยกย่อง
ชมเชยในรูปแบบต่าง ๆ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาณุพงศ์ พลเยี่ยม (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษางานวิจั ยเกี่ยวกับ การพัฒนากิจกรรมทางการเรีย น
คณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD
ผลการวิจัยพบว่า (1) กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อเซต ของนักเรียนชั้นปีที่ 4 ที่ใช้การจัดการเรียนแบบร่วมมือ
แบบเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพที่ระดับ 84.26/82.90 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้จากการจัดการ
เรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คิด
เป็นระดับคะแนนเฉลี่ย 4.70
นาถรพี ฤทธิ์ชู (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง
อนุพันธ์ของฟังก์ชันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
ด้านเนื้อหา มีความพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านกิจกรรมการเรียน มีความพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.79 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีความพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70
บัญชา ชินโณ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
รูปแบบแบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ที่สง่ ผลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการทางานกลุ่ม และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)
ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ มีคา่ เท่ากับ 72.46/71.44 (2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
0.6034 (3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
(STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (5) นักเรียนชั้น
มั ธยมศึก ษาปี ที่ 4 ที่ ไ ด้ รั บการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ โดยใช้รู ปแบบแบ่ ง กลุ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ (STAD) ร่ ว มกั บ
กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มีพฤติกรรมการทางานกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
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สายชล โพธิ์ดง (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD เรื่อ งการประยุ กต์ของสมการเชิงเส้น ตัว แปรเดีย ว ของนั กเรีย นชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจั ยพบว่า
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(2) ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD อยู่ในระดับดี
(3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการทางานของนักเรียนที่ได้รับ การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
อยู่ในระดับดีมาก

ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จานวน 8 ห้องเรียน จานวน 345 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม
วิทยาคม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 42 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ
เจาะจง โดยพิจารณาคัดเลือกห้องเรียนที่มีนักเรียนคละความสามารถ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค
STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 10 แผน มีคุณภาพความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.42
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นข้อสอบแบบปรนัยจานวน 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ มีค่าความยากอยู่ในช่วง 0.28-0.74 ค่าอานาจจาแนกอยู่ในช่วง 0.20-0.88 และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.84
3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการ
เชิงเส้น ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 10 ข้อ มีคุณภาพความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.63

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ โดยใช้เวลาในการสอบ 1 คาบ
และตรวจให้คะแนน
2. ดาเนินการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 8 แผน จนกระทั่งครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้
3. ทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ(ฉบับเดียวกับก่อนเรียน)
โดยใช้เวลาในการสอบ 1 คาบ และตรวจให้คะแนน
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4. สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิง
เส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบสอบถาม และ
นาผลไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
ใช้ t-test (Dependent Samples)
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิ ค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิง
เส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ตารางที่
1 แสดงการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ระบบสมการเชิ ง เส้ น
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
n
S
df t
xˉ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน
42 4.74
2.31
41
13.76*
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียน
42 10.40
2.96 41
*ค่า t มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับ .05 df=41 เท่ากับ 1.6829)
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.31 และค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.40 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.96 และเมื่อเปรียบเทียบค่า t ที่คานวณได้คือ 13.76 กับค่าวิกฤตของ t ตาราง เท่ากับ
1.6829 พบว่า ค่า t ที่ได้จากการคานวณมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตของ t ตารางแสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 แสดงการศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค
สมการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
n=42 คน
รายการประเมิน
xˉ S
1. วิธีการเรียนทาให้ขา้ พเจ้าเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึน้
3.83 0.85
2. เนื้อหาที่ข้าพเจ้าเรียนมีการเรียงลาดับจากง่ายไปยาก
3.62 0.82
3. ข้าพเจ้าได้รับเนื้อหาครบถ้วนตามตัวชี้วัด
3.88 0.86
4. ข้าพเจ้าพอใจต่อการเรียนที่มีการทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ
3.83 0.93
5. ข้าพเจ้ารูส้ ึกสนุกเมื่อได้เรียนคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มและช่วยเหลือกันทางาน 3.86 0.81
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STAD เรื่อง ระบบ
ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รายการประเมิน
6. การเรียนโดยใช้กจิ กรรมกลุ่ม ช่วยทาให้ขา้ พเจ้ามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ และ
ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการเรียนให้มากขึน้
7. ในขณะเรียนข้าพเจ้าชอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ เสมอ
8. ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสม
9. ข้าพเจ้ามีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้กล้าคิด และกล้าแสดงออก
10. แบบทดสอบที่ใช้เหมาะสมกับเวลา และกิจกรรมการเรียนรู้
รวมเฉลี่ย

n=42 คน
xˉ S

ระดับ
ความพึงพอใจ

3.71

0.81

มาก

3.40

1.11

ปานกลาง

3.95

0.82

มาก

3.81
3.74
3.76

0.97
0.83
0.89

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค
STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีคาถามจานวนจานวน 9 ข้อ ที่มรี ะดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.62-3.95 และมีข้อคาถามจานวน 1 ข้อ ที่มีระดับปานกลาง ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.40

อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
2.31 และค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.96
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพงศ์ พลเยี่ยม (2558, บทคัดย่อ) เรื่อง การพัฒนา
กิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือ
แบบเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยวิธีการจัดการเรียน
แบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของนาถรพี ฤทธิ์ชู (2559, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย
พบว่า ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ มร่วมมือ
เทคนิค STAD หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
บัญชา ชินโณ (2556, บทคัดย่อ) เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
(STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับ
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กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกเหนือจากนี้ การทาแบบทดสอบย่อยท้ายคาบสอนยังอาจจะเป็นการกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและมีการทบทวนบทเรียนอย่างสม่าเสมอ จนส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ าการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้สึกพอใจในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์และการเรียนแบบกลุ่ม ร่วมมือมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพงศ์ พลเยี่ยม (2558,
บทคัดย่อ) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้จาก
การจัดการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด คิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ย 4.70 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนาถรพี ฤทธิ์ชู (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
งานวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของผู้เรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา มีความพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านกิจกรรมการเรียน มีความพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 ด้านประโยชน์ที่
ได้รับ มีความพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 นอกเหนือจากนีจ้ ะเห็นว่าการสร้างบรรยากาศและรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นับเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ดังจะเห็นได้จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่ได้จากการทดลองวิจัย

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ครูควรให้คาแนะนาและชี้แจงแนวปฏิบัติแก่นักเรียน
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยครูควรย้าเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความอดทน และความมี
ระเบียบวินัยในการทากิจกรรมกลุ่ม
2. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ครูผู้สอนควรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย
และวิธีการขั้นตอนให้นักเรียนเข้าใจก่อนการสอนเนื้อหา เพื่อให้ครูผู้สอนได้นาเทคนิคนี้ไปใช้จัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กับการจัด
การเรียนรู้แบบอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ในเนื้อหาอื่น ๆ
เช่น พื้นที่ผิวและปริมาตร ความคล้าย ความน่าจะเป็น เป็นต้น รวมถึงเนื้อหาในระดับชั้นอื่น ๆ ด้วย
3. ควรมีการศึกษาพืน้ ฐานทางความรู้ของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้
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4. ควรมีก ารศึก ษาถึง รูปแบบหรือวิธีก ารจัดการเรี ยนการสอนที่ นัก เรี ยนต้อ งการ/สนใจ หรือ มีค วาม
เหมาะสมกับนักเรียนก่อนทาการทดลองวิจัย

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สามารถสาเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากสาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ซึ่งเสียสละ
เวลาให้คาปรึกษา และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ให้กาลังใจด้วยดีเสมอมา ทาให้การวิจัย
ครัง้ นี้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
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การใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีเน้นเนื้อหา (CBI) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 2 โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นแม่ ใ ส
จังหวัดพะเยา
Using English Supplementary Reading Material Focusing on Content-Based
Instruction (CBI) to promote English Language Learning of Matthayom Suksa
2 Students, Choomchonbanmaesai School, Phayao
เยาวรัตน์ เม็งขาว1*
Yaowarut Mengkow1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้นเนื้อหา (CBI) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ทดสอบสื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้น
เนื้อหา (CBI) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ส่ือเสริมการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยการเน้นเนื้อหา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
จังหวัดพะเยา จานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนจานวน 5 แผน และสื่อเสริมการอ่าน
จานวน 6 หัวข้อ สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมินสื่ อ
เสริมการอ่าน และ แบบสอบถามความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent sample
จากการดาเนินการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1) จากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้นเนื้อหา (CBI) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
2) ความสามารถในด้า นการใช้ภาษาอั งกฤษของนั กเรียนหลัง การใช้ส่ือเสริ มการอ่า นภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยวิธีการเน้นเนื้อหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3) ความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนหลังการใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยการเน้นเนื้อหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
คาสาคัญ: สื่อเสริมการอ่าน วิธีเน้นเนื้อหา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
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Abstract
This research aimed at 1) testing English supplementary reading materials on local culture topics
focusing on content-based instruction (CBI) on Matthayom suksa 2 students at Choomchonbanmaesai School,
Phayao Province 2) to compare the students’ English Language ability before and after using English
supplementary reading materials on local culture topics focusing on content-based instruction (CBI) and 3) to
compare the students’ local culture awareness before and after using English supplementary reading materials
on local culture topics focusing on content-based instruction (CBI). The population of this study was 25
Matthayom suka 2 students from Choomchonbanmaesai School, Phayao Province . The research tools included 5
lesson plans and 6 reading materials comprising the following topics: 1) History of Maesai 2) Crafts 3) Santat
4) Food 5) Blacksmiths and 6) Songkran Festival. The data collection tools consisted of pre-test and post-test,
supplementary reading materials evaluation questionnaires, and local culture awareness questionnaires. The
statistics used were frequency, mean, S.D. and t-test dependent sample.
The results indicated that
1) The Matthayom suksa 2 students from Choomchonbanmaesai School, Phayao Province felt highly
satisfied English supplementary reading materials on local culture topics focusing on content-based instruction (CBI).
2) The students’ English language ability after the experiment was higher than that before doing the
experiment at the .05 level of significance.
3) The students’ local culture awareness after the experiment was higher than that before doing the
experiment at the .05 level of significance.
Keywords: supplementary reading material, content-based instruction, Choomchonbanmaesai School

บทนา
ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมคิ ุ้มกันเพื่อเข้าสูส่ ังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญารอบรู้ และมี
จิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
ควบคู่กับการเสริมเสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนใน
ชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มุ่ง
สร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนสิ ัยใฝ่รู้รักการอ่านตัง้ แต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะ
นาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของ
สถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
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ยุทธศาสตร์ข้อนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (2555-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคม ที่มุ่งเน้นในประเด็นสาคัญที่มี ความจาเป็น
ต้องการผลงานในพื้นที่ด้วย และในกลยุทธ์การวิจัยเรื่องต่าง ๆ รวม 10 กลยุทธ์นั้น การปฏิรูปการศึกษาเป็นกลยุทธ์
ต้น ๆ ที่มีความสาคัญ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ
ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนั บสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน
จะเห็นได้ว่าการปฏิรูปการศึกษานั้นเป็นเรื่องเร่งด่วน และการสร้างความหวงแหนในวัฒนธรรมชุมชนนั้น
สามารถสร้างได้ด้วยการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมของตน
อันจะนาไปสู่การเรียนรู้ดว้ ยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาชุมชน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น
ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยพะเยามีความพยายามที่จะดาเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อบรรลุ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินงานโรงการ 1 คณะ 1
โมเดล ที่เน้นการพัฒนาพืน้ ที่ในจังหวัดพะเยาตามนโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด โดยได้กาหนดให้หน่วยงานระดับ
คณะรับผิดชอบหลักอย่างน้อย 1 อาเภอ เพื่อเลือกพื้นที่ที่มีโอกาสหรือมีปัญหาที่มีผลกระทบสูงและผู้นาชุมชนมีความ
เข้มแข็งและเต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ประกอบกับมีความตัง้ ใจจริงในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง
คณะศิลปศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยาให้ดาเนินการดครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในพื้นที่
ตาบลแม่ใส อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนาความรู้ทางด้านวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ไปบูรณาการร่วมพัฒนา
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นหลักในการช่วยเหลือ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน
เป้าหมายได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้เพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้คิดเป็น ทาเป็นและพึ่งพาตนเองได้ อันจะนาไปสู่การเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมทั้งขยายผลการพัฒนาของชุมชนเป้าหมายไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ตามนโยบาย 1
มหาววิทยาลัย 1 จังหวัดของรัฐบาล
ชุมชนบ้านแม่ใสนั้น แต่เดิมชื่อ “บ้านนางเหลียว” ประชาชนส่วนใหญ่ย้ายมาจากบ้านทุ่งป่ายะและบ้านทุ่งโค้ง
อาเภอเมือ งลาปาง จังหวัดลาปาง เมื่อ ประมาณปี พ.ศ. 2299 มีประชนประมาณ 12 หลังคาเรือ น มาก่อสรร้า ง
บ้านเรือนติดกับสายน้าแม่ใส (ที่มาของชื่อบ้านแม่ใส ยึดเอาจากลาน้าแม่ใสมาเป็นชื่อหมู่บ้าน) ซึ่งไหลมาจากบ้านร่อง
คาน้อย โดยมีพระวงศ์ ธมมวโส เป็นผู้นาและได้จัดตั้งวัดขึ้นเป็นครั้งแรก ชื่อว่า “วัดนางเหลียว” โดยมีนายหลาน นา
แพร่ เป็นกานันคนแรก ขึ้นกับตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย หมู่ที่ 2 ต่อมามีนายสุนันท์ ชุ่มวงศ์ ได้
ปรับปรุงบ้านพร้อมทั้งพัฒนาหมู่บ้านซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 4,395 ไร่ 2 งาน ปัจจุบันตาบลแม่ใส มีเนื้อที่ประมาณ 21.36
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,275 ไร่ ตาบลแม่ใสมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุม่ ติดกับกว๊านพะเยา มีแม่น้าแม่ใสเป็
ฯแม่นาสายหลั
้
กที่ไหลผ่านตาบลลงสู่กว๊านพะเยา ชุมชนแม่ใสมีศักยภาพในการได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่ องเที่ยว
อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดพะเยา เนื่องจาก ชุมชนแม่ใสมีประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแหล่งหัตถกรรมที่น่าสนใจ ดังจะเห็นได้จาก คาขวัญของตาบลแม่ใสที่ว่า
แห่ไม้คาศรี
้ ประเพณีโบราณ
เชี่ยวชาญตีมดี ปั้นอิฐเป็นสินค้าออก
ส่งขายนอกผักตบชวา จักสานนาหน้าพัฒนาตาบลแม่ใส
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จากศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์จึงดาเนินการโครงการบริการวิชาการสู่
สังคม โครงการ “ยุวมัคคุเทศก์” ขึ้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ตาบลแม่ใส อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2556 โดยมีรูปแบบการอบรมคือเป็นการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
นอกเหนือไปจากการอบรมยุวมัคคุเทศก์แล้ว ได้มีการบูรณาการโครงการยุวมัคคุเทศก์ดังกล่าวเข้ากับ
รายวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม (146341) ซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับที่นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ มีการนานิสิต
จานวน 199 คน ลงพื้นที่ตาบลแม่ใส เพื่อสารวจข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม อันได้แก่ จารีต ประเพณี ความเชื่อ การ
แต่ ง กาย ความเป็ น อยู่ อาหาร และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ น ามาจั ด ท าเป็ น สมุ ด ภาพพร้ อ มข้ อ ความบรรยาย
ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของตาบลแม่ใส ผลผลิตที่ได้จากการบูรณาการในครั้งนี้คือสมุดภาพพร้อม
ข้อความบรรยายภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของตาบลแม่ใสโดยตรง จึงเกิดแนวคิดที่จะนาสมุดภาพ
ทั้งหมดไปทาประโยชน์ให้แก่ชุมชนและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสโดยอ้างอิงเนื้อหาจัดทาเป็นสื่อการสอนที่เน้น
เนื้อหาด้านวัฒนธรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีเน้นเนื้อหา (content-based instruction) เป็นวิธีการสอนภาษาที่ได้รับ
ความนิยมในบริบทของการสอนภาษาที่สองและเป็นภาษาต่างประเทศ (Lakovos, 2011) เนื่องจากการเรียนการสอน
ดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น ในการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีเน้น
เนื้อหานั้น ผู้เรียนจะมีโอกาสอ่านบทความจากสื่อสภาพจริง ได้ตีความและประเมินผลข้อมูจากสื่อนั้น ๆ ได้ร่วมกลุ่ม
กับเพื่อน เพื่อที่จะนาเสนอผลการเรียนรู้ออกมาทั้ งในรูปแบบการนาเสนอปากเปล่าและการเขียน (Stoller, 1997) ใน
การวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นผ่านสื่อการสอนที่เน้นเนื้อหา (Singer, 1990 cited in Lakovos,
2011) ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาโดยวิธีเน้นเนื้อหาหรือเป็นที่รู้จักในยุโรปว่าการสอนภาษาแบบบูรณาการภาษา
และเนื้อหา (Content and Language Integrated Learning (CLIL)) จึงเป็นแนวคิดที่ว่าภาษาที่จะเรียนรู้จะถูกใช้ในการ
สอนเนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวภาษา (Lightbrown and Spada, 2000) คาว่า “เนื้อหา” ในบริบทของการสอนภาษา
หมายถึง การใช้ประเด็น เนื้อเรื่อง หรือหัวข้อ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนภาษาที่สอง (Mahawattha, 2013)
ศิริพร นามจันทรา (ม.ป.ป.) ใน แบบเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้นิทาน
พื้นบ้านอีสานสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้นาเสนอแนวคิดที่ว่าการใช้ส่ือที่ใกล้ตัวนั กเรียน เช่น นิทาน
พื้นบ้าน และการที่นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเดิมจากประสบการณ์ตรงเป็นเรื่องที่ง่ายสาหรับนักเรียนที่จะเรียนรู้ภาษา
ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สองของ Krashen ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาที่สอง (Second
Language Acquisition) จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมีแรงจูงใจ (Motive) มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) และมี
ความวิตกกังวลน้อย (Low Anxiety) เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเป็นตัวกรองความรู้สึก (Affective Filters) ในการเรียนรู้
ภาษาที่สองให้น้อยลง และนิทานพื้นบ้ านอีสานเป็น สิ่งที่นักเรีย นคุ้นเคย และมีความรู้พ้ืนฐานเดิมอยู่แล้ว จะช่ว ย
ตอบสนองกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดีย่ิง ซึ่งประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการบอก
หลักเกณฑ์ (A Theory of Subsumption) ของ Asubel ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ถ้าในการเรียนรู้ สิ่งใหม่นั้น
ผู้เรียนเคยมีพ้ืนฐานความรู้ที่เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ได้ ซึ่งจะทาให้การเรียนสิ่งใหม่นั้นมีความหมาย นอกจากนี้ นิทาน
ยังช่วยส่งเสริมวิธีคิดและยุทธวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดจินตภาพในการรับรู้ภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการรับรู้ระยะยาว โดยจะเกิดขึ้นได้งา่ ยและรวดเร็ว
ดังนั้นจึงสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อการใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีเน้นเนื้อหา (CBI) เพื่งส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อนาผลวิจัยไปต่อยอดในการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา การสร้างความหวงแหน
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ในวัฒนธรรมชุมชนด้วยการพัฒนาเยาวชนนท้องถิ่นเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมของตน
อันจะนาไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เน้น
เนื้อหาทางวัฒนธรรมของชุมชนที่สามารถเอาไปต่อยอดในการอบรมยุวมัคคุเทศก์ในปีต่อ ๆ ไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท่องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้นเนื้อหา (CBI) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใ ส
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ชุมชนบ้านแม่ใสก่อนและหลังการใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยวิธีการเน้น
เนื้อหา
3. เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักและหวงแหนในวัฒ นธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสก่อนและหลังการใช้ส่อื เสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยการเน้นเนื้อหา

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่องส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้นเนื้อหา (CBI) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพเยา 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสก่อนและหลังการใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยวิธีการเน้นเนื้อหา และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสก่อนและหลังการใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยการเน้ นเนื้อหา
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ต. แม่ใส อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา
จานวน 25 คน
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือคือแผนการสอน สื่อเสริมการอ่าน ภาษาอังกฤษที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น แบบทดสอบก่ อ นและหลั ง เรี ย น รวมไปถึ ง แบบประเมิ น สื่ อ เสริ ม การอ่า น และ
แบบสอบถามความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent sample
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ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (n=25)
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
(n=25)
หัวข้อประเมิน
S.D
xˉ
ด้านเนื้อหา
4.62 0.59
1. เนื้อหาไม่ยาก ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย
4.52 0.71
2. ได้รับประโยชน์จากเรื่องที่อ่าน
4.88 0.33
3. เนื้อหาเหมาะสม
4.68 0.56
4. เนื้อหาใกล้ตัว
4.56 0.65
5. กระตุน้ เกิดการคิด
4.48 0.71
ด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4.68 0.54
1. ได้เรียนรู้คาศัพท์
4.68 0.63
2. ได้เรียนรู้ไวยากรณ์
4.72 0.54
3. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษ
4.56 0.65
4. รู้สกึ ไม่เครียด
4.52 0.65
5. มีความสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากขึน้
4.72 0.54
6. สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
4.76 0.44
7. เกิดการเรียนรู้ได้งา่ ย
4.76 0.44
8. สามารถจดจาความรู้ได้นาน
4.72 0.46
ด้านการอ่าน
4.36 0.69
1. เข้าใจเรื่องที่อ่านได้เร็ว
4.44 0.65
2. อ่านแล้วจับใจความได้
4.36 0.70
3. อ่านแล้วตอบคาถามได้
4.36 0.64
4. นักเรียนชอบการอ่าน
4.28 0.79
ด้านการนาไปใช้
4.74 0.45
1. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นตัวเอง
4.84 0.37
2. สามารถนาความรู้เรื่องท้องถิ่นมาใช้ในการเรียน
4.80 0.41
3. ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.64 0.49
4. ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน
4.68 0.56
5. สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4.76 0.44
ด้านกิจกรรมและสื่อ
4.78 0.9
1. นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า กิ จ กรรมนี้ มี ป ระโยชน์ ส าหรั บ การเรี ย น 4.88 0.33
ภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนชอบสื่อเสริมการอ่านเรื่อง
4.72 0.54
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หัวข้อประเมิน
History of Mae Sai
Crafts
San Tat
Food
Blacksmiths
Song Kran Festival
3. นักเรียนชอบรูปภาพประกอบ
4. นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน
เฉลี่ย

xˉ
4.76
4.72
4.68
4.88
4.80
4.84
4.72
4.80
4.66

S.D
0.60
0.61
0.56
0.44
0.41
0.74
0.54
0.41
0.63

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อสื่อเสริมการอ่านอยู่ในระดับดีมาก (4.66) โดย
นักเรียนมีความพึงพอใจเนื้อหาของสื่อเสริมการอ่านในระดับดีมาก (4.62) โดยหัวข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือการได้รับประโยชน์จากเรื่องที่อ่าน (4.88) รองลงมาคือเนื้อหามีความเหมาะสม (4.68) และ มีเนื้อหาใกล้ตัว
(4.56) ตามลาดับ
สาหรับด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความพึ งพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.68) โดยหัวข้อที่นักเรียน
พึงพอใจมากที่สุดคือ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย (4.76) รองลงมาคือ ได้
เรียนรู้ไวยากรณ์ มีความสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น และสามารถจดจาความรู้ได้นาน (4.72) และนักเรียนได้
เรียนรู้คาศัพท์ (4.68)
ด้านการอ่าน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (4.36) ซึ่งหัวข้อที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดคือ เข้าใจ
เรื่องที่อ่านได้เร็ว (4.44) อ่านแล้วจับใจความได้ และ อ่านแล้วตอบคาถามได้ (4.36) และนักเรียนชอบการอ่าน (4.28)
ตามลาดับ
ด้านการนาไปใช้ พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.74) โดยหัวข้อที่นักเรียนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (4.84) รองลงมาคือ นักเรียนสามารถนา
ความรู้เรื่องท้องถิ่นมาใช้ในการเรียน (4.80) และสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน (4.76) ตามลาดับ
ด้านกิจกรรมและสื่อ พบว่านักเรียนมีความพอใจในกิจกรรมในระดับดีมาก (4.78) ซึ่งนักเรียนคิดว่ากิจกรรม
นี้มีประโยชน์สาหรับการเรียนภาษาอังกฤษ (4.88) รองลงมาคือนักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน (4.80) และ นักเรียน
ชอบสื่อเสริมการอ่านและชอบรูปภาพประกอบในระดับมากที่สุด (4.72)
สาหรับความพึงพอใจในสื่อเสริมการอ่านนั้น พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในสื่อเรื่อง Food ในระดับที่มาก
ที่สุด (4.88) รองลงมาคือสื่อหัวข้อ Songkran Festival (4.84) และ Blacksmiths (4.80)
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ตอนที่ 2 ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
ก่อนและหลังการใช้ส่อื เสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยวิธีการเน้นเนื้อหา (n=25)
ตารางที่ 2 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนคนที่
คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน
คะแนนผลต่าง
Pre-test
Post-test
1
20
20
0
2
19
22
3
3
18
19
1
4
20
21
1
5
20
21
1
6
15
17
2
7
20
21
1
8
20
23
3
9
19
23
4
10
17
20
3
11
16
18
2
12
20
22
2
13
15
17
2
14
20
22
2
15
20
21
1
16
19
22
3
17
19
19
0
18
20
22
2
19
20
22
2
20
20
22
2
21
19
22
3
22
20
22
2
23
18
19
1
24
13
15
2
25
16
19
3
จากตารางที่ 2 ได้นาข้อมูลว่าวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test dependent ได้ขอ้ มูลดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน ค่ าสถิติทดสอบที และระดับนัย สาคัญทางสถิติของการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (n = 25)
การทดสอบ xˉ
S.D
t
Sig.(1-tailed)
ก่อนเรียน
18.52
2.02
1.92
1.00
9.63*
0.0000
หลังเรียน
20.44
2.08
จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 18.52 คะแนนและ 20.44 ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยความตระหนักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและหลังเรียน (รายข้อ)
ก่อน
ข้อ
ข้อความ
S.D.
xˉ
1
นักเรียนทราบประวัตคิ วามเป็นมาของหมูบ่ ้าน
3.32 0.48
2
นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวความเป็นมาของหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็ว 3.48 0.51
และแม่นยา
3
นักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดทัศนศึกษาแหล่งผลิตสินค้าพื้นบ้าน
3.32 0.48
4
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น ที่เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านควรสืบทอดต่อไป
3.40 0.50
5
ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับหัตถกรรมพื้นบ้าน นักเรียนจะนามาประยุกต์ในการ 3.48 0.51
ประดิษฐ์ของใช้ให้ได้
6
นักเรียนต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการตีมดี ที่แสดงถึงภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
3.36 0.49
7
นักเรียนจะช่วยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์การตีมดี ของท้องถิ่น
3.44 0.51
8
เมื่อถึงวันสาคัญทางศาสนา นักเรียนจะชวนพ่อแม่หรือผู้ปกครองไป 3.20 0.41
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา
9
นักเรียนไปร่วมงานสงกรานต์ที่จัดในตาบลทุกปี
3.52 0.51
10
นักเรียนต้องการให้ประเพณีสงกรานต์ประจาตาบลคงอยู่ตลอดไป
3.68 0.48
11
นักเรียนทราบประวัตขิ องโบราณสถานในชุมชน
3.48 0.51
12
นักเรียนไปเยี่ยมชมโบราณสถานในตาบลเป็นประจา
3.44 0.51
13
นักเรียนชักชวนผู้อื่นให้ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
3.60 0.50
14
ก า รท า อา ห า รเอง ที่ บ้า นอ ร่อยก ว่า ทา นอา ห า รตา ม ร้า นใ น 3.48 0.51
ห้างสรรพสินค้า
15
นักเรียนทาอาหารพืน้ บ้านเป็นประจา
3.52 0.51
16
นักเรียนชวนเพื่อนมารับประทานอาหารที่บ้าน
3.60 0.50
17
ความคิดที่ว่า ”มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่จาเป็นต้องพึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน“ 3.52 0.51
เป็นความคิดทีไ่ ม่ถูกต้อง
18
การถ่ า ยทอดประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น เรื่ อ งที่ 3.44 0.51
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หลัง
xˉ
4.80
4.80

S.D.
0.41
0.41

4.56
4.56
4.68

0.51
0.51
0.56

4.80
4.76
4.64

0.41
0.44
0.49

4.96
4.96
4.88
4.92
4.80
4.12

0.20
0.20
0.33
0.28
0.41
0.67

4.20
4.08
4.80

0.65
0.76
0.41

4.84

0.37

ข้อ
19
20

ก่อน
xˉ

ข้อความ

นักเรียนให้ความสนใจ
นักเรียนต้องการให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยูต่ อ่ ไป
3.60
นั ก เรี ย นจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาและวั ฒ นธรรม 3.56
ท้องถิ่น
เฉลี่ย
3.47

S.D.

หลัง
xˉ

S.D.

0.50
0.51

4.88
4.88

0.33
0.33

0.50

4.70

0.43

จากตารางที่ 4 พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นหรือการปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักและความหวงแหนน
วัฒนธรรมท้องถิ่นหลังเรียน (4.70) ขณะที่ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นหรือการปฏิบัติคือ (3.47) ต่อมาได้นาข้อมูลค่าเฉลี่ย
ความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังเรียนเพื่อหาค่า t-test dependent
ตารางที่ 5 แสดงความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน
นักเรียนคนที่ คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน
คะแนนผลต่า
Pre-test
Post-test
1
3.2
4.6
1.4
2
4
4.8
0.8
3
3.5
4.5
1
4
3.5
4.9
1.4
5
3.5
4.4
0.9
6
3.7
4.7
1
7
3.7
4.9
1.2
8
3.5
4.8
1.3
9
3.3
4.4
1.1
10
3.3
4.4
1.1
11
3.6
5
1.4
12
3.5
4.8
1.3
13
3.5
4.8
1.3
14
3.2
4.9
1.7
15
3.4
4.9
1.5
16
4
4.9
0.9
17
3.6
4.7
1.1
18
3.7
4.7
1
19
3.6
4.8
1.2
20
3.4
5
1.6
21
3.1
4.4
1.3
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นักเรียนคนที่
22
23
24
25

คะแนนก่อนเรียน
3.1
3.4
3.6
3.3

คะแนนหลังเรียน
4.3
4.9
4.7
4.8

คะแนนผลต่า
1.2
1.5
1.1
1.5

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิ ติทดสอบที และระดับนัยสาคัญทางสถิติของการทดสอบ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบและหลัง
การทดลอง (n = 25)
การทดสอบ
S.D
t
Sig.(1-tailed)
xˉ
ก่อนเรียน
3.49
0.23
1.23
0.27
26.32*
0.0000
หลังเรียน
4.72
0.21
จากตาราง 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 สอบและหลังการทดลอง เท่ากับ 3.49 คะแนนและ 4.72 ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อน
และหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลและอธิปรายผล
งานวิจัยเรื่องการใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้นเนื้อหา (CBI) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ทดสอบสื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้น
เนื้อหา (CBI) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ส่ือเสริมการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยการเน้นเนื้อหา โดยมีกลุ่มประชากร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
จังหวัดพะเยา จานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนจานวน 5 แผน และสื่อเสริมการอ่าน
จานวน 6 หัวข้อ สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมินสื่อ
เสริมการอ่าน และ แบบสอบถามความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent sample
สรุปผล
จากการดาเนินการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. จากการทดสอบสื่อ เสริ ม การอ่า นภาษาอั ง กฤษที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เพื่อ ส่ ง เสริ ม การใช้
ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้นเนื้อหา (CBI) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพะเยา
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
2. ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสหลัง
การใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยวิธีการเน้นเนื้อหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
หลังการใช้ส่อื เสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยการเน้นเนื้อหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
อภิปรายผล
งานวิจั ยเรื่องการใช้ส่ือเสริม การอ่านภาษาอั งกฤษโดยวิธีการเน้นเนื้อ หา (CBI) เพื่อ ส่ง เสริมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพะเยา มีประเด็นอภิปรายตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จากการทดสอบสื่อ เสริ ม การอ่า นภาษาอั ง กฤษที่เกี่ย วข้อ งกับวั ฒนธรรมท้อ งถิ่น เพื่อ ส่ งเสริม การใช้
ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้นเนื้อหา (CBI) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพะเยา
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก สาเหตุอาจจะมาจากนักเรียนได้รับประโยชน์จากการอ่าน รวมไปถึง
เนื้อหาไม่ยาก ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และที่สาคัญเนื้อหาใกล้ตัว นักเรียนแต่ละคนมีความรู้เดิมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเป็นอย่างดีอยูแ่ ล้ว
นอกจากนี้แล้ว จากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับนักเรียน พบว่านักเรียนให้ความสาคัญกับคาศัพท์ เมื่อ
สื่อเสริมการอ่านที่ได้จัดทาขึ้นมีคาศัพท์ใหม่ ๆ มาสอนแก่พวกเขา พวกเขาคิดว่าเกิดการเรียนรู้ศัพท์ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของพวกเขา
อนึ่ง การใช้เนื้อ หาที่ นักเรียนมีค วามรู้พ้ืน ฐานอยู่แล้ว เช่น เนื้อ หาเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้อ งถิ่ นที่นั กเรี ยนมี
ประสบการณ์ตรงอยู่แล้วมาทาจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ที่กล่าวว่าความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ก่อนแล้วมีส่วนสาคัญในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
(Carrell, 1988 อ้างถึงใน ปรัชวัน คงแก้ว, 2552, หน้า 26) นักการศึกษาหลายท่านกล่าวว่า ทฤษฎีโครงสร้า งความรู้
เป็นเครื่องนาทางให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านสามารถหาความหมายในสิ่งที่ได้รับฟังหรือได้อ่านโดยกระบวนการนาเอาความรู้
เก่าที่พวกเขาได้เคยประสบมาแล้วมาใช้ในการหาความหมาย นอกจากนี้ผู้เรียนยังผู้เรยนนอกจากจะเข้าใจวัฒนธรรม
ของตนเองแล้ว ยังสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อ่ื นด้วย (ปรัชวัน คงแก้ว, 2552, หน้า 26-27) ฉะนั้นจะเห็นว่า
เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมยุวมัคคุเทศก์คือเนื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียน นักเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นภาษาไทยมา
หมดแล้ว จึงทาให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาไปพร้อม ๆ กับเรียนภาษาอังกฤษ ทัง้ ในด้านรูปแบบประโยค และคาศัพท์ใหม่ ๆ
เมื่อนักเรียนไม่ตอ้ งกังวลเรื่องเนื้อหา นักเรียนจึงสามารถเรียนรู้ตัวภาษาด้วยความผ่อนคลาย
2. ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสหลัง
การใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยวิธีการเน้นเนื้อหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
บรรยากาศในห้องเรียนมีความผ่อนคลาย สาเหตุหนึ่งมาจากการที่นักเรียนมีพ้ืนความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้
เรียน รวมไปถึงการสร้งบรรยากาศให้นักเรียนรู้สึกสนุนสนานเพลิดเพลิน ไม่เครียด มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมทุกคน ซึ่ง
บรรยากาศที่สนุกสนานเพลิดเพลินจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ สามารถเรียนรู้แล้ว
เข้าใจภาษาได้เป็นอย่างดี
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้บรรยากาศในห้องเรียนผ่อนคลายคือ ผู้วิจัยกับนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์
ด้วยกันมาก่อน เมื่อนักเรียนมีความคุ้นเคยกับผู้วิจัยจึงไม่เกิดการประหม่า มีความมั่นใจและตั้งใจในการเรียน จึงส่งผล
ให้ผลการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึน้
นอกจากนี้นักเรียนได้รับความรู้เชิงวิชาการ ซึ่งนักเรียนจะมีความรู้ทางภาษาและเนื้อหาไปพร้อม ๆ กัน
ผลประโยชน์ที่ได้รับคือ นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึน้ และนักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการมากขึ้นด้วย
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3. ความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
หลังการใช้ส่อื เสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยการเน้นเนื้อหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ความรู้ จิตสานึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่านักเรียนคิดว่าได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะนักเรียนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ได้รับรู้เรื่องราวที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ จึงเกิดความ
ภาคภู มิ ใ จและอยากเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ในด้ า นการสืบ สานวั ฒ นธรรม ประกอบการการสร้ า ง
บรรยากาศให้นักเรียนรับรู้ว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว จึงเกิดความเข้าใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นลึกซึ้งขึ้น จากที่แต่เดิมนักเรียนมีพ้ืนความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในฐานต่าง ๆ อยู่แล้ว สาหรับจิตสานึกรัก
และหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นักเรียนคิดเห็นว่าอยู่ในระดับที่มากที่สุดนั้น อาจเนื่องมาจากนักเรียนเห็นว่า
วัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองได้ถูกนามาเป็นเนื้อหาในการอบรม ซึ่งนอกจากจะทาให้พวกเขาเข้าใจในเนื้อหาได้
โดยง่ายแล้ว อาจจะยังส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน

ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่องการใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้นเนื้อหา (CBI) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการเรียนไม่สัมพันธ์กับเวลาเรียน เนื่องจากนักเรียนมีกิจกรรมหลักที่ต้องทา เช่น กิจกรรมการเรียน
การสอนในห้องเรียน และกิจกรรมนอกเวลาเรียนที่แน่นขนัด จึงทาให้ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดสรรเวลาให้แก่ผู้วิจัย
ได้มากไปกว่า 5 ชั่วโมง ซึ่งถือได้วา่ น้อยมากกับการสอนอ่าน ผู้วิจัยจึงต้องให้นักเรียนทาสื่อเสริมการอ่านเป็นการบ้าน
ในบางครัง้
2. นักเรียนมีความรู้เดิมไม่เท่ากัน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นั กเรียนบางคนไม่มีความพร้อมในการ
เรียน จึงส่งผลต่อการเรียนรู้ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีกว่าจึงได้คะแนนในการทดสอบ
หลังเรียนมากกว่านักเรียนที่มีความรู้ต่า
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทาวิจัย
2. ควรสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อได้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพมากขึน้
3. ควรมีการบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษกับรายวิชาอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์นอกเหนือจากเนื้อหา
แล้วยังได้ประโยชน์ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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แนวความคิดการออกแบบอินโฟกราฟิกในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในชุมชน
Infographics design concept for enhancing the quality of learning in the
community.
อภิวัฒน์ ปันทะธง1* และปิยฉัตร อุดมศรี1
Apiwat Puntatong1 and Piyachat Udomsri1
บทคัดย่อ
อินโฟกราฟิกเป็นสื่อที่นามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในชุมชน จะทาให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้เวลามาก
และช่วยทาให้จดจาสิ่งที่จะนาเสนอได้อย่างง่าย และรวดเร็ว ง่ายต่อการสื่อสารด้วยข้อความเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยัง
สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยประสิทธิภาพการสื่อสารที่มีอยู่ในอินโฟกราฟิก
ซึ่งความเข้า ใจในการสื่อสารในการเรียนรู้นั้นย่อมมีความสัมพันธ์กับความชัดเจน และความเข้าใจที่ได้รับจากการ
สื่อสารผ่านผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร อินโฟกราฟิกที่ดีจะสามารถนาผู้ชมเข้า ไปในเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้ตลอด
เรื่องราว นอกจากนั้นยังต้องสามารถทาให้ผู้รับสารเกิดความตั้งใจในวินาทีแรกๆ ที่ได้พบเห็นชิ้นงานจากชื่อเรื่อง และ
รูปภาพที่น่าสนใจ หลังจากนัน้ จึงจะนาผู้ชมเข้าสูเ่ นื้อหาที่เป็นประเด็นสาคัญ อินโฟกราฟิกสามารถเก็บทุกสิ่งทุกอย่าง
ได้สั้น กระชับ และสวยงาม
ผู้วิจัยประเมินแนวทางการออกแบบอินโฟกราฟิกออกมาเป็น 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการมองเห็น คือ สิ่งที่
ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ได้รับรู้การมองเห็น เช่น การเลือกใช้สีที่มีความเหมาะสมกับสื่อ การจัดวางองค์ประกอบของ
รูปภาพ การเลือกใช้ภาพประกอบ การเลือกใช้ตัวอักษร และการใช้หลักการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก ด้านเนื้อหา คือ
ข้อมูลของเนื้อหา สถิติ ข้อเท็จจริง เนื้อหาที่นามาทาการออกแบบต้องมีความชัดเจนถูกต้อง มีการย่อเนื้อหาให้กระชับ
เข้าใจได้งา่ ย และเข้าใจเนือ้ หาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสรุปว่ากระบวนการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้ของชุมชนในการคิดการปฏิบัติ เพื่อ
แก้ปัญหาซึ่งสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้หลายวิธี ได้แก่ การสนทนา พบปะหารือ และประชุม การให้ทดลอง
ปฏิบัตจิ ริง การถ่ายทอดภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน การฝึกอบรม และดูงานในพื้นที่จริง การเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ
เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ของชุมชน การเรียนรู้จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านประเพณี
และพิธีกรรมต่างๆ โดยการใช้ส่ืออินโฟกราฟิกให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จะทาให้ชุมชนมีความรู้และข้อมูลจริง
สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้จริง มีประสิทธิภาพ เข้าใจง่ายสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ : อินโฟกราฟิก, การเรียนรู้ในชุมชน
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Abstract
Infographics are the media used in learning in the community. It will make understanding that does not
take much time and it makes it easy to remember what's going on. Easy to communicate with text only and can
be used as a learning media, satisfy the learning by efficiency with the communication efficiency available in
Infographics. The understanding of communication in learning is associated and the insights gained from
communicating through the messenger to the receiver. A good Infographics can bring in viewers to the content
you want to communicate throughout the story. They must also be able to make the intended recipient in the
first moment. Have seen the piece from the title and interesting pictures. After that, it will take the viewer into
the content that matters. Infographics can keep everything short, compact and beautiful. The researchers
evaluated the design of Infographics as two components. Visual is what the messenger and receiver have seen.
For example, choosing the right color for the media. Picture composition Optional. Selection of characters And the
use of design principles of infographics. Content is the content of the data, statistics, facts, content, and the
design must be clear. The content is compact, easy to understand. And understand the content quickly. It can
also effectively convey knowledge to the target audience. And concluded that the learning process would
improve the quality of community learning to think of action. To solve problems, the learning process can be
arranged in several ways include conversation, meeting, experimental trial, the wisdom of the villagers, learning
from technology transfer centers, as well as learning through tradition and rituals Using Infographics to learn
continuously. It will give the community real knowledge and information can be practiced and effective easy to
understand meaningful meaning.
Keywords: Infographics, community learning

บทนา
อินโฟกราฟิก (Info graphics) หรือ อินฟอร์เมชันกราฟิก (Information graphic) เป็นการนาข้อมูลที่เข้าใจยาก
หรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ ตัวเลข จานวนมาก มานาเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้
ด้วยตัวเองมี องค์ประกอบที่สาคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจภาพ และเสียง ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอแล้ว
นามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียงแสดงออกมาเป็นภาพ จึงจะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบาย เพิ่มเติม
กราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพสัญลักษณ์เชิงกราฟิก ที่สามารถอธิบายได้อย่างรวดเร็ว และชัดเจน (จงรัก เทศนา,2557)
สื่ออินโฟกราฟิกมีกันอย่างแพร่หลายไม่ว่า จะเป็นการโฆษณา การรณรงค์หรือแม้กระทั้งการ นาเอาข่าวสาร
ปัจจุบันที่เข้าใจยาก มาถ่ายทอดให้เข้าใจ ได้ง่ายมากขึ้น จากที่สังเกตพบว่าอินโฟกราฟิกที่เป็นที่ติดตาคนทั่วไปจะ
ถ่ายทอดมา โดยลักษณะตัวการ์ตูนที่ น่ารัก บอกเล่าเรื่องราวที่เข้าใจง่าย รวมไปถึงการใช้สี และการอนิเมทที่น่าสนใจ
ทาให้เป็นที่สนใจ และติดตาคนทั่วไป (จงรัก เทศนา,2557)
คุณภาพการเรียนรู้นับเป็นสิ่งสาคัญมากในทุกการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ที่ดี และมีคุณภาพย่อม หมายถึงการ
เรียนรู้ด้วยความสนใจ เรียนแล้วเข้าใจ เรียนแล้วจดจานาไปใช้ประโยชน์ได้ ขณะที่การเรียนรู้ที่ไม่ดี และไม่มีคุณภาพ
หมายถึงการไม่สนใจที่จะเรียน ไม่เข้าใจสิ่งที่เรียน และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ ซึ่งอินโฟกราฟิกจัดเป็น
เครื่องมือที่ทรงพลังเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในเรื่องการเรียนรู้ เพราะสามารถสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจและการ
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2032

จดจาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการใช้อินโฟกราฟิกมีลักษณะเป็นทั้งภาพ และข้อความที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
ตื่นตัว (Active Learning) เนื่องจากผู้เรียนต้องมีการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด จึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย
ดังนัน้ อินโฟกราฟิกจึงเป็นสื่อที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในชุมชน อันจะทาให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้
เวลามาก และช่วยทาให้จดจาสิ่งที่จะนาเสนอได้อย่างง่าย และรวดเร็ว ง่ายต่อการสื่อสารด้วยข้อความเพียงอย่างเดียว
อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สร้างความพึ่งพอใจในการเรียนรู้ด้วยประสิทธิภาพการสื่อสารที่มีอยู่ในอินโฟ
กราฟิก ซึ่งความเข้าใจในการสื่อสารในการเรียนรู้นั้นย่อมมีความสัมพันธ์กับความชัดเจน และความเข้าใจที่ได้รับจาก
การสื่อสารผ่านผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร การทาความเข้าใจในความหมาย และองค์ประกอบต่างๆ ขั้นตอนการจัดทา
ประเภทของข้อดีขอ้ เสีย แนวทางการนาไปใช้ และแนวความคิดในการออกแบบอินโฟกราฟิก รวมทั้งผลของการนาไปใช้
อินโฟกราฟิกในงานวิจัยต่างๆ จะช่วยให้การนาอินโฟกราฟิกมาเพิ่มคุณภาพของการเรียนรู้ในชุมชนได้มายิ่งขึน้

วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่อให้ทราบถึงความหมาย ความเป็นมาของอินโฟกราฟิก ประโยชน์ของอินโฟกราฟิกและแนวทางการ
จัดทาสื่อในรูปแบบอินโฟการกราฟิกเพื่อให้เกิดคุณภาพของการเรียนรู้ในชุมชน
2. เพื่อหืทราบถึงที่มา ความสาคัญ ประโยชน์และตัวอย่างการนาเอาอินโฟกราฟิกไปใช้ในชุมชนเพื่อให้เกิด
คุณภาพของการเรียนรู้ในชุมชน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการเรียนรู้ การศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญ ในที่น้ีเน้น นาเสนอทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
หลัก เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ คือ สมอง รับความรู้สึกจากประสาทสัมผัสต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ ตาทาให้
มองเห็น หูทาให้ได้ยิน จมูกทาให้ได้กลิ่น ลิ้นทาให้ได้รับรส และผิวกายทาให้เกิดการสัมผัส การเรียนรู้เกิดที่สมอง เกิด
จากลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือเป็นการเรียนรู้โดย ประสบการณ์ตรง ผ่านการเข้าร่วมหลากหลายรูปแบบตาม ความ
สนใจและแตกต่างระหว่างบุคคล ในการนี้สมองมีหน้าที่ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ และการ
จา ควบคุมการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทั้งควบคุมความรู้สึกและพฤติกรรม และการเรียนรู้ใน สิ่งที่
สนใจสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์จึง จาเป็นต้องจัดกิจกรรมเร้าใจให้นักศึกษาอยากเรียนอยากรู้ ท้าทาย
ปราศจากความเครียด รวมทั้งจัดการเรียนรู้แบบสร้าง ความเข้าโดยเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมของเขา ก็จะ
เกิดการเรียนรู้ได้ดี มีจุดมุง่ หมาย จากประสบการณ์ใน สถานการณ์จริง ได้อย่างเท่าเทียมกัน (ธีระ รุญเจริญ, 2555)
ความหมายของการเรียนรู้ในชุมชน
การเรียนรู้ (Learning) มีขอบข่ายกว้างกว่าการศึกษาหรือการฝึกอบรม การเรียนรู้เป็นกระบวนการในการ
ก่อให้เกิดรูปแบบและพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behaviour) ซึ่ง
เป็นผลมาจากการศึกษา (Education) ฝึ กอบรม (Training) การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และประสบการณ์
(Experience) การ เรียนรู้จะก่อให้เกิดการปรับตวั การยอมรับ การมีแนวทางการปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่า งไรก็ดีการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของเวลา และขอบเขต บาง
คนเรียนรู้ได้ เร็ว บางคนเรียนรู้ไดช้า บ้างคนเรียนรู้ได้ครบถ้วน บางคนเรียนรู้ได้เฉพาะส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขของ
แต่ละบุคคล ได้แก่
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1. ความปรารถนาและแรงจูงใจ
2. คุณภาพ และวิธีการสอนหรือการเรียนรู้
3. สภาพบังคับที่จะเรียนรู้ทั้งที่เกิดจากตัวเขาเองที่ต้องการศึกษา ต้องการเพิ่มทักษะ หรือ คุณภาพงาน หรือ
เกิดจากการบังคับของผู้อื่นหรือองค์กรทีต้ อ้ งการให้เข้ามีความรู้หรือทักษะหรือคุณภาพงาน ตามที่ต้องการ
4. เกิดจากแรงเสริมของตนเองที่ต้องการพัฒนาในการสร้างโอกาสในหน้าที่การงานของตนเอง
5. ทัศนคติของแต่ละคนที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ต้องการเพิ่มพนู ความรู้ และทั กษะของตนเอง การเรียนรู้
นอกจากเป็นการเพิ่มพนู ความรู้ทักษะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังทาให้มีความคิด แนวคิดในกรอบที่กว้าง และ
รอบคอบมากขึ้น มีเหตุมีผลมากขึ้น ดังนั้นถ้าชุมชนใดมีการเรียนรู้อย่า งต่อเนื่อง จะทา ให้คนในชุมชนมีเหตุมีผลใน
การเลือกแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ของชุมชน ชุมชนเองก็จะมีเหตุ และผลในการ
เลือกผู้นาของเขาได้ถูกคน เลือกคนดีในสายตาของชุมชนทีจะนาพาชุมชนของตนเองพฒั นาได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว และพัฒนาชุมชน
ชุมชนต้องปรับตัวให้อยูร่ อดตลอดเวลา เนื่องจากสภาพแวดล้อม ไม่วา่ จะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศ และโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ชุมชนที่ฉลาดในการปรับตัวเองนั้นต้องเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (Learning Community) องค์กรที่ฉลาดต้องเป็นองค์กรที่มีการมอบหมายให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ในหมู่สมาชิก (Commitment) และสมาชิกมีความสามารถที่จะเรียนรู้ (Capacity to Learn) โดยมีหลักการของการเรียน
รู้อยู่ 5 ประการ ได้แก่ การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) ความสามารถที่จะเรียนรู้หรือเก่งที่จะเรียนรู้
(Peresonal Mastery) มีความเข้าใจรูปแบบภาพหมายให้เกิดขึ้นในอนาคต (Shared Vision) ซึ่งอาจเกิดจากการ
ตัง้ สมมติฐานหรือสามัญการ (Generalization) การมีรูปแบบของการพัฒนาที่ต้องการ บรรลุ (Mental Model) นั่นคือมี
เป้าหมายที่ชดัเจน และเป้าหมายที่เกิดขึ้นต้องมาจากความคิดความเห็น ร่วมกันของสมาชิก (Building a Shared
Vision) และหลักการสุดท้ายต้องเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning)
การพัฒนาชุมชนต้องเริ่มด้วยกระบวนเรียนรู้สิ่งที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ของชุมชน คือ วิธีการพัฒนา
ชุมชนซึ่งเป็นการผสมผสานกั นในหลายศาสตร์ การเรียนรู้เป็นความรู้ที่กว้างกว่าการเรียนรู้ ในระดับตนเอง และ
ครอบครัว การเรียนรู้ยังเป็นการเสียสละที่จะทางานให้กับส่วนรวมเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่จะยกระดับ
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนให้ ก้าวหน้าโดยการอาสาร่วมงาน การร่วมคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ให้ กั บ ชุ ม ชน ความรู้ ที่ ค วรรู้ ได้ แ ก่ หลั ก การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย กระบวนการทางประชาธิ ปไตย
(Democratic Procedures) การทางานร่วมกันอย่างจริงใจ (Voluntary Cooperation) การพึ่งตนเองการช่วยเหลือตนเอง
(Self Help) การนาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการพัฒนาชุมชนของตนเองให้สามารถอยู่รอด และพึ่งตนเอง
ได้โดยการศึกษานั้นต้องเป็นการพัฒนาตนเองโดยการพึ่งพาทรัพยากรท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และให้
ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับสมรรถนะของชุมชน คือการปฏิบัติได้จริง ความสาเร็จจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ใน
ความหมายนีต้ อ้ งมีการปฏิบติการ เพื่อส่งเสริมชุมชนต่างๆ ให้ริเริ่มโครงการพัฒนาของตนเอง ขั้นดาเนินโครงการด้วย
ตนเอง และใช้ทรัพยากรของชุมชนเพื่อบรรลุเป้าหมายในการแกไข้ปัญหาเศรษฐกิจ ของตนเอง การสร้างสมรรถนะ
ของชุมชน ให้เข้มแข็งในระยะยาว กระทาอย่างผสมผสานกับมิตทิ างเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนประกอบด้วย
1. รวมคน เริ่มจากการรวบรวมคนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และสังคม โดยวตัถุประสงค์เพื่อรวมพลังใจ
เป็นการเสริมใจซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดจิตสานึกร่วม ในการแก้ปัญหาร่วมกัน
2) ร่วมคิด เพื่อระดมพลังความคิด โดยผ่านการระดมสมองเพื่อระดมความคิด สร้างความเข้าใจร่วมกัน ร่วม
วิเคราะห์ปัญหาจัดลาดับความสาคัญของปัญหา กาหนดแนวทางวิธีการ และแผนงานในการแก้ปัญหา
3) ร่วมทา เพื่อรวมพลังการจัดการตามแผนงาน และบทบาทหน้าที่กาหนด
4) ร่วมสรุปบทเรียนเพื่อสร้าง พลังปัญญา ทาให้เกิดการเชื่อมต่อ และนาไปสู่การพัฒนา
5) ร่วมรับผลจากการกระทาเพื่อสร้างโดยการยกย่องชื่นชม และให้กาลังใจคนที่เสียสละ และทางาน ให้
ชุมชน และสังคม ทาใหเกิดความภาคภูมิใจ และมีความสุขจากการทางานร่วมกัน
ความหมายของอินโฟกราฟิก (Infographic(
ธัญธัช นันท์ชนก (2559) กล่าวว่า Information หมายถึง สารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ส่าจะเป็นข่าว
คราวความเคลื่อนไหว, ข้อมูลความรู้, ไอเดีย, ข้อมูลสถิติ, การรายงานผลต่างๆ , การรายงานเหตุการณ์/สถานการณ์
ฯลฯ Graphic หมายถึง ภาพในรูปแบบดิจิตอลซึ่งสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ หรือภาพที่แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ รวมถึง
อุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น ดังนั้น Infographic (อินโฟกราฟิก) จึงหมายถึง การ
นาเสนอข้อมมูลสารสนเทศต่าง ๆ โดยใช้กราฟิกเป็นเครื่องมือสาคัญ ซึ่งอินโฟกราฟิกนีม้ ักจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน
หลัก ๆ คือ “ข้อมูล” (ตัวหนังสือ) และ “ภาพกราฟิก”
จุติพงศ์ ภูสุมาศ (2560) คาว่าอินโฟกราฟิกเกิดจากการผสมระหว่างคาว่า Information ซึ่งแปลว่าข้อมูล กับ
คาว่า Graphic ซึ่งหมายถึงอะไร ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพให้ปรากฎขึ้น ดังนั้น Infographic จึงมีความหมายถึง
การนาข้อมูลมาสรุปและจัดทาเป็นสื่อกราฟิก ดังนัน้ อินโฟกราฟิกที่ดจี ะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น สามารถ
เปลี่ยนข้อมูลที่ดูยุ่งยาก ซับซ้อนให้เข้าใจได้งา่ ยผ่านกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่จาเป็นต้องมีใครมานาเสนอเพิ่มเติม
ประโยชน์ของอินโฟกราฟิก
โดยปกติสมองของมนุษย์มกี ารรับรู้ขอ้ มูลผ่านประสาทสัมผัส และตัวรับประสาทสัมผัสในร่างกายร้อยละ 70
อยู่ที่ดวงตา อินโฟกราฟิกจัดอยู่ในรูปแบบการเรียนรู้โดยการมอง สามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจในข้อมูล และความคิด
ยกระดับความสามารถในการคิด และพัฒนาการจัดการกับแนวคิด ทาให้ผู้รับสารมีความจาในเรื่องที่รับรู้เพิ่ มมากขึ้น
นานมาแล้วที่มนุษย์มปี ระสบการณ์การสื่อสารผ่านทางรูปภาพ ดังนัน้ การรับรู้ขอ้ มูลผ่านทางรูปภาพจึงเป็นความเข้าใจ
โดยอัตโนมัติ ไม่จาเป็นต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมแต่อย่างใด นอกจากนั้นการที่สังคมปัจจุบันส่วนมากใช้การเรียนรู้โดย
การอ่าน และการทาความเข้าใจ ทาให้เกิดสภาวะการใช้ความจาในเรื่องเหล่านี้มากจนเกินไป ดังนั้นการสลับ
สับเปลี่ยนมาใช้การเรียนรู้เกี่ยวกับรูปภาพบ้าง ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจา และทาให้มี
การจดจาที่ดขี นึ้ ได้ การสื่อสารแบบอินโฟกราฟิกเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากการสื่อสารในรูปแบบนี้มีเนื้อหาที่
ดึงดูดใจผู้รับสาร สื่อที่ออกมามีใจความสาคัญที่เข้าใจง่าย และข้อมูลครบถ้วนโดยที่ผู้รับสารไม่ต้องใช้เวลามากในการ
ทาความเข้ าใจ นอกจากนั้นสื่อ อิน โฟกราฟิ กยั ง สามารถแสดงผลได้ห ลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพนิ่ง ในวารสาร
ภาพเคลื่อนไหวผ่านทางโทรทัศน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี
อินโฟกราฟิกจึงได้รับความสนใจ เนื่องจากความสามารถในการประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีได้หลายรูปแบบ และใช้
เวลาน้อยในการทาความเข้าใจเมื่อเทียบกับการสื่อสารแบบเก่า ซึ่งก็คือการใช้ตัวอักษรทั่งหมดในการสื่อสาร มีข้อมูล
แสดงให้เห็นว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของการเรียนรู้เกิดจากการมอง และมีเพียงร้อยละ 20 เท่านัน้ ที่การเรียนรู้เกิดจาก
ตัวอักษรเพียงอย่างเดียว มีข้อมูลที่อ้างถึงโรงเรียน สอนธุรกิจ Wharton ในสหรัฐอเมริกาที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อมี การ
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นาเสนอผลงาน ร้อยละ 67 ของผู้ฟังถูกชักจูงผ่านคาพูดร่วมกับการมองเห็น เมื่อเทียบกับการใช้คาพูดอย่างเดียว ที่
สามารถชักจูงได้เพียงร้อยละ 50 และยังพบว่าการใช้รูปภาพ ทาให้ลดระยะเวลาในการประชุมได้ถึงร้อยละ 24 การใช้
อินโฟกราฟิกทาให้บทความถูกอ่าน มากกว่าการใช้ตัวอักษรเพียงอย่างเดียวถึง 30 เท่า นอกจากนั้นการใช้รูปภาพ
แทนข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตยังเพิ่มขึ้นเรื่อยมา อินโฟกราฟิกเพิ่มขึ้นตามหน้าเว็บไซต์ร้อยละ 12 และการใช้ ภาพที่มีสีสัน
สวยงามสามารถเพิ่มนักอ่านได้ถึง ร้อยละ 80
อินโฟกราฟิกที่ดีจะสามารถนาผู้ชมเข้าไปในเนื้ อหาที่ต้องการสื่อสารได้ตลอดเรื่องราว นอกจากนั้นยังต้อง
สามารถทาให้ผู้รับสารเกิดความตั้งใจในวินาทีแรกๆ ที่ได้พบเห็นชิ้นงานจากชื่อเรื่อง และรูปภาพที่น่าสนใจ หลังจาก
นัน้ จึง จะนาผู้ชมเข้าสูเ่ นื้อหาที่เป็นประเด็นสาคัญ อินโฟกราฟิกสามารถเก็บทุกสิ่งทุกอย่างได้สั้น กระชับ และสวยงาม
ยกตัวอย่างเช่น หากมีงานที่ ต้องการนาเสนอ 50 แผ่น เมื่อใช้การนาเสนองานรูปแบบอินโฟกราฟิกก็อาจจะสามารถ
นาเสนอได้เพียงแค่ 4 แผ่น โดยเน้นแต่ใจความสาคัญที่ตอ้ งการนาเสนอ หรือหากต้องการนาเสนอผลงานตามเว็บไซต์
บนอินเทอร์เน็ต หากมีหลายเว็บไซต์ ที่นาเสนอผลงานแบบเดียวกัน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ และใช้เวลาน้อยกว่าในการทา
ความ เข้าใจก็จะมีผู้ชมเข้ามาสนใจมากกว่าเว็บไซต์อ่ืนๆ เป็นต้น มีการศึกษาที่ทาการประยุกต์อินโฟกราฟิกลงในการ
เรียนวิทยาศาสตร์ ผลปรากฏว่า เมื่อสอบถามถึงความรู้สึกต่อชิ้นงานอินโฟกราฟิกผู้ชมชื่นชอบชิ้นงานอินโฟกราฟิก
เนื่องจากทาให้เข้าใจเนื้อหาได้งา่ ยขึน้ และเป็นการสรุปความคิดของผู้บรรยายออกมาเป็นภาพ นอกจากนั้นยังสามารถ
ทาให้ผู้ชมให้ความสนใจมากกว่าการใช้เพียงตัวอักษรในการอธิบาย มีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการ
สื่อสารในรูปแบบอินโฟกราฟิก และการรณรงค์เพื่อสังคม การศึกษานีท้ าการศึกษาในผู้ที่มีบัญชีในเครือข่ายสังคมโดย
จะได้รับแบบสอบถามหลังจากดูส่ือทั้ง 3 รูปแบบ คือ สื่อที่นาเสนอข้อมูลแบบข้อความล้วนๆ สื่อที่นาเสนอข้อมูลที่
ประกอบด้วยรูปภาพร้อยละ 30-60 (อินโฟกราฟิก) และสื่อที่นาเสนอข้อ มูลที่ประกอบด้วย รูปภาพมากกว่าร้อยละ
60 (อินโฟกราฟิก) ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องตอบคาถามในเรื่องของความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ
และความเข้าใจสื่อ ผลจากการศึกษาพบว่า ค่ากลางในตัวแปรทุกด้านของการนาเสนอข้อมูลด้วยอินโฟกราฟิกทั้งสอง
แบบมากกว่าการ ใช้เพียงข้อความอย่างเดียว และการนาเสนอข้อมูลที่ประกอบด้วยรูปภาพร้อยละ 30-60 เป็น การ
นาเสนอข้อมูลที่ดที ี่สุด
จากประโยชน์ของอินโฟกราฟิก สามารถสรุปได้ว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีของอินโฟกราฟิกไว้
มากมายเมื่อเทียบกับการใช้เพียงตัวอักษรอย่างเดียว ในการสื่อสารข้อมูล แต่การใช้อินโฟกราฟิกก็มีข้อควรระวังใน
เรื่องของการวิเคราะห์ การเรียบเรียง และการออกแบบข้อมูลให้รอบคอบ มิเช่นนั้นการใช้อินโฟกราฟิกจะกลายเป็น
ข้อเสียสาหรับผู้รับสาร เนื่องจากความไม่เข้าใจ และความสับสนในตัวเนื้อหาที่ตอ้ งการแสดง

กรอบในการวิเคราะห์และแนวความคิดการออกแบบอินโฟกราฟิก
กระบวนการสร้างอินโฟกราฟิก
ผู้เขียนหนังสือ และบทความเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการสร้างชิ้นงานอินโฟกราฟิกมากมายหลาย
ทฤษฎี บางทฤษฎีมเี พียงไม่กี่ขนั้ ตอน ในขณะที่บางทฤษฎีมีขั้นตอนมากมาย เมื่อพิจารณาจากหัวใจหลักแล้วสามารถ
สรุปกระบวนการได้ ดังนี้
1. วิเคราะห์ (Analysis) ค้นคว้า สารวจ และรวมรวมข้อมูล นาข้อมูลที่หาได้มาจับใจความสาคัญของเนื้อหา
และย่อยเนื้อหาให้กระชับ แยกประเภทของข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการจัดลาดับใจความสาคัญ พิจารณา
ข้อมูลที่มีว่าจะนาเสนอสร้างเรื่องราวให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจได้ อย่างไร
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2. ออกแบบ (Design) พิจารณาวิธีการเล่าเรื่องหรือรูปแบบ การนาเสนอ วางแผนการเล่าเรื่องว่าจะเริ่มต้น
อย่างไร (คานา) จัดลาดับความ สาคัญโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนมีประเด็นหลักและประเด็นรอง
(เนื้อหา) และจะลงท้ายอย่างไร (บทสรุป) ผู้ออกแบบต้องมีทักษะในการเล่าเรื่อง ให้กระชับ มีความสามารถในการ
เลือกใช้ถอ้ ยคาที่สั้นแต่มคี วามหมายครบถ้วน และโดนใจผู้อ่าน
3. ดาเนินการ (Implement) เปลี่ยนข้อความเป็นภาพ สร้าง และจัดเรียงกราฟิกซึ่งมีลักษณะต่างๆ เช่น เส้น
กล่อง ลูกศร สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ ฯลฯ ให้สื่อความหมายตามที่ออกแบบไว้ ในขั้นตอนนี้จะต้อง
มีทักษะในการใช้องค์ประกอบศิลป์ เพื่อดึงดูดความสนใจ ให้มีคนมาดูมาอ่าน
องค์ประกอบศิลป์ที่ควรคานึงถึง ได้แก่ การใช้สีและสัญลักษณ์ที่เป็นสากลเพื่อให้เข้าใจง่ายและจดจาได้เร็ว
เช่น สีเขียวแทนต้นไม้ สีฟา้ แทนทะเล การใช้สัดส่วนตามธรรมชาติ เพราะจะมีความงามที่เหมาะสมที่สุด ความสมดุล
ซ้าย-ขวาเท่ากัน ใช้กรณีมขี ้อมูลที่สาคัญเท่ากัน ภาพซ้ายขวาไม่เท่ากันกรณีต้องการเน้นให้เห็นความแตกต่าง การใช้
จังหวะซ้าๆ จะ ทาให้จัดกลุ่มของข้อมูลในการนาเสนอได้ง่าย แต่ค วรมีการเว้นระยะเพื่อพัก สายตา และลดความอึด
อัด การเลือกใช้สีให้เกิดความสวยงาม น่าสนใจ ก่อให้เกิดความเร้าอารมณ์ เกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจและการ
สื่อสารของ สมอง เช่น การใช้สีแดงในส่วนที่เป็นอันตราย ควรเลือกใช้สีที่เข้ากันได้เพื่อ ให้มีความเป็นเอกภาพ และใช้
สีทแี่ ตกต่างเฉพาะจุดที่ตอ้ งการเน้นให้เด่น
4. ตรวจสอบ (Testing) ว่ากราฟิกมีความถูกต้องตรงกับข้อมูลหรือไม่
5. ประเมินผล (Evaluation) ว่าสามารถสื่อสารได้ตรงตาม วัตถุประสงค์หรือไม่ หากยังไม่สามารถสื่อ
ความหมายตามต้องการได้ ให้วิเคราะห์อีกครั้ง แล้วปรับปรุงวิธีการเล่าเรื่องหรือรูปแบบการนาเสนอ รวมทั้งปรับปรุง
กราฟิกหรือสร้างชิ้นงานใหม่ สุดท้ายคือทดสอบและประเมิน ผล ดาเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าชิ้นงานที่สร้างขึ้นจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จึงนาไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ต่อไป

ภาพที่ 1 แผนภาพกระบวนการสร้างอินโฟกราฟิก
หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographics Design) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ด้านข้อมูล ข้อมูลที่จะนาเสนอต้องมีความหมาย มีความน่าสนใจเรื่องราวเปิดเผยเป็นจริง มีความถูกต้อง
2. ด้านการออกแบบ การออกแบบต้องมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การทางาน และความสวยงาม
โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และใช้ได้จริง
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การสร้างอินโฟกราฟิกให้ดึงดูดความสนใจ (Designing An Amazing Infographics)
ข้อมูลสารสนเทศสามารถนามาจดัทาให้สวยงาม และมีประโยชน์หากมีการนาเสนอที่ดี ที่ผ่านมาข้อ้มูล
สารสนเทศ จานวนมากถูกนามาจัดกลุ่มทาให้ไม่น่าสนใจ การจัดทาข้อมูลให้เป็นภาพกราฟิก จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
อินโฟกราฟิกเป็นการออกแบบให้เป็นภาพที่ช่วยอธิบายข้อ มูลที่ซับซ้อนให้ เข้าใจง่าย Hyperakt’s Josh Smith
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ได้คน้ พบกระบวนการที่ดใี นการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูล (Gatheringdata) คัดเลือกข้อมูลดิบที่รวบรวมมาแต่ที่ยังไม่เป็นระเบียบ โดยอาจใช้
โปรแกรม Microsoft Excel เขียนแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูล ที่เป็นต้นฉบับ บันทึกภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ควรแยกภาพ หรือแผนภาพกับข้อมูลออกจากกัน
2. การอ่านข้อมูลทั้งหมด (Reading everything) การอ่านข้อมูลเฉพาะจุดเน้น หรืออ่านอย่างผิวเผินให้ผ่านไป
อย่างรวดเร็วเพราะคิดว่าเสียเวลาจะทาให้ได้ขอ้ มูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของ
ประเด็นสาคัญ ผู้ออกแบบอินโฟกราฟิกควรมีทักษะในการจัดการข้อ้มูล และแน่ใจว่าข้อมูลที่สาคัญไม่ถูกละเลยที่จะ
มาสนับสนุนเรื่องราวที่ต้องการนาเสนอ
3. การค้นหาวิธีการเล่าเรื่อง (Finding the narrative) การเล่าเรื่อง การบรรยาย การนาเสนอข้อมูลที่ซับซ้อน
จะทาให้อินโฟกราฟิกไม่น่าสนใจ เว้นแต่ว่าจะค้นพบการนาเสนอเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจ อินโฟกราฟิกเริ่มที่
จุดมุ่งหมายเดียว ขยายความข้อมูลที่ซับซ้อน อธิบายกระบวนการ เน้นที่แนวโน้ม หรือสนับสนุนข้อโต้แย้ง การหา
วิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจอาจจะยุง่ ยากในระยะแรก เมื่อคุน้ เคยกับข้อมูลที่มีอยูจ่ ะทาให้สามารถเล่าเรื่องราวได้ การใส่
ใจกับเนื้อหาที่สาคัญที่จะช่วยให้การนา เสนอข้อมูลมีคุณค่า
4. การระบุปัญหา และความต้องการ (Identifying problems) หาเอกลักษณ์ระบุช่ือ ชี้ตัว แสดงตัว เมื่อได้
ข้อมูลมาแล้ว นามาตรวจสอบความถูกต้อง อาจมีขอ้ มูลที่ไม่สนับสนุนหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการนาเสนอ ควรมีการ
อภิปรายหา ข้อสรุปที่แท้จริง เพื่อระบุปัญหา และความต้องการ ผู้ชมต้องการข้อมูลที่มีการจัดการ และมีการ
ออกแบบที่ดี มิฉะนั้นจะกลายเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลต้องถูกต้อง และไม่ผิดพลาด ปรับปรุงข้อมูล และ
เรื่องราวให้มีเอกลักษณ์ตรงกับหัวข้อ ศึกษาทบทวนหลายๆ ครั้ง หาวิธีการนาเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง และมีคุณค่า
ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในการออกแบบให้ชนะใจผู้ชมนัก การออกแบบที่ดีต้องมีมุมมอง และเห็นคุณค่าในรายละเอียดของ
ข้อมูลที่ชัดเจน
5. การจัดลาดับโครงสร้างข้อมูล (Creating a hierarchy) การจัดลาดับชั้นของข้อมูลเป็นที่นิยมในการสรุป
ข้อมูล เป็นการนาผู้ชมให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นวิธีการจัดการกับข้อมูลในการสร้างอินโฟกราฟิก และ
ตรึงผู้ชมตามโครงสร้างลาดับชั้น ของข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูลตามลาดับจะส่งเสริมให้ผู้ชมเข้าถึงข้อมูลเป็นช่วง
ระยะของการเล่าเรื่อง ซึ่งกลายเป็นวิธีการที่แพร่หลายในการออกแบบอินโฟกราฟิก
6. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Building a wireframe) เมื่อพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกข้อมูลอย่างละเอียด
แล้ว จัดแบ่งข้อมูลเป็นลาดับชั้น และ ออกแบบโครงสร้างของของข้อมูล ผู้ออกแบบควรทาความเข้าใจกับภาพ หรือ
กราฟิกที่เป็น ตัวแทนของข้อมูลสาคัญ ที่จัดไว้เป็นลาดับชั้นแล้วนาไปให้ผู้ชมพิจารณา การออกแบบที่ผ่านการโต้เถียง
จากบุคคลในหลายมุมมองที่ให้ขอ้ เสนอแนะแตกต่างกันออกไป จะเป็นข้อสรุป ของการจัดทาโครงสร้างอินโฟกราฟิก
7. การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิก (Choosing a format) เมื่อสิ้นสุดการกาหนดภาพ หรือกราฟิกที่เป็นตัวแทน
ของข้อมูลแล้ว วิธีจัดกระทาข้อมูล ที่ดีที่สุดคือ การนาเสนอข้อมูลด้วยแผนผังกราฟต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น
กราฟวงกลม หรืออาจจะใช้ไดอะแกรม หรือผังงานเพื่ออธิบายกระบวนการทางาน อาจนาแผนที่มาประกอบในการ
เล่าเรื่อง หรือบางทีการใช้ตัวเลขนาเสนอข้อมูลง่ายๆ อาจเป็นวิธีที่ดที ี่สุด
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8.การกาหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ (Determining a visual approach) การเลือกใช้ภาพในการทาให้อินโฟ
กราฟิกให้ดูดีมีสองแนวคิด คือ ใช้ข้อมูลดิบมาจัดทาเป็นกราฟ หรือแผนผังให้น่าสนใจ ใช้สีในการพิมพ์ และการจัด
โครงสร้างในการออกแบบ งานให้มีศิลปะ และใช้ลายเส้นวาดภาพหรือคาอุปมาเปรียบเทียบ ไม่แสดงข้อมูลตัวเลข
ออกมาอย่างชดัเจน จะเห็นเป็นภาพแสดงแทนข้อมูลคล้ายกับกราฟ หรือแผนผังเท่านั้น ไม่ควรยึดติดกับวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง ควรผสมผสานวิธีการใช้กราฟ แผนภาพ และแผนผัง ตกแต่งองค์ประกอบด้วยการวาดลายเส้น หรือนา
ภาพที่เป็นตัวแทนของข้อมูลมาจัดวางซ้อนกัน อาจเสริมด้วยข้อมูลสื่อ ตราสัญลกัษณ์ และเนื้อหาในการออกแบบให้
ตรงกับหัวข้อ
9. การตรวจสอบข้อมูล และทดลองใช้ (Refinement and testing) เมื่อออกแบบอินโฟกราฟิกเสร็จแล้วเริ่ม
ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ผู้ช มจะดูทงั้ ข้อมูล และภาพที่เล่าเรื่องราว เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่เสร็จแล้วมีคุณภาพ
ตรงกับหัวข้อ และ เป้าหมาย ประเมินทั้งการออกแบบ และจุดเน้น จนกระทั่งผลงานชัดเจน และเข้าใจง่าย ทดลองให้
กลุ่มตวัอ ย่างชมผลงาน และให้ ข้อคิดเห็นว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่ไ ม่เคยเห็นข้อมู ลมาก่อ น
ประเมินกลับไปกลับมาระหว่างผู้ชม และกลุ่มตัวัอย่าง จนกระทั่งลงตัวได้ขอ้ ยุติ จึงนาเสนอเผยแพร่สสู่ าธารณะ
10. การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต (Releasing it into the world) อินโฟกราฟิกส่วนใหญ่เผยแพร่แบ่งปันใน
อินเทอร์เน็ต มีแพร่หลายเป็นที่นิยม เป็นการทดสอบผลงาน ข้อมูลที่มีลักษณะที่น่าสนใจจะถูกอ่านโดยบุคคลทั่วไป
ข้อมูลที่ถูกตรวจสอบ และพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ค้นพบวิธีการเล่าเรื่องราวนั้น
ถึงแม้วา่ ผลงานจะเคยถูกเผยแพร่มาแล้ว การวิพากษ์วจิ ารณ์จากอินเทอร์เน็ตจะช่วยขยายข้อโต้แย้ง และค้นพบวิธีการ
นาเสนอข้อมูลวิธีใหม่ได้ข้อคิดเห็นต่างๆ จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข ผลงานที่ถูกวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเรา
เหมือนเป็นรางวัลในการทางาน การออกแบบที่ถูกกลั่นกรองอย่างเข้มข้น เป็นส่วนหนึ่งที่จะสะกดผู้ชมได้
การสร้างอินโฟกราฟิกให้มปี ระสิทธิภาพ (Designing Effective Infographic)
อินโฟกราฟิกเป็นที่นิยมแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต เพราะสามารถถ่ายทอดข้อมูลจากการออกแบบที่มีศิลปะ
อย่างแท้จริง เป็นภาษาสากลที่สามารถเล่าเรื่องราวแม้ว่าดูแค่ภาพที่นาเสนอ สามารถพูดได้ว่าอินโฟกราฟิกไม่มี
ขอบเขต และขีดจากัดในการเล่า เรื่องผ่านภาพ การใช้กราฟิกช่ว ยเพิ่มความสวยงามแก่สิ่งต่างๆ ทาให้ข้ อมูลน่า
ประทับใจ มีคุณค่าอย่างมีนัยเพื่อที่จะเผยแพร่สสู่ าธารณะ
1. เน้นที่หัวข้อหลักหัวข้อเดียว (Focus on a single topic) สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือหัวข้อหลักในการสร้างอินโฟ
กราฟิกจะมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ ถ้าพยายามตอบคาถามเดียวจะชัดเจน ถ้ารู้ทิศทางของสิ่งที่จะทาสิ่งนั้จะขจัดความ
ยุง่ ยากสาหรับผู้อ่าน และผู้ชม หลังจากกาหนดหัวข้อ แล้วกาหนดคาถามเฉพาะที่ต้องการคาตอบในอินโฟกราฟิก
2. ออกแบบให้เข้าใจง่าย (Keep it simple) ตั้งแต่เริ่มออกแบบข้อมูลคุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลไม่อัดแน่นซับซ้อน
สับสน เข้าใจได้งา่ ย ไม่ทาให้ผู้อ่าน และผู้ชมยุ่งยาก ภาพที่ซับซ้อนจะทาให้การตีความผิดพลาดไม่มปี ระสิทธิภาพ
3. ข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญ (Data is important) การสร้างอินโฟกราฟิกต้องคานึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อเป็ น
สาคัญ การออกแบบต้อง ไม่ทาเกินขอบเขตของหัวข้อ ซึ่งจะเป็นการทาลายข้อมูลที่จาเป็นต้องแน่ใจว่าการออกแบบ
เน้นที่ขม้ ูล และรูปแบบของอินโฟกราฟิก
4. แน่ใจว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง (Be sure facts are correct) การทาข้อมูลให้ถูกต้องเป็นสิ่งสาคัญ ถ้าไม่ถูกต้องจะ
ลดความน่าเชื่อถือของอินโฟกราฟิก ดั้งนั้นก่อนที่จะสร้างอินโฟกราฟิกต้องแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ศึกษาค้นคว้าหา
ข้อเท็จจริง และใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง อย่าลืมอ่านผลงาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง
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5. ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง (Let it tell a story) อินโฟกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสามารถเล่าเรื่องราว
ด้วยภาพวาดหรือกราฟิก ซึ่งสามารถบอกบางสิ่งบางอย่าง และสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้ว่าผู้ชมจะไม่ได้อ่าน
ข้อมูลมาก่อน
6. การออกแบบที่ดที าให้มีประสิทธิภาพ (Good designis effective) การบรรยายด้วยภาพถ้ามีการออกแบบที่
ดีจะดึงดู ดใจผู้ชม สิ่ งสาคัญ คือ ออกแบบอินโฟกราฟิ กให้ เข้า ใจง่าย ใช้ความคิ ดสร้ างสรรค์ ออกแบบให้ น่าสนใจ
ภาพกราฟิก สี และช่องว่าง
7. ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors) การใช้สีเป็นสิ่งจาเป็นควรเลือกใช้สีที่กระตุ้นดึงดูด
ความสนใจผู้ชม ควรศึกษาทฤษฎีการ ใช้สีด้วย ใช้สีให้ถูกต้องเหมาะสมกับหัวข้อว่าจะออกแบบอินโฟกราฟิกให้ใครชม
ไม่จาเป็นต้องทาให้มีสสี ันมาก อินโฟกราฟิกบางชิ้นมีสีเพียงเล็กน้อยก็มปี ระสิทธิภาพได้
8. ใช้คาพูดที่กระชับ (Use short texts) การออกแบบภาพที่ใช้ในการนาเสนอ จาเป็นต้องสรุปข้อความให้สั้น
กระชับตรงกับจุดหมายที่ต้องการนาเสนอ อาจใช้แผ่น ป้าย หรือข้อมูลสั้นๆ มาสนับสนุนภาพ การทาเรื่องราว ให้
ดึงดูดความสนใจอาจใช้ตัวเลขมาสรุปเปรียบเทียบข้อมูล และควรใช้ตัวหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย
9. ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล (Check yournumbers) ถ้านาเสนอข้อมูลด้วยตัวเลขผ่านกราฟ และแผนผัง ควร
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข และภาพวาด และต้องรู้ว่าตัวเลขไหนควรใช้ และไม่ควรมีอยู่ด้วย วิธีน้ีจะทาให้
อินโฟกราฟิกมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. ทาไฟล์อนิ โฟกราฟิกให้เล็ก (Make the file size small) ทาไฟล์อนิ โฟกราฟิกให้เล็กเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึง และ
ดาวน์โหลดข้อมูลได้งา่ ย และนาไปใช้ตอ่ ได้ดตี ามจุดประสงค์ที่ต้องการ ดาวน์โหลดเร็ว และใช้เวลาน้อยในการถ่ายโอน
ข้อมูลใส่แฟลชไดร์ฟ สามารถแนบไฟล์ส่งอีเมล์ไปให้ผู้อ่ืน แต่ไม่ควรลดคุณภาพของรูปภาพ ควรใช้ไฟล์ที่มีคุณภาพสูง
เพื่อที่จะดึงดูดผู้ชม
การประยุกต์ใช้อนิ โฟกราฟิกในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในชุมชน
ควรคานึงถึงบทบาท คุณภาพของสื่อ และปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพเมื่อใช้อินโฟกราฟิกเป็น
เครื่องมือสื่อสารในสื่อการเรียนรู้ในชุมชน ดังนี้
1. การเพิ่มบทบาทให้กับอินโฟกราฟิกในการใช้ร่วมกับสื่อการเรียนรู้ในชุมชน ต้องมีการใช้อย่างเหมาะสม ไม่มาก
เกินไปจนทาลายความสาคัญของเนื้อหาการเรียนรู้ หรือไม่นอ้ ยเกินจนทาให้สื่ออินโฟกราฟิกดูนา่ เบื่อไม่แตกต่างจากปกติ
2. ควรปรับบทบาทของผู้สร้างสื่อร่วมด้วย ให้จัดการสื่อการเรียนรู้เชิงรุกมากขึ้น วางแผนกาหนดเนื้อหา
มุง่ เน้นเฉพาะเนื้อหาสาคัญ เลือกวิธีการและออกแบบอินโฟกราฟิกที่ช่วยให้การเรียนรู้ในชุมชนบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
3. ปรับเปลี่ยนบทบาทผู้เรียนรู้ให้ มีปฏิสัมพัน ธ์ และมีส่ วนร่วมในการเรีย นรู้ อย่างกระตือรือ ร้น สร้า ง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี รวมทั้งช่วยให้เรียนรู้เนื้อหาที่จาเป็น และแลกเปลี่ย นพูดคุยจนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง อัน
นาไปสู่การเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในที่สุด
ด้วยประโยชน์ และข้อดีเหล่านี้จึงทาให้ผู้สร้างสื่อการเรียนรู้ มีการนาเอาอินโฟกราฟิกมาประยุกต์ใช้กับการ
ผลิตสื่อการการเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆ
ประโยชน์ของอินโฟกราฟิกในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในชุมชน
1. การใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ช่วยสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจ
และการจดจาได้ดียิ่งขึ้น
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การสร้ า งความน่ า สนใจ ความเข้ า ใจ และการจดจ าได้ เ ป็ น เรื่ อ งพื้ น ฐานส าคั ญ ของการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว โดยผลของการใช้อินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือสื่อสาร อินโฟกราฟิกจะยิ่งช่วยกระตุ้นเรื่องดังกล่าว
และส่งผลให้การเรียนการเรียนรู้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการเรียนรู้ช่วยสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้
ซึ่ ง เกิ ด จากการสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยความชั ด เจน และความเข้ า ใจง่ า ย ช่ ว ยให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ จึงส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ได้ทั้งกับผู้เรียน และผู้สง่ สาร
3. การใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้
การทาเช่นนี้ช่วยเสริมสร้างบรรยากกาศในการเรียนรู้ เนื่องจากรูปแบบของการเรียนรู้ก็จะเปลี่ยนแปลงไป
ตามแต่รูปแบบของอินโฟกราฟิกที่ถูกนามาประยุกต์ใช้ ทาให้ผู้เรียนรู้สนุกสนานกับสื่อเรียนการเรียนรู้ได้มากขึ้น ไม่ซ้า
อยู่กับแค่การอ่านข้อความ หรือหนังสือที่มีแต่ตัวอักษรเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
4. การใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการเรียนรู้ สามารถนาไปใช้กับการเรียนรู้ในพื้นที่หา่ งไกล
สื่อการเรียนรู้ และอินโฟกราฟิกสามาถเขามาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ได้ ทาให้ผู้เรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล
สามารถเรียนรู้ความรู้ต่างๆ ได้ ไม่แตกต่างจากคนในสังคมเมือง เป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ไปด้วยในตัว
5. การใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการเรียนรู้ ช่วยแบ่งเบาภาระในการเตรียมเนื้อหา
ในบางครัง้ ผู้เรียนรู้สามารถเข้าไปศึกษาความรู้ได้จากสื่อการอินโฟกราฟิก รวมถึงเนื้อหาบ้างเรื่องก็สามารถ
นามาใช้ซ้าได้ จึงช่วยแบ่งเบาระยะเวลาในการเตรียมข้อมูล และเนือ้ หาเหล่านั้นลงได้
6. การใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนรู้ทบทวนความรู้เองได้ง่าย และน่าอ่านกว่า เพิ่ม
โอกาสการอ่านซ้าได้
จากการที่ส่อื การเรียนรู้ สามารถนามาเปิดซ้าได้ ดังนัน้ สื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิกก็สามารถทาให้ผู้เรียนรู้ไม่
ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถทบทวนเนื้อหา และข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย รวมถึงสื่อการเรียนรู้ที่นาเอาอินโฟ
กราฟิกมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย ยังช่วยให้มีความน่าอ่านมากกว่า ยังช่วยให้เกิดโอกาสการทบทวน และอ่านซ้าของผู้
เรียนรู้ได้งา่ ยขึน้ ด้วย
การประเมินแนวความคิดในการออกแบบอินโฟกราฟิก
ผู้วิจัยได้ประเมินแนวความคิดในการออกแบบอินโฟกราฟิกในการเพิ่มคุณภาพของการเรียนรู้ 2 องค์ประกอบ คือ
1. ด้านการมองเห็น (Visual) คือ สิ่งที่ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ได้รับรู้การมองเห็น เช่น การเลือกใช้สีที่มีความ
เหมาะสมกับสื่อ การจัดวางองค์ประกอบของรูปภาพ การเลือกใช้ภาพประกอบ การเลือกใช้ตัวอักษร และการใช้
หลักการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เป็นต้น
2. ด้านเนื้อหา (Content) คือ ข้อมูลของเนื้อหา สถิติ ข้อเท็จจริง เนื้อหาที่นามาทาการออกแบบต้องมีความ
ชัดเจนถูกต้อง มีการย่อเนื้อหาให้ก ระชับเข้าใจได้ง่าย และเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุป
อินโฟกราฟิกจัดเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่มีศักยภาพในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ได้ดีเมื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สื่อสารโดยเน้นกระบวนการพื้นฐานสาคัญ 5 ประการของการของการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกที่มีประสิทธิภาพในด้าน
การวิเคราะห์ การออกแบบ การดาเนินการ การตรวจ และการประเมินผล ซึ่งเมื่อนาอินโฟกราฟิกไปใช้ก็สามารถช่วย
ให้การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ความน่าสนใจ และการจดจาเนื้อหาสาคัญที่นาเสนอได้ ดี และนาไปสู่การเรียนรู้ที่
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ดีกว่าการสื่อสารที่อธิบายด้วยข้อมูลเพียงอย่างเดียว จึงอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารผ่านภาพ และข้อความในรูปแบบ
อินโฟกราฟิกช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดกี ว่า อีกทัง้ ยังสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างความพึงพอใจ กระตุ้นให้
ผู้เรียนรู้เกิดความต้องการ ที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นโดยเน้นที่ความพึงพอใจ เมื่อใช้ส่ืออินโฟกราฟิกประกอบการเรียนรู้
เพราะสื่ออินโฟกราฟิกได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ด้วยภาพ และข้อความที่ตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนรู้ ส่วนใหญ่การเรียนรู้ได้ดีมาจากการสื่อสารผ่ านการมองเห็น รวมทั้งสื่อที่มองเห็นได้ ก็จัดเป็นส่วนประกอบ
สาคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกัน
ด้วยศักยภาพของอินโฟกราฟิกในการนามาปรับใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการรู้ ดังที่กล่าวมาแล้วนับว่ามี
ประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนรู้ หากสนับสนุนให้อินโฟกราฟิกเข้ามามีบทบาทสาคัญเพิ่มมากขึ้นในการเรียนรู้ ก็จะ
ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่ความรู้มีอยู่ท่วมท้น การเรียนรู้จากความรู้ที่มีอยู่
มากมายมหาศาลย่อมเป็นเรื่องยาก และใช้เวลานาน แต่ถ้ามีเครื่องมืออย่างอินโฟกราฟิกช่วยย่นย่อข้อมู ลเหล่านั้น
และเน้ น ย้าเฉพาะส่ ว นส าคั ญ ที่ มีประโยชน์ต่ อ การเรี ย นรู้ ก็ น่า จะช่ว ยพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้มองเห็นได้ดกี ว่า
แต่การจะดึงเอาศักยภาพของอินโฟกราฟิกออกมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ควรมีการกาหนดบทบาทของ
อินโฟกราฟิก เพื่อให้การนาไปประยุกต์ใช้ให้ผลลัพธ์ในทางบวก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มบทบาทอินโฟกราฟิกให้มีการ
นามาใช้เป็นสื่อประกอบกิจกรรมกาเรียนรู้ เพื่อช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมดึงดูดผู้เรียนรู้ และทาให้การ
เรียนรู้เป็นเรื่องง่าย และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้สร้างสื่ออินโฟกราฟิกควรพัฒนาทักษะด้านการจัดทาอินโฟกราฟิก เพื่อ
จะได้กลั่นกรองความรู้ที่มีอยู่มากมาย เน้นข้อมูลเฉพาะสิ่งที่สาคัญ และหมั่นพัฒนาทักษะการออกแบบสื่ออินโฟ
กราฟิกอยู่เสมอให้ทันยุคทันสมัย เข้าถึงผู้เรียนรู้มากขึ้น เพราะผู้สร้างสื่ออินโฟกราฟิกก็เป็นปัจจัยสาคัญในการกระตุ้น
ให้ผู้ที่เรียนรู้เกิดการเรียนรู้ที่ประสิทธิภาพ ในขณะที่ผู้เรียนรู้เองเกินกว่าครึ่งนั้นเป็นผู้เรียนรู้ที่เน้นการมองเห็นที่จะ
เรียนรู้ได้ดี เมื่อการสื่อสารทาผ่านการมองเห็นอินโฟกราฟิกจะเข้าไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้เกิดการตื่นตัวในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีสว่ นร่วม และลงมือปฏิบัตจิ นเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
กระบวนการสาคัญในการการจัดการความรู้สชู่ ุมชน จะอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากการจากสื่ออินโฟกราฟิก จะช่วย
เสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ กระบวนการรู้จากการเรียนรู้จากอินโฟกราฟิก จะมีบทบาทในความเข้าใจในการเรียนรู้
ได้อย่างรวจเร็วจากสื่ออินโฟกราฟิก และได้รับข็อมูลที่ถูกต้องรวจเร็ว เพื่อการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสม
โดยผ่านแนวความคิดในการออกแบบอินโฟกราฟิก ประกอบด้วย กระบวนการสร้างอินโฟกราฟิก การสร้างอินโฟ
กราฟิกให้ดึงดูดความสนใจ และการสร้างอินโฟกราฟิกให้ประสิทธิภาพ จึงจะทาให้เกิดการประยุกต์ใช้อนิ โฟกราฟิกใน
การเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในชุมชน และประโยชน์ของอินโฟกราฟิกในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในชุมชน
ในส่วนของผู้วิจัยสรุปว่ากระบวนการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้ของชุมชนในการคิดการ
ปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาซึ่งสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้หลายวิธี ได้แก่ การสนทนา พบปะหารือ และประชุม การให้
ทดลองปฏิบัติจริง การถ่ายทอดภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน การฝึกอบรม และดูงานในพื้นที่จริง การเรียนรู้ผ่าน
สื่อต่างๆ เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ของชุมชน การเรียนรู้จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการเรียนรู้ผ่าน
ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ โดยการใช้ส่ืออินโฟกราฟิกให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จะทาให้ชุมชนมีความรู้และ
ข้อมูลจริง สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้จริง มีประสิทธิภาพ เข้าใจง่ายสื่อความหมายได้ดี และรวดเร็ว กว่าการอธิบายด้ วย
ข้อมูลเพียงอย่างเดียวด้วยข้อมูที่เป็นข้อความที่มีจานวนมากเพียงอย่างเดียว
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ปัจจัยที่มีผลต่อการพัันากระบวนการประกั นคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
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School of Information and Communication Technology, University of Phayao
กมลทิพย์ รักเป็นไทย1*
Kamolthip Rakpenthai1*
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุน ในปีการศึกษา 2557 จานวน 47 คน และปีการศึกษา 2558 จานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติแบบพรรณนา โดยการวิเคราะห์ความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
บุคลากรสายวิชาการ (ร้อยละ 59.57 และ 72.00) เพศชาย (ร้อยละ 55.32 และ 52.00) อายุ 30–34 ปี (ร้อยละ
59.57 และ 80.00) ระดับการศึกษา ปริญญาโท (ร้อยละ 40.42 และ 56.00) ตาแหน่ง อาจารย์ (ร้อยละ 40.43 และ
60.00) ประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี (ร้อยละ 55.32 และ 56.00) และมีประสบการณ์การทางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 1-2 ปี (ร้อยละ 31.91 และ 44.00) ผลการศึกษาเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ปัจจัย
ด้านผู้บริหาร (ค่าเฉลี่ย 3.91 และ 3.80) เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุด รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ
(ค่าเฉลี่ย 3.77 และ 3.49) ด้านบุคลากรภายในคณะ (ค่าเฉลี่ย 3.58 และ 3.34) และด้านสภาวการณ์จากภายนอก
(ค่าเฉลี่ย 3.69 และ 3.28) ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2557 และ 2558 พบว่า
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยทุกด้านในปีการศึกษา 2558 มีค่าน้อยกว่า
คาสาคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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Abstract
This paper aims to study factors affecting to internal quality assurance processes development of School
of Information and Communication Technology, University of Phayao. The population used in this study are staff
of School of Information and Communication Technology, University of Phayao, including the school executives,
lecturers and supporting staff in the academic year 2014 are comprised of 47 people and in the academic year
2015 are comprised of 25 people. The instrument used in the study is a questionnaire. The statistics used in this
study are descriptive statistics by frequency, percentage, standard deviation and content analysis. The
comparative study of 2 academic years is found that most of the samples are academic staff (59.57% and
72.00%), male (55.32% and 52.00%), aged 30-34 years (59.57% and 80.00%), master degree (40.42% and
56.00%), lecturer (40.43% and 60.00%), work experience 1-5 years (55.32% and 56.00%) and internal
quality assurance work experience 1-2 years (31.91% and 44.00%). The results indicate that first important
factor is the school executives ( = 3.77 and 3.49). The second is the management of the school ( = 3.77 and
3.49). The third is the factor of lecturers and supporting staff ( = 3.58 and 3.34). Finally is the factor of
external circumstances ( = 3.69 and 3.28). The comparison results between academic year 2014 and
academic year 2015 determine that mean of all factors in the academic year 2015 are smaller.
Keywords: Internal Quality Assurance, Council of University Presidents of Thailand, Office of the Higher
Education Commission

บทนา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นระบบการวัดและประเมินผลการ
ดาเนินงานรอบ 1 ปีการศึกษา ของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ภายใน โดยมีสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้กาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่ างๆ ที่ครอบคลุม
ภารกิจที่ควรปฏิบัติของสถาบัน จานวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การผลิตบัณฑิต (2) การวิจัย (3) การให้บริการวิชาการแก่
สังคม และ (4) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงเป็นเครื่องมือในการกาหนดแนวทางการวางแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัตขิ องสถาบัน เพื่อให้บรรลุภารกิจทัง้ 4 ด้านดังกล่าว สิ่งสาคัญที่ควบคู่กับระบบการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report,
SAR) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถาบัน เพื่อเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 3 การประกันคุณภาพและการประเมิน ในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 44 ก วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 หน้า 18 มาตรา 40 ระบุวา่ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มี
การประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย [1] ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยพะเยากาหนดใช้เกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance
(AUN-QA) [2] ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และใช้เกณฑ์ Council of the University
Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT-QA) [3] ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการ
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ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสถาบัน สาหรับตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ AUN-QA ได้พัฒนามาจาก
แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอาเซียน เพื่อให้เป็นแนวเดียวกับกรอบการ
ประกันคุณภาพในระดับภูมภิ าคและนานาชาติ ในขณะที่ตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์ CUPT-QA ได้พัฒนาจากตัวบ่งชี้ของ สกอ.,
ทปอ. และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ.
ใน Guide to AUN-QA at Programme Level (Version 3.0) ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร
ออกเป็น 11 ตัวบ่งชี้ โดยจาแนกตัวบ่งชี้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยนาเข้า การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตของ
หลักสูตร ในการประเมินกาหนดเกณฑ์การประเมินออกเป็น 7 ระดับ โดยระดับสูงสุด คือ 7 เป็นระดับ world class ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการของการประกันคุณภาพที่ต้องตัง้ เป้าหมายไว้สูงเพื่อให้สะท้อนถึงปรัชญาที่นาไปสู่การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560 มีการประเมินใน 3 ระดับ
คือ การตรวจประเมินระดับหลักสูตร การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และการตรวจประเมิน
ระดับสถาบัน [4] โดยในระดับคณะได้กาหนดตัวบ่งชี้หลัก จานวน 13 ตัวบ่งชี้ (C.1 ถึง C.13) และตัวบ่งชี้เลือก จานวน
3 ตัวบ่งชี้ (S.1 ถึง S.3) ซึ่งเกณฑ์ในตัวบ่งชี้ทั้งหมดจะครอบคลุมองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 7
ด้าน ของ สมศ. ได้แก่ (1) คุณภาพศิษย์ (2) คุณภาพครู/อาจารย์ (3) การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา (4)
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุม ชน/สั ง คม (5) การทานุ บารุ ง ศิล ปะและวั ฒ นธรรม (6) อั ต ลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ และ (7)
มาตรการส่งเสริมและครอบคลุมเกณฑ์ประกันคุณภาพตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จานวน 6
ด้าน ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ในการประเมินใช้เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ ของ AUN-QA [5]
ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะไว้ในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 [6] ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2558 – 2561) [7] โดยส่งเสริมการนาเกณฑ์ AUN-QA มา
ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และส่งเสริมการนาเกณฑ์ CUPT-QA มาใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะ รวมถึงกาหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกาหนดนโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ การดาเนินงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชีไ้ ว้อย่างชัดเจนโดยมีการควบคุม ติดตามการดาเนินงาน ประเมินคุณภาพการศึกษา และ
นาผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการทางาน มีการจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ จัดทาระบบ
สารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และมีแนวปฏิบัตทิ ี่ดดี ้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ในงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานต่างๆ
เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เช่น พรเลิศ ยี่โถขาว (พ.ศ.
2546) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนทหาร
ขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก” ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กองทัพบก และความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของโรงเรี ย นฯ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลคื อ ด้ า นชั้ น ยศ และการศึ ก ษา มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนฯ ความพึงพอใจนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองทัพบก กับความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกัน
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คุณภาพการศึกษาภายใน [8] ภาณุ อดกลั้น และคณะ (พ.ศ. 2555) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี” ดังนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อย่างมาก คือ ความผูกพันต่อวิทยาลั ย รองลงมา คือ ความเป็นนักวิชาการ
นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ และภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับคณะวิชาของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ [9] ภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (พ.ศ. 2551) ได้
ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” ดังนี้ ปัญหา อุปสรรค
และผลกระทบในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ได้แก่ (1) นโยบายด้านการประกันคุณภาพมีการปรับเปลี่ยน
ระบบอย่างเร่งด่วน (2) ปัญหาด้านผู้บริหารยังขาดการกากับติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ (3) ปัญหาด้านบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มาตรฐานและตัวชี้วัด (4) ปัญหาด้านระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ยังไม่สามารถตรวจประเมินสภาพจริง
คณะกรรมการตรวจประเมินขาดประสบการณ์และความจริงจังในการตรวจประเมิน (5) ปัญหาด้านตัวชี้วัดดัชนีและ
เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี [10] ลักขณา จาตกานนท์ และคณะ (พ.ศ. 2554) ได้
ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ดังนี้ การดาเนินงานประกันคุณภาพทาให้เกิดการพัฒนางานและสร้างความพึงพอใจ
ระบบประกันคุณภาพ ได้แก่ (1) สนับสนุนให้มีสว่ นร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพเพื่อให้ประสบความสาเร็จใน
ผลลัพ ธ์ที่พึง ประสงค์ (2) ควรมีการพัฒนาบริห ารงานประกันคุ ณภาพโดยปรับปรุงวิธีบริห ารจัด การงานที่ ทาให้
ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ (3) ลดภาระงานเอกสารด้วยระบบสารสนเทศ (4) ควรสร้างความเข้ารู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับให้เห็นความสาคัญ เกิดความร่วมมือ ประสานการทางานด้วยระบบ PDCA การ
จัดการความรู้ การเสริมแรงจูงใจ (5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผนในการดาเนินงาน หาวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยระบบสารสนเทศ [11] อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาที่อ้างอิงได้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยตามบริบทของหน่วยงานที่
ศึกษา เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้านโครงสร้างองค์กร ทรัพยากร และหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ในบทความนี้นาเสนอผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสารวจข้อมูลในปีการศึกษา 2557 และ
2558 จากกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรสายสนับสนุน ผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปใช้
ในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามบริบทของคณะ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

วิธีการศึกษา
บทความนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล คือ แบบสอบถามเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร คือ
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บุคลากรของคณะ ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ในปีการศึกษา 2557 จานวน 47 คน และในปี
การศึกษา 2558 จานวน 25 คน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ แบ่งออกเป็น 4
ด้าน ได้แก่ (1) ผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี) (2) บุคลากรภายในคณะ (สายวิชาการและสาย
สนั บสนุ น) (3) การบริ หารจัด การ (ระดั บคณะและระดั บหลั กสู ตร) (4) สภาวการณ์ จากภายนอก และส่ ว นที่ 3
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ซึ่งเป็นคาถามปลายเปิด การวิเคราะห์
ข้อมูลในส่วนที่ 1 และ 2 ใช้สถิติแบบพรรณนา ในส่วนที่ 1 วิเคราะห์ความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
ในส่วนที่ 2 วิเคราะห์คา่ เฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ส่วนที่ 3 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ประชากร จากการเก็ บข้ อ มู ล ในปี ก ารศึก ษา 2557 และ 2558 พบว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายวิชาการ (ร้อยละ 59.57 และ 72.00) เพศชาย (ร้อยละ 55.32 และ 52.00)
อายุ 30–34 ปี (ร้อยละ 59.57 และ 80.00) ระดับการศึกษา ปริญญาโท (ร้อยละ 40.42 และ 56.00) ตาแหน่ง
อาจารย์ (ร้อยละ 40.43 และ 60.00) ประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี (ร้อยละ 55.32 และ 56.00) มีประสบการณ์
การทางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1-2 ปี (ร้อยละ 31.91 และ 44.00) รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ประชากรแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร
ข้อมูลทั่วไป
สถานะ
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
รวม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
51 ปี ขึน้ ไป
41 – 50 ปี
30 – 40 ปี
ต่ากว่า 30 ปี
รวม
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2557
จานวน (คน)
ร้อยละ

ปีการศึกษา 2558
จานวน (คน)
ร้อยละ

28
19
47

59.57
40.43
100.00

18
7
25

72.00
28.00
100.00

26
21
47

55.32
44.68
100.00

13
12
25

52.00
48.00
100.00

1
2
28
16
47

2.13
4.26
59.57
34.04
100.00

0
2
20
3
25

0.00
8.00
80.00
12.00
100.00

12
19
14
2

25.53
40.42
29.79
4.26

5
14
6
0

20.00
56.00
24.00
0.00

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2048

รวม

ปีการศึกษา 2557
จานวน (คน)
ร้อยละ
47
100.00

ปีการศึกษา 2558
จานวน (คน)
ร้อยละ
25
100.00

ตาแหน่ง
ผู้บริหารคณะ
หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์
เจ้าหน้าที่ / ครู
รวม

4
5
19
19
47

3
0
15
7
25

12.00
0.00
60.00
28.00
100.00

0
1
9
14
1
25

0.00
4.00
36.00
56.00
4.00
100.00

3
2
5
11
4
25

12.00
8.00
20.00
44.00
16.00
100.00

ข้อมูลทั่วไป

8.51
10.63
40.43
40.43
100.00

ประสบการณ์การทางาน
15 ปีขนึ้ ไป
2
4.26
11 – 15 ปี
1
2.13
6 – 10 ปี
15
31.91
1 – 5 ปี
26
55.32
น้อยกว่า 1 ปี
3
6.38
รวม
47
100.00
ประสบการณ์ในการทางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4 ปีขนึ้ ไป
7
14.90
3 – 4 ปี
5
10.64
2 – 3 ปี
5
10.64
1 – 2 ปี
15
31.91
ไม่มีประสบการณ์
15
31.91
รวม
47
100.00

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัันากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ในการศึกษาจาแนก
ปัจจัยออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ ผู้บริหาร บุคลากรภายในคณะ การบริหารจัดการ และสภาวการณ์ภายนอก ในแต่ละ
ส่วนหลักจะมีปัจจัยแตกต่างกัน ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในปีการศึกษา 2557 และ 2558 ได้ถูกนามาวิเคราะห์
2.1 ผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี( ในภาพที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยด้านผู้บริหาร สังเกตว่า
ทั้ง 2 ปีการศึกษามีปัจจัยสาคัญที่สุดเหมือนกัน คือ (1) การมีทัศนะคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และ (2) การนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการดาเนินงาน
ภายในคณะอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึก ษา 2557 ยังมีปัจจัยสาคัญที่สุดอีก คือ (1) การมีความรู้และความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และ (2) การนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสาคัญอันดับสองในปีการศึกษา 2557 คือ (1) ความสามารถวางแผนและกากับติดตามงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ และ (2) ความสามารถนาผลการประเมินการประกันคุณภาพไป
ใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและดาเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสาคัญอันดับสองในปีการศึกษา
2558 คือ (1) การนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง และ (2)
การมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
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ทั้ง 2 ปี การศึก ษามีปัจ จัย น้อ ยสุ ด เหมือ นกั น คื อ (1) การกระตุ้น และสร้า งแรงจู งใจให้ บุค ลากร
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็มความสามารถ โดยในปีการศึกษา 2558 ยังมีปัจจัยสาคัญ
น้อยสุดอีก คือ (1) ความสามารถนาผลการประเมินการประกันคุณภาพไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและ
ดาเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง และ (2) ความสามารถวางแผนและกากับติดตามงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างปีการศึกษา 2557 และ 2558 จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา
2558 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนของปัจจัยต่างๆ มีค่าลดลง

ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยด้านผู้บริหาร

ภาพที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยด้านบุคลากรภายในคณะ
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2.2 บุคลากรภายในคณะ (สายวิชาการและสายสนับสนุน( ในภาพที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยด้านบุคลากรภายในคณะ สังเกตว่า
ทั้ง 2 ปีการศึกษามีปัจจัยสาคัญที่สุดเหมือนกัน คือ (1) การนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และ (2) การมีทัศนะคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นใน
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 มีปัจจัยสาคัญที่สุดอีก คือ (1) การมีจานวนเพียงพอและ/
หรือมีภาระงานเหมาะสมต่อการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (2) การนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการวางแผนตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และ (3) ความสามารถในการทางานเป็นทีม
ทั้ง 2 ปีการศึกษามีปัจจัยสาคัญอันดับสองเหมือนกัน คือ (1) ความตระหนั กและให้ความสาคัญกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา และ (2) การมีความรู้แ ละความเข้าใจอย่างถ่ องแท้ในเกณฑ์ก ารประกั นคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2558 มีปัจจัยสาคัญอันดับสองอีก คือ (1) การนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน
การวางแผนตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และ (2) ความสามารถในการทางานเป็นทีม
ปั จ จั ย ส าคั ญ น้ อ ยสุ ด ในปี ก ารศึก ษา 2558 คื อ (1) การมีจ านวนเพี ย งพอและ/หรื อ มีภ าระงาน
เหมาะสมต่อการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างปีการศึกษา 2557 และ 2558 จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา
2558 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ มีค่าลดลง ขณะที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนของปัจจัยต่างๆ มีค่าสูงขึ้น
2.3 การบริหารจัดการ (ระดับคณะและระดับหลักสูตร( ในภาพที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยด้านการบริหารจัดการ สังเกตว่า
ทั้ง 2 ปีการศึกษามีปัจจัยสาคัญที่สุดเหมือนกัน คือ (1) ความชัดเจนของวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แผนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ (2) การให้ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับ ปีการศึกษา 2557 มีปัจจัยสาคัญที่สุดอีก คื อ (1) โครงสร้างการ
บริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมีความเหมาะสม และ (2) การบริหารจัดการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรูปแบบ PDCA และการจัดการความรู้
ทั้ง 2 ปีการศึกษามีปัจจัยสาคัญอันดับสองเหมือนกัน คือ (1) การนาผลการประเมินการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2557 มีปัจจัยสาคัญอันดับสองอีก คือ (1) การ
จัดสรรงบประมาณและทรัพ ยากรเพื่อสนั บสนุนงานด้ านการประกันคุ ณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม (2) การ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรอย่างชัดเจนและเหมาะสม
และ (3) การน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาใช้ป ระกอบการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบแก่ บุ ค ลากร
นอกจากนี้ปีการศึกษา 2558 ยังมีปัจจัยสาคัญอันดับสองอีก คือ (1) การบริหารจัดการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรูปแบบ PDCA และการจัดการความรู้
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ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ปัจจัยสาคัญอันดับสามในปีการศึกษา 2557 คือ (1) การมีระบบสารสนเทศที่เอื้ออานวยต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยสาคัญอันดับสามในปีการศึกษา 2558 คือ (1) การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม (2) โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะมีความเหมาะสม และ (3) การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรอย่างชัดเจนและเหมาะสม
ปัจจัยสาคัญน้อยสุดในปีการศึกษา 2558 คือ (1) การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบแก่บุคลากร และ (2) การมีระบบสารสนเทศที่เอื้ออานวยต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างปีการศึกษา 2557 และ 2558 จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา
2558 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนของปัจจัยต่างๆ มีค่าลดลง
2.4 สภาวการณ์จากภายนอก ในภาพที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนน
จากปัจจัยด้านสภาวการณ์จากภายนอก สังเกตว่า
ปัจจัยสาคัญที่สุดในปีการศึกษา 2557 คือ (1) ความชัดเจนในแผนการดาเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (2) ความชัดเจนในนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย/
สกอ. (3) มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่คณะอย่างเหมาะสม และ (4) ความชัดเจนในกระบวนการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ปัจจัยสาคัญที่สุดในปีการศึกษา 2558 คือ (1) การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับผู้ปฏิบัติงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสาคัญอันดับสองในปีการศึกษา 2557 คือ (1) ความชัดเจนของการกาหนดรูปแบบเอกสาร
หลักฐานและแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (2) การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับผู้ปฏิบัติงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (3) ความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
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มหาวิทยาลัย และ (4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อเอื้ออานวยต่อการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยด้านสภาวการณ์จากภายนอก
ปัจจัยสาคัญอันดับสองในปีการศึกษา 2558 คือ (1) ความชัดเจนในนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย/สกอ. (2) ความชัดเจนในแผนการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และ (3) ความชัดเจนในกระบวนการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัตขิ องมหาวิทยาลัย
ปั จ จั ย ส าคั ญ อั น ดั บ สามในปี ก ารศึ ก ษา 2558 คื อ (1) มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบสารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อเอื้ออานวยต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (2) ความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ (3) มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะอย่างเหมาะสม
ปัจจัย สาคัญ น้อยสุดในปีการศึกษา 2558 คื อ (1) ความชัดเจนของการก าหนดรูปแบบเอกสาร
หลักฐานและแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างปีการศึกษา 2557 และ 2558 จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา
2558 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ มีค่าลดลง ขณะที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนของปัจจัยต่างๆ มีค่าสูงขึ้น
จากการนาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยต่างๆ มาคานวณค่าเฉลี่ยรวมของปัจจัยแต่ละด้าน
แล้วแสดงการเปรียบเทียบดังในภาพที่ 5 พบว่า ทั้ง 2 ปีการศึกษามีปัจจัยสาคัญที่สุด คือ (1) ด้านผู้บริหาร (2) ด้าน
การบริหารจัดการ โดยในปีการศึกษา 2557 มีปัจจัยสาคัญอันดับสองและสาคัญน้อยสุด คือ (1) สภาวการณ์จาก
ภายนอก และ (2) บุคลากรภายในคณะ ตามลาดับ ขณะที่ในปีการศึกษา 2558 มีปัจจัยสาคัญอันดับสองและสาคัญ
น้อยสุด คือ (1) บุคลากรภายในคณะ และ (2) สภาวการณ์จากภายนอก ตามลาดับ
3. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ผู้ตอบแบบสอบถามได้
ให้ขอ้ เสนอแนะจาแนกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
นโยบาย เป้ า หมาย และแนวทางการด าเนิ น งานในระดั บ หลั ก สู ต ร ผู้ ต อบแบบสอบถามให้
ข้อเสนอแนะดังนี้
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(1) ควรกาหนดนโยบายให้ครบทุกประเด็นเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ CUPT-QA และ AUN-QA
(2) ควรกาหนดแผนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นรายปีและรายเดือน
(3) ควรยึดการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแนวปฏิบัตหิ ลักในการพัฒนาและบริหารคณะ
(4) ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน

ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยด้านต่างๆ
บุคลากรภายในคณะ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
(1) ควรกาหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง
(2) ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
(3) ควรเพิ่มการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากร
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(4) ควรกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแก่คณาจารย์ในระดับหลักสูตร
(5) ควรมีคณะกรรมการติดตาม/ควบคุมการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
(6) ควรมีนักวิชาการงานประกันคุณภาพการศึกษาประจาแต่ละสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้จริง
เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

อธิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีความสาคัญในภาพรวมทั้ง 2 ปีการศึกษา
โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ (1) ด้านผู้บริหาร (2) ด้านการบริหารจัดการ (3) ด้านบุคลากรภายในคณะ
และ (4) ด้านสภาวการณ์จากภายนอก ทัง้ นี้ อาจเป็นเพราะการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเริ่มต้นจาก
การที่ผู้บริหารของคณะเป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารงาน โดยเป็นผู้กาหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบจากมหาวิทยาลั ย ก าหนดระบบและกลไกในการบริ ห ารงานภายในคณะ และก าหนดตั ว ชี้วั ด เพื่อ ประเมิ น
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กากับ ควบคุม และติดตาม
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2054

การบริหารจัดการโดยกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรตามตัวบ่งชี้อย่างชัดเจนหลายรูปแบบ เช่น การ
กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นต้น และมีการ
สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานในรูปแบบการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในคณะ และการอบรมร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังนั้น ปัจจัยด้าน
ผู้บริหารจึงเป็นปัจจัยที่มคี วามสาคัญที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านการบริหารจัดการภายในคณะ ในส่วนของบุคลากร
ภายในคณะมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบในตาแหน่งและตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารของ
คณะ โดยมีสิ่งจูงใจ คือ การผลประเมินการปฏิบัติงาน และการประเมินความดีความชอบเพื่อ เลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจาปี ในด้านสภาวการณ์จากภายนอกมีผลกระทบน้อยที่สุด เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการกาหนดเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและมอบให้ผู้บริหารของคณะเป็นผู้ดาเนินการถ่ายทอดลงสู่บุคลากรภายในคณะ ทาให้
บุคลากรภายในคณะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการตอบแบบสอบถามรับทราบแค่นโยบายของมหาวิทยาลัยผ่าน
ทางผู้บริหารของคณะเท่านัน้ แต่ไม่ทราบรายละเอียดอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ จึงทาให้ไม่ทราบถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ด้านผู้บริหาร มีปัจจัยหลักที่สาคัญ คือ (1) การมีทัศนะคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และ (2) การนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาและการ
ดาเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนสาคัญที่ผู้บริหารนามาใช้
เป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายและวางแผนการดาเนินงานของคณะ อีกทั้งมหาวิทยาลัยพะเยากาหนดให้ใช้ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในการประเมินการปฏิบัตงิ านประจาปีของผู้บริหารคณะ ปัจจัยที่ทาให้ผู้บริหาร
สามารถบริหารงานตามแผนให้สาเร็จลุล่วงจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึก ษาที่
มหาวิทยาลัยประกาศใช้ รวมถึงต้องมีทัศนคติที่ดตี อ่ การปฏิบัตติ ามหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของภาณุ อดกลัน้ และคณะ (2555 : 62) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี อุดรธานี คือ นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ และภาวะผู้นา
ด้านการบริหารจัดการ มีปัจจัยหลักที่สาคัญ คือ (1) ความชัดเจนของวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนการ
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (2) การให้ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับ และ (3) การบริหารจัดการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามรูปแบบ PDCA และการจัดการความรู้ อาจเป็นเพราะบุคลากรเห็นว่าคณะยังขาดความชัดเจนใน
การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย และแผนการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัตงิ านด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะในบทความนี้ คือ (1) ควรกาหนดนโยบายให้
ครบทุ กประเด็ นเพื่อให้ บรรลุตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษา (2) ควรกาหนดแผนการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาเป็นรายปีและรายเดือนเพื่อให้บุคลากรทราบและเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน (3) ควรยึดการประกันคุณภาพ
การศึก ษาเป็ น แนวปฏิบัติห ลั ก ในการพั ฒ นาและบริ ห ารคณะ (4) ควรก าหนดนโยบายด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง และ (5) ควรเพิ่มการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจั ยของภาณุ อดกลั้น และคณะ
(2555 : 62) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี คือ
นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2551 : 53) พบว่า
ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ นโยบายด้าน
การประกันคุณภาพมีการปรับเปลี่ยนระบบอย่างเร่งด่วน รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของลักขณา จาตกานนท์ และ
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คณะ (2554 : 86-87) พบว่า การพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร คื อ ควรสร้ า งความเข้ า รู้ ค วามเข้ า ใจแก่ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให้ เ ห็ น
ความสาคัญ เกิดความร่วมมือ ประสานการทางานด้วยระบบ PDCA การจัดการความรู้ การเสริมแรงจูงใจ
ด้านบุคลากรภายในคณะ มีปัจจัยหลักที่สาคัญ คือ (1) การมีทัศนะคติที่ดแี ละมีความมุ่งมั่นในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (2) การนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง (3) ความตระหนักและให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ (4) การมี
ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา อาจเป็นเพราะบุคลากรมีทัศนคติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาว่าเป็นการเพิ่มภาระนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะในบทความนี้ คือ (1) ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับ (2) ควรเพิ่มการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บุคลากรสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (3) ควรกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแก่คณาจารย์ในระดับหลักสูตร และ
(4) ควรมีนักวิชาการงานประกันคุณภาพการศึกษาประจาแต่ละสาขาวิชา สอดคล้องกับงานวิ จัยของพรเลิศ ยี่โถขาว
(2546 : 37-38) พบว่า ความพึงพอใจนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก และความรู้ความเข้าใจ
การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน มีค วามสัม พันธ์กั บประสิ ทธิผลการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2551 : 53) พบว่า ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ปัญหาด้านบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มาตรฐานและตัวชีว้ ัด รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของลักขณา จาตกานนท์ และ
คณะ (2554 : 86-87) พบว่า การดาเนินงานประกันคุณภาพทาให้เกิดการพัฒนางานและสร้างความพึงพอใจระบบ
ประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ ควรสร้างความ
เข้ารู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับให้เห็นความสาคัญ เกิดความร่วมมือ ประสานการทางานด้วยระบบ PDCA การ
จัดการความรู้ การเสริมแรงจูงใจ
ด้านสภาวการณ์จากภายนอก มีปัจจัยหลักที่สาคัญ คือ (1) การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับผู้ปฏิบัตงิ านและมีการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (2) ความชัดเจนในนโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ สกอ. (3) ความชัดเจนในแผนการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และ (4) ความชัดเจนในกระบวนการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย อาจเป็น
เพราะหน่วยงานกลางซึ่งรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยติดต่อสื่อสารกับคณะ
ค่อนข้างน้อยในเรื่องข้อมูลต่างๆ เช่น นโยบาย แผนการดาเนินงานรายปีและรายเดือน และขั้นตอนการดาเนินงาน เป็น
ต้น รวมถึงขาดการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างส่วนกลางและคณะ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2551 : 53) พบว่า ปัญหา อุ ปสรรค และผลกระทบในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ นโยบายด้านการประกันคุณภาพมีการปรับเปลี่ยนระบบอย่าง
เร่ ง ด่ ว น และปั ญ หาด้ า นตั ว ชี้วั ด ดั ชนีแ ละเกณฑ์ก ารตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายในมีก ารเปลี่ ย นแปลงทุ ก ปี และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของลักขณา จาตกานนท์ และคณะ (2554 : 86-87) พบว่า การดาเนินงานประกันคุณภาพทา
ให้เกิดการพัฒนางานและสร้างความพึงพอใจระบบประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพเพื่อให้ประสบความสาเร็จ
ในผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
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ข้อเสนอแนะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนาผลการศึกษานีไ้ ปใช้ในการพัฒนากระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจาแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารควรมีทัศนคติที่เห็นว่ าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบมีความราบรื่น และควรนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
กาหนดมาใช้ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการดาเนินงานให้ชัดเจน รวมถึง มีก ารควบคุม และติดตามการ
ดาเนินงานอย่างสม่าเสมอเพือ่ ให้สาเร็จสุล่วงตามแผนที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ คณะควรกาหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน ประกาศให้บุคลากรรับทราบเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน และควรจัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้าใจ กระตุ้น และสร้างจิตสานึกในการทางานโดยมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานประจา เป็นต้น
3. ด้านบุคลากรภายในคณะ ได้แก่ คณะควรมีกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อ เนื่อง เพื่อ สร้ า งความเข้า ใจและทัศ นคติที่ดีใ นการทางานแก่ บุค ลากร และควรนาเกณฑ์ก ารประกั นคุ ณภาพ
การศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัตงิ านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. ด้านสภาวการณ์จากภายนอก ได้แก่ หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในการกาหนด
นโยบายและการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ควรประกาศให้คณะทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
รวมถึงควรสร้างเครือข่ายกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ผลกระทบจากการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน : มหาวิทยาลัยพะเยา
Effects of the opening semester according to ASEAN Community : University
of Phayao.
คมกฤต เมฆสกุล1*
Khomkit Meksagul1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาและสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยพะเยาที่มีต่อการเปิดภาคเรียนตามอาเซียน และ 2.) ศึกษาผลกระทบจากการเปิดภาคเรียนตามอาเซียน โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 269 คน, กลุ่มนิสิตใน
มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 400 คน และกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา จานวน 296 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าไคสแคว์
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยาทุกประเภท ไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคม
อาเซี ยนถึ งร้ อยละ 74.72 และกลุ่ มนิสิ ตในมหาวิทยาลั ยพะเยาโดยส่ วนใหญ่ ไม่เห็ นด้ วยกั บการเปิ ดภาคเรี ยนตาม
ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 35.50 แต่กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่ไม่มีความเห็นต่อ
การเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน ร้อยละ 38.85
คาสาคัญ: ผลกระทบ อาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา

Abstract
The purpose of this research was to 1.) study and survey recommendations from all concern people with
beginning the semester in according to the ASEAN community for University of Phayao. and 2.) study the impact
with beginning the semester in according to the ASEAN community. The samples were 269 personals work in
University of Phayao, 400 students in University of Phayao and 296 students of high school in Phayao province.
Statistics for data analysis were the percentages, the mean, the one-way ANOVA and Chi – square test.
Research result indicated that the personals work in University of Phayao (74.72%) were not agree with
beginning the semester in according to the ASEAN community. Secondly, the most of students in University of
Phayao (35.50%) were not agree with beginning the semester in according to the ASEAN community. But, the
students of high school in Phayao province (38.85) were not any recommendations with beginning the semester
in according to the ASEAN community.
Keywords: Effect, ASEAN, University of Phayao.
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บทนา
นับตัง้ แต่ปีการศึกษา 2557 สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนการศึกษาให้
เป็นไปตามมติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คือ ภาคการเรียนที่ 1 เปิดเรียนในเดือนกันยายน –
ธั น วาคม และ ภาคการเรี ย นที่ 2 เปิ ด เรี ย นในเดื อ นมกราคม - พฤษภาคม ส่ ง ผลให้ ร ะบบการศึ ก ษาของ
สถาบันอุด มศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ย วข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับแนวปฏิบัติน้ี เช่น อาจารย์ นักเรียน นิสิ ต
บุ ค ลากรด้ า นสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและผู้ ปกครอง ทาให้ มีวิ ถี ชีวิต ที่ เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม และได้ ส ร้ า ง
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนการสอนด้านการเกษตรที่จะเป็นไปอย่างยากลาบาก
เนื่องจาก ฤดูกาลที่เปิดภาคเรียนตามอาเซียนนัน้ ไม่เอื้อต่อการขยายพันธุ์พืชบางชนิด ส่งผลต่อการเรียนเกษตรในการ
เพาะปลูกพืช (อริยา คูหา, 2559) นอกจากผลกระทบในเชิงลบแล้ว ก็ยังมีผลกระทบในเชิงบวกที่จะช่วยทาให้การ
แลกเปลี่ยนนิสติ /นักศึกษาง่ายขึน้ เมื่อมีการปิดเทอมหรือเปิดเทอมตรงกันกับต่างประเทศ นิสิตก็จะสามารถไปเรียนต่อ
บางภาคการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้โดยไม่เสียเวลา (เชียงใหม่นิวส์, 2559) เป็นต้น
การปรับตัวอันเนื่องมาจากการรวมตัวของประเทศต่าง ๆ สู่ประชาคมอาเซียนย่อมมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ
จึงมีความจาเป็นต้องมีการปรับกระบวนการเรียนรู้ ปรับทัศนคติ และการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ยุคใหม่ให้เป็นไป
อย่างมีเป้าหมาย อย่างคนรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (วั นดี ศรี
สวัสดิ์, 2558) ถ้าหากมีการเตรียมความพร้อมที่ดี มีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถยีนหยัด
แข่งขันและอยู่รอดต่อไปได้ (สุกัญญา ดวงอุปมา และคณะ, 2552) จากคากล่าวของ Charle Darwin ที่ได้กล่าวว่า
“สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด ไม่จาเป็นที่จะต้องมีชวี ติ อยูร่ อดได้ แต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดได้ ต้องเป็นสิ่งมีชีวิต ที่
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับตัวอยู่เสมอต่างหากที่จะอยู่รอดต่อไป” (Thomas L. Wheelen and J. David
Hunger, 2008) ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาล ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา เดิมเป็นวิทยาเขต
ในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร (วิกิพเี ดีย, 2559) ต่อมา มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (ราชกิจานุเบกษา, 2553) ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศอย่าง
เต็มรูปแบบ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยาได้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา จานวน 15 คณะ 1 วิทยาลัย (หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559) และต้องได้รับผลกระทบอีกครั้งจากการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน หลังจากการ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องแยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งกับบุคลากรภายใ น
มหาวิทยาลัย นิสิต และนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของไทย เพื่อนาผลการศึกษาวิจัยเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้องในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนการศึกษาให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยาที่มี
ต่อการเปิดภาคเรียนตามอาเซียน
2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อการเปิดภาคเรียนตามอาเซียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยพะเยาที่มีต่อการเปิดภาคเรียนตามอาเซียน

การทบทวนวรรณกรรม
ความเป็นมาของการเปิด – ปิดภาคเรียนของประเทศในภูมภิ าคต่าง ๆ
การเปิดภาคเรียนของระดับอุดมศึกษาของประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาจะมีการเปิดและปิด
ภาคเรียนแตกต่างกันเล็กน้อย โดยมหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาส่วนใหญ่จะเปิดภาคเรียนแรกในเดือนกันยายนของทุก
ปี ขณะที่มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปจะเปิดเรียนแรกช้ากว่าในทวีปอเมริกาเล็กน้อย โดยเปิดเรียนในปลายเดือนกันยายน
ถึงต้นเดือนตุลาคม และปิดภาคเรียนแรกราวกลางเดือนธันวาคม ส่วนภาคเรียนที่สองเปิดเรียนกลางเดือนมกราคมไป
จนถึง กลางเดือนมีนาคมก่อ นที่จ ะมีการเปิ ดภาคเรี ยนที่ สามหรือภาคเรียนฤดูร้อนปลายเดือนเมษายน ในขณะที่
ประเทศออสเตรเลีย จัดระบบการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 4 ภาคเรียน ซึ่งภาคเรียนแรกจะเปิดในเดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม ภาคเรียนที่สองเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่สามเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน และ
ภาคเรียนที่ส่เี ดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ในส่วนการเปิด – ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในประเทศแถบอาเซียนก็
มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ดังนี้
1. ประเทศที่ เ ปิ ด ภาคเรี ย นแรก ในเดื อ นตุ ล าคมถึ ง เดื อ นมกราคม และเปิ ด ภาคเรี ย นที่ ส อง ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม คือ ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว
2. ประเทศที่เปิดภาคเรียนแรก ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม และเปิดภาคเรียนที่สอง ในเดือนมกราคม
ถึงเดือนพฤษภาคม คือ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศบรูไน
3. ประเทศที่เปิดภาคเรียนแรก ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และเปิดภาคเรียนที่สอง ในเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน คือ ประเทศเมียนร์ม่า
4. ประเทศที่ เ ปิ ด ภาคเรี ย นแรก ในเดื อ นมิถุ น ายนถึ ง เดื อ นตุ ล าคม และเปิ ด ภาคเรี ย นที่ ส อง ในเดื อ น
พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม คือ ประเทศฟิลปิ ปินส์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บรรจบ ภิรมย์คา และคณะ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคม
อาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่า นักวิชาการและผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเลื่อนเปิดปิด
ภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษา โดยนักวิชาการเห็นด้วยกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ
50.8 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.4 รู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 19.8 และเห็นด้วยกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 44.9 ไม่
เห็นด้วย ร้อยละ 36.9 และรู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 18.2 ซึ่งนักวิชาการที่เห็นด้วยคิดว่ามีประโยชน์หรือข้อดี คือ ความเป็น
สากลสอดคล้องกับประชาคมอาเซียนมากที่สุด รองลงมา คือ มีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักศึกษา ในส่วนของนักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลการเปิดปิดภาค
เรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีนักเรียนไม่ทราบข้อมูล ร้อยละ 46.7 ทราบ
ข้อมูล ร้อยละ 38.5 ไม่ตอบ ร้อยละ 14.8 และมีความรู้สกึ เฉย ๆ กับการเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน
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ของสถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ 66.0 ซึ่งนักเรียนที่เห็นด้วยกับการเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนดังกล่าว ระบุเหตุผลว่า มี
โอกาสหารายได้เสริมช่วงปิดเรียน ร้อยละ 2.5 รองลงมา คือ ได้เปิดภาคเรียนพร้อมกับอาเซียน ร้อยละ 2.0 ส่วน
นักเรียนที่ไม่เห็นด้วย ระบุเหตุผลว่า ปิดนานเกินไป ร้อยละ 2.5 รองลงมา คือ ทาให้การเรียนช้าลง ร้อยละ 2.0
อริยา คูหา (2559) ได้ทาการศึกษา ความคิดเห็นต่อการเปิดและปิดภาคเรียนตามอาเซียนของมหาวิทยาลัย
สมาชิกที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา จานวนทั้งหมด 27 มหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น 5,540 คน ทาการจัดเก็บข้อมูลใน
ระหว่าง เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมุ่งศึกษาใน 4 ด้าน โดยกลุม่ เป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันต่อการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน คือ
1). ในด้านการเรียนการสอน มีความคิดเห็นต่อการเปิดและปิดภาคเรียนตามอาเซียนอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด โดยรายการที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ประเด็นการเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน เนื่องจากไม่สอดคล้อง
กับบริบทสภาพอากาศของประเทศไทย
2). ในด้านความต่อเนื่องกับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีความคิดเห็นต่อการเปิดและปิดภาคเรียนตามอาเซียนอยู่
ในระดั บมากทุก รายการ โดยรายการที่ มีค วามคิด เห็ นมากที่สุ ด คือ ทาให้ ขาดความต่อเนื่องกัน ในการจั ดระบบ
การศึกษาของระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
3.) ในด้านการหางานทาของนักศึกษา มีความคิดเห็นการเปิดและปิดภาคเรียนตามอาเซียนอยู่ในระดับมาก
และปานกลาง โดยรายการที่มีความคิดเห็นมาก คือ ไม่สอดคล้องกับการหางานทาของ
4). ในด้านการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความคิดเห็นต่อการเปิดและปิดภาคเรียนตามอาเซีย นส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากและปานกลาง โดยรายการที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ส่งผลต่อการบริหารงานการใช้เงิน
งบประมาณในโครงการต่าง ๆ
ทั้งนี้ ความคิดเห็นต่อการเปิดและปิดภาคเรียนตามอาเซียนของกลุ่มคณาจารย์ที่เห็นด้วยกับการเปิด -ปิด
ภาคเรียนมีเพียง 365 คน (26.8%) และ ที่ไม่เห็นด้วย 996 คน (73.2%) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนมีความเห็นด้วย
กับการเปิด-ปิดภาคเรียน มีจานวน 482 คน (37.0%) และที่ไม่เห็นด้วยจานวน 820 คน (63.0%) และกลุ่มนักศึกษาที่
เห็นด้วยกับการเปิด-ปิดภาคเรียน มีจานวน 1124 คน (39.1%) และที่ไม่เห็นด้วยมีจานวน 1,753 คน (60.9%)
รัฐกรณ์ คิดการ และคณะ (2559) ได้ทารายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน
ภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาาภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสารวจความเห็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 17
สถาบันการศึกษาของรัฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) ทั้งสิ้น 1,817 คน (แยกเป็น
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 653 คน นักศึกษา 721 คน และผู้เกี่ยวข้องภายนอก 443 คน) เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1
– 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสอบถามผลกระทบจากการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนใน 4 ด้าน คือ 1.) ด้าน
การเรียนการสอน 2.) ด้านการบริหารจัดการ 3.) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และ 4.) ด้า นการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยทุกกลุ่มได้รับผลกระทบอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงตามค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอก บุคลากรภายในสถาบัน และนักศึกษา ตามลาดับ ซึ่งมีผลกระทบด้านการเรียนการสอนมากที่สุด และด้าน
การบริหารจัดการ รองลงมา ทัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ควรกลับมาเปิดภาคเรียนแบบเดิมสูงถึงร้อยละ 72.10
โดยร้ อ ยละ 62.33 มี ค วามเห็ น ว่ า การเปิ ด ภาคเรี ย นตามประชาคมอาเซี ย นมี ผ ลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต อาชี พ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี สังคม และวัฒนธรรมของไทย
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สมมติฐานการวิจัย
1. ความคิดเห็นต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยพะเยามีความแตกต่างกัน
2. ผลกระทบที่มีต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยพะเยามีความแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) โดยการสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกจากผลกระทบต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกจากผลกระทบต่อ
การเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซี ยนของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถแบ่งได้เป็น กลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยพะเยา, กลุ่มที่ 2 กลุ่มนิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา และ กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา
ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ขนาดตัวอย่างจะใช้วิธีการคานวณของ Taro Yamane โดยใช้สูตรคานวณ ในกรณีที่ทราบจานวนประชากร
เป้าหมาย (บุญธรรม จิตต์อนันต์, 2540) ดังนี้
n = N
เมื่อ

1+Ne2
n = จานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการ
N = จานวนประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อน

ผู้วิจัยกาหนดความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 ในการคานวณกลุม่ ตัวอย่าง โดยจานวนกลุ่มประชากรเป้าหมาย
และขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แสดงรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวนขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม
ประเภท (กลุ่ม)

1. กลุ่มบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา
2. กลุ่มนิสติ ในมหาวิทยาลัยพะเยา
3. กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
พะเยา
รวมทั้งสิ้น
*กองการเจ้าหน้าที่, 2560.

จานวนประชากร
ขนาด
(คน)
ตัวอย่าง (คน)
1,633*
20,461**
10,602***

322
393
386

เผื่อเพิ่มอีก 10%
สาหรับกลุ่ม
ตัวอย่าง
360
440
430

32,696

1,101

1,230

**ระบบบริการการศึกษา, 2560. ***ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา, 2560.
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามจากคณะผู้วิจัยของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ที่ได้ในการดาเนินการวิจัย เรื่อง ผลกระทบการเลื่อน เปิด – ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา
ตามอาเซียนและแนวทางการพัฒนา โดยผู้วิจัยได้รับการอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นามาเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครัง้ นี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยเป็นแบบคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(multiple choice question) อันได้แก่ เพศ อายุ คณะที่ศกึ ษา ชัน้ ปี เป็นต้น
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน โดย
แบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) และการแปลงให้คะแนนแต่ละข้อเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ กลุ่มทางบวก หากตอบมากที่สุดให้ 5 คะแนน หากตอบ มาก ปานกลาง
เล็กน้อย และไม่มีเลยให้ 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลาดับ โดยแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552)
และมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม 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
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูล
คุณลักษณะส่วนบุคคลในแต่ละกลุ่ม
2. การวิเคราะห์ค่าไคสแคว์ (Chi-Square) เพื่อเปรียบเทียบความเห็นต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคม
อาเซียนของผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1
3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบที่มีต่อการ
เปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทดสอบ
สมมุติฐานข้อที่ 2

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนทั้ง 3 กลุ่ม
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับกลับคืนเป็นจานวน 269 คน (หรือคิดเป็น 83.54%) กลุ่มที่ 2
กลุ่มนิสติ ที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับกลับคืนเป็นจานวน 400 คน (หรือคิดเป็น 101.78%) และ กลุ่ม
ที่ 3 กลุ่มนั กเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา ได้รับกลับคืนเป็นจานวน 296 คน (หรือคิ ดเป็ น
76.68%) โดยมีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคม
อาเซียนทั้ง 3 กลุ่ม ดังตาราง
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ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลในแต่ละกลุ่ม
กลุ่ม

จานวน

ร้อยละ
N = 269 คน

กลุ่มที่ 1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา
เพศ
1.) ชาย

107

39.78

2.) หญิง

162

60.22

รวม

269

100.00

จานวน

ร้อยละ

1.) สายบริหาร

9

3.35

2.) สายวิชาการ

98

36.43

3.) สายสนับสนุน

162

60.22

รวม

269

100.00

กลุ่ม
ประเภทบุคลากร

ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน
เห็นด้วย ควรเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน

21

7.81

ไม่เห็นด้วย ควรเปิดภาคเรียนตามเดิม

201

74.72

เฉย ๆ ไม่มีความเห็น

47

17.47

รวม

269

100.00
N = 400 คน

กลุ่มที่ 2 นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา
เพศ
1.) ชาย

141

35.25

2.) หญิง

258

64.50

ไม่ระบุ

1

0.25

รวม

400

100.00

1.) ชั้นปีที่ 1

76

19.00

2.) ชั้นปีที่ 2

127

31.75

3.) ชั้นปีที่ 3

73

18.25

4.) ชัน้ ปีที่ 4 หรือ มากกว่า

117

29.25

ไม่ระบุ

7

1.75

รวม

400

100.00

ประเภทระดับชั้นปีที่กาลังศึกษา

ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน
เห็นด้วย ควรเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน

119

29.75

ไม่เห็นด้วย ควรเปิดภาคเรียนตามเดิม

142

35.50

เฉย ๆ ไม่มีความเห็น

136

34.00
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ไม่ระบุ

3

0.75

รวม

400

100.00
N = 296 คน

กลุ่มที่ 3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา
เพศ
1.) ชาย

103

34.80

2.) หญิง

193

65.20

รวม

296

100.00

จานวน

ร้อยละ

76
131
89
296

25.68
44.26
30.07
100.00

กลุ่ม
ประเภทของขนาดโรงเรียน
1.) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
2.) โรงเรียนขนาดใหญ่

3.) โรงเรียนขนาดกลาง
รวม

ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน
เห็นด้วย ควรเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน

107

36.15

ไม่เห็นด้วย ควรเปิดภาคเรียนตามเดิม

74

25.00

เฉย ๆ ไม่มีความเห็น

115

38.85

รวม

296

100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของกลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยพะเยา และกลุ่มที่ 2 กลุ่มนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความไม่เห็นด้วยกับเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน
ตามประชาคมอาเซียน อยู่ในอันดับแรก คือ ร้อยละ 74.72 และ 35.50 ตามลาดับ ส่วนกลุ่มที่ 3 กลุ่มนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา มีไม่มคี วามเห็นหรือรู้สกึ เฉย ๆ อยูใ่ นอันดับแรก คือ ร้อยละ 38.85
2. การวิเคราะห์ค่าไคสแคว์ (Chi-Square) เพื่อเปรียบเทียบความเห็นต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคม
อาเซียนของผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 จานวนและเปอร์เซ็นต์ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภท (กลุ่ ม( ของผู้มีส่ว น จ านวนความเห็ น เกี่ ย วกั บ การเปิ ด ภาคเรี ย น % ความเห็น เกี่ ย วกั บ การเปิ ด ภาคเรี ย นตาม
ประชาคมอาเซียน แยกตามประเภทบุคลากร
ได้ ส่ ว นเ สี ย ทั้ ง ภายในและ ตามประชาคมอาเซียน (n = 962)
ภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เฉย ๆ
กลุ่ ม บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย
21 (2.18%)
พะเยา

201 (20.89%) 47 (4.89%)

กลุ่มนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา 119 (12.37%)
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
107 (11.12%)
ตอนปลายในจังหวัดพะเยา

7.81%

74.72%

17.47%

142 (14.76%) 136 (14.14%) 29.97%

35.77%

34.26%

74 (7.69%)

25.00%

38.85%

115 (11.95%) 36.15%

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2066

จากตารางที่ 3 พบว่า ประเภท (กลุ่ม) ของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.) กลุ่มบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา, 2.) กลุ่มนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา และ 3.) กลุ่ม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยานัน้ มีความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน
แตกต่างกัน (2= 162.993) โดยกลุ่มบุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตาม
ประชาคมอาเซียนมากที่สุด แต่กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา มีไม่มีความเห็นหรื อรู้สึก
เฉย ๆ ต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 4 จานวนและเปอร์เซ็นต์ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนกับข้อมูลประเภท
บุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา
จ านวนความเห็ น เกี่ ย วกั บ การเปิ ด ภาคเรี ย น % ความเห็น เกี่ ย วกั บ การเปิ ด ภาคเรี ย นตาม
กลุ่มที่ 1 ประเภทบุคลากร
ตามประชาคมอาเซียน (n = 269)
ประชาคมอาเซียน แยกตามประเภทบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เฉย ๆ
สายบริหาร (n = 9 คน)

-

9 (3.35%)

-

-

100.00%

-

สายวิชาการ (n = 98 คน)

8 (2.97%)

74 (27.51%)

16 (5.95%)

8.16%

75.51%

16.33%

118 (43.87%) 31 (11.52%)

8.02%

72.84%

19.14%

สายสนับสนุน (n = 162 คน) 13 (4.83%)

จากตารางที่ 4 พบว่า ประเภทบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตาม
ประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน (2= 3.486) โดยไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนมากที่สุดใน
ทุกประเภท
ตารางที่ 5 จานวนและเปอร์เซ็นต์ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนกับข้อมูลประเภทชั้นปี
ของนิสติ ในมหาวิทยาลัยพะเยา
จ านวนความเห็ น เกี่ ย วกั บ การเปิ ด ภาคเรี ย น % ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตาม
กลุ่มที่ 2 ประเภทชั้นปีของ
ตามประชาคมอาเซียน (n = 393)
ประชาคมอาเซียน แยกตามชั้นปีที่กาลังศึกษา
นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เฉย ๆ
ชั้นปีที่ 1 (n = 76 คน)

33 (8.25%)

17 (4.25%)

26 (6.50%)

43.42%

22.37%

34.21%

ชั้นปีที่ 2 (n = 127 คน)

55 (13.75%)

28 (7.00%)

44 (11.00%)

43.31%

22.05%

34.65%

ชั้นปีที่ 3 (n = 73 คน)

11 (2.75%)

41 (10.25%)

21 (5.25%)

15.07%

56.16%

28.77%

ชั้ น ปี ที่ 4 ห รื อ ม า ก ก ว่ า
20 (5.00%)
(n = 117 คน)

56 (14.00%)

41 (10.25%)

17.09%

47.86%

35.04%

จากตารางที่ 5 พบว่า ประเภทชั้นปีของนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน
ตามประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน (2= 46.315) โดยในชั้นปีที่ 1 และ 2 มีความเห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตาม
ประชาคมอาเซียนมากที่สุด ส่วนในชั้นปีที่ 3 และ 4 ไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนมากที่สุด
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ตารางที่ 6 จานวนและเปอร์เซ็นต์ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนกับข้อมูลประเภทขนาด
โรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา
กลุ่มที่ 3 ประเภทขนาดโรงเรียน
ของนั ก เรี ย นระดั บมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายในจังหวัดพะเยา

จ านวนความเห็ น เกี่ ย วกั บ การเปิ ด ภาคเรี ย น % ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตาม
ตามประชาคมอาเซียน (n = 296)
ประชาคมอาเซียน แยกตามชั้นปีที่กาลังศึกษา
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เฉย ๆ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เฉย ๆ

ขนาดใหญ่พเิ ศษ (n = 76 คน) 32 (10.81%)

17 (5.74%)

27 (9.12%)

42.11%

22.37%

35.53%

ขนาดใหญ่ (n = 131 คน)

42 (14.19%)

33 (11.15%)

56 (18.92%)

32.06%

25.19%

42.75%

ขนาดกลาง (n = 89 คน)

33 (11.15%)

24 (8.11%)

32 (10.81%)

37.08%

26.97%

35.96%

จากตารางที่ 6 พบว่า ประเภทขนาดโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา มี
ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน (2= 2.643) โดยทุกขนาดโรงเรียนไม่เห็น
ด้วยต่อกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนน้อยที่สุด
3. ข้อมูลค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับผลกระทบในแต่ละ
ปัจจัยที่มีต่อการเปิดภาคเรียนตามอาเซียน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อ
เปรียบเทียบผลกระทบที่มีต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับผลกระทบในแต่ละปัจจัยที่มีต่อการเปิดภาคเรียน
ตามอาเซียนที่แบ่งตามประเภท (กลุ่ม)
ปัจจัย

Mean

S.D.

ระดับ

กลุ่มที่ 1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา
1.) ด้านการเรียนการสอน

3.84

0.75

มาก

2.) ด้านการวิจัย

3.71

0.78

มาก

3.) ด้านการบริการวิชาการ

3.83

0.82

มาก

4.) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

3.77

0.95

มาก

5.) ด้านกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

4.06

0.94

มาก

6.) ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและบุคลากร

3.24

0.87

ปานกลาง

7.) ด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่า

3.67

0.74

มาก

8.) ด้านการท่องเที่ยว

3.20

0.98

ปานกลาง

9.) ด้านการดาเนินชีวติ ประจาวันและอื่น ๆ

3.75

0.82

มาก

1.) ด้านการเรียนการสอน

3.37

0.69

ปานกลาง

2.) ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและบุคลากร

3.29

0.84

ปานกลาง

3.) ด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่า

3.55

0.71

มาก

4.) ด้านการดาเนินชีวติ ประจาวันและอื่น ๆ

3.61

1.00

มาก

กลุ่มที่ 2 นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา
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ปัจจัย

Mean

S.D.

ระดับ

กลุ่มที่ 3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา
3.25
1.) นักเรียนมีโอกาสไปเรียนต่อในต่างประเทศ
3.77
2.) นักเรียนมีโอกาสไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
3.) นักเรียนมีโอกาสหาประสบการณ์เพิ่มเติมก่อนเข้าศึกษา

1.10

ปานกลาง

0.97

มาก

3.79

1.03

มาก

3.82

1.02

มาก

3.64
3.34

1.10
1.05

มาก
ปานกลาง

3.29
7.) นักเรียนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้
8.) นักเรียนมีเวลาการปิดเทอมของสมาชิกในครอบครัวไม่

1.21

ปานกลาง

ต่อในระดับอุดมศึกษา

4.) นั ก เรี ย นสามารถไปท างานเพื่ อ หารายได้ ช่ ว ยเหลื อ
ครอบครัว

5.) นักเรียนสามารถพักผ่อน ไปเที่ยว ไปเยี่ยมญาติ
6.) นักเรียนมีเวลาว่างนานก่อนจะเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย

ตรงกัน

ปานกลาง

3.25

1.10

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบที่มีต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยาที่แบ่งตามประเภท (กลุ่ม)
กลุ่มที่ 1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา

Mean

S.D.

ระดับ

F

ประเภทบุคลากร
ด้านการเรียนการสอน

8.821**

1.) สายบริหาร

3.96

0.86

มาก

2.) สายวิชาการ

4.07

0.72

มาก

3.) สายสนับสนุน

3.69

0.73

มาก

ด้านการวิจัย

4.900**

1.) สายบริหาร

3.75

0.99

มาก

2.) สายวิชาการ

3.89

0.76

มาก

3.) สายสนับสนุน

3.59

0.76

มาก

ด้านการบริการวิชาการ

8.691**

1.) สายบริหาร

4.22

0.93

มาก

2.) สายวิชาการ

4.07

0.83

มาก

3.) สายสนับสนุน

3.67

0.76

มาก

ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

2.467

1.) สายบริหาร

3.72

1.12

มาก

2.) สายวิชาการ

3.94

1.01

มาก

3.) สายสนับสนุน

3.67

0.89

มาก
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ด้านกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

12.193**

1.) สายบริหาร

4.33

0.86

มาก

2.) สายวิชาการ

4.40

0.83

มาก

3.) สายสนับสนุน

3.84

0.94

มาก

ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและบุคลากร

1.593

1.) สายบริหาร

2.86

1.15

ปานกลาง

2.) สายวิชาการ

3.34

0.98

ปานกลาง

3.) สายสนับสนุน

3.21

0.77

ปานกลาง

ประเภทบุคลากร
ด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่า

2.945

1.) สายบริหาร

3.28

0.81

ปานกลาง

2.) สายวิชาการ

3.79

0.79

มาก

3.) สายสนับสนุน

3.62

0.70

มาก

ด้านการท่องเที่ยว

3.192*

1.) สายบริหาร

2.39

0.86

ปานกลาง

2.) สายวิชาการ

3.24

1.15

ปานกลาง

3.) สายสนับสนุน

3.22

0.86

ปานกลาง

ด้านการดาเนินชีวติ ประจาวันและอื่น ๆ

6.331**

1.) สายบริหาร

3.74

0.92

มาก

2.) สายวิชาการ

3.98

0.80

มาก

3.) สายสนับสนุน

3.61

0.80

มาก

Mean

S.D.

ระดับ

กลุ่มที่ 2 นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา

F

ประเภทระดับชั้นที่กาลังศึกษา
ด้านการเรียนการสอน

5.915**

1.) ชั้นปีที่ 1

3.15

0.62

ปานกลาง

2.) ชั้นปีที่ 2

3.29

0.67

ปานกลาง

3.) ชั้นปีที่ 3

3.53

0.60

มาก

4.) ชัน้ ปีที่ 4 หรือ มากกว่า

3.48

0.77

ปานกลาง

ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและบุคลากร

1.203

1.) ชั้นปีที่ 1

3.36

0.78

ปานกลาง

2.) ชั้นปีที่ 2

3.31

0.80

ปานกลาง

3.) ชั้นปีที่ 3

3.38

0.93

ปานกลาง

4.) ชัน้ ปีที่ 4 หรือ มากกว่า

3.17

0.87

ปานกลาง

ด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่า
1.) ชั้นปีที่ 1

0.152
3.51

0.71
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มาก

2.) ชั้นปีที่ 2

3.54

0.73

มาก

3.) ชั้นปีที่ 3

3.59

0.67

มาก

4.) ชัน้ ปีที่ 4 หรือ มากกว่า

3.53

0.72

มาก
3.312*

ด้านการดาเนินชีวติ ประจาวันและอื่น ๆ
1.) ชั้นปีที่ 1

3.35

1.11

ปานกลาง

2.) ชั้นปีที่ 2

3.56

1.02

มาก

3.) ชั้นปีที่ 3

3.82

0.87

มาก

4.) ชัน้ ปีที่ 4 หรือ มากกว่า

3.71

0.97

มาก

S.D.

ระดับ

กลุ่มที่ 3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
Mean
พะเยา

F

ประเภทขนาดโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา
นักเรียนมีโอกาสไปเรียนต่อในต่างประเทศ

2.018

1.) ขนาดใหญ่พเิ ศษ

3.22

0.92

ปานกลาง

2.) ขนาดใหญ่

3.35

1.30

ปานกลาง

3.) ขนาดกลาง

3.05

0.98

ปานกลาง

นักเรียนมีโอกาสไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ

3.502*

1.) ขนาดใหญ่พเิ ศษ

3.20

0.94

ปานกลาง

2.) ขนาดใหญ่

3.42

1.23

ปานกลาง

3.) ขนาดกลาง

3.03

0.98

ปานกลาง

นักเรียนมีโอกาสหาประสบการณ์เพิ่มเติมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

1.637

1.) ขนาดใหญ่พเิ ศษ

3.74

0.99

มาก

2.) ขนาดใหญ่

3.88

0.94

มาก

3.) ขนาดกลาง

3.64

0.98

มาก

นักเรียนสามารถไปทางานเพื่อหารายได้ชว่ ยเหลือครอบครัว

1.044

1.) ขนาดใหญ่พเิ ศษ

3.68

1.13

มาก

2.) ขนาดใหญ่

3.89

0.95

มาก

3.) ขนาดกลาง

3.74

1.06

มาก

นักเรียนสามารถพักผ่อน ไปเที่ยว ไปเยี่ยมญาติ

0.348

1.) ขนาดใหญ่พเิ ศษ

3.87

1.24

มาก

2.) ขนาดใหญ่

3.85

0.94

มาก

3.) ขนาดกลาง

3.74

0.94

มาก

นักเรียนมีเวลาว่างนานก่อนจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3.121*

1.) ขนาดใหญ่พเิ ศษ

3.80

1.14

มาก

2.) ขนาดใหญ่

3.70

1.03

มาก

3.) ขนาดกลาง

3.40

1.13

ปานกลาง

นักเรียนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้

1.501
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1.) ขนาดใหญ่พเิ ศษ

3.25

0.89

ปานกลาง

2.) ขนาดใหญ่

3.46

1.14

ปานกลาง

3.) ขนาดกลาง

3.25

1.03

ปานกลาง

นักเรียนมีเวลาการปิดเทอมของสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงกัน

0.618

1.) ขนาดใหญ่พเิ ศษ

3.34

1.10

ปานกลาง

2.) ขนาดใหญ่

3.34

1.29

ปานกลาง

3.) ขนาดเล็ก

3.17

1.19

ปานกลาง

*P < .05, ** p< .01

จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบผลกระทบที่มีต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกลุ่มแรก คือ กลุ่มประเภทบุคลากรในมหาวิทยาลัย
พะเยา จะพบว่า ด้านการเรียนการสอน, ด้านการวิจัย, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านกระแสไฟฟ้าและพลังงาน และ
ด้านการดาเนินชีวิตประจาวันและอื่น ๆ มีระดับผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ส่วนด้าน
การท่องเที่ยว มีระดับผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มประเภท
ระดับชั้นปีของนิสิตที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาก็จะพบว่า ด้านการเรียนการสอน มีระดับผลกระทบที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และด้านการดาเนินชีวิตประจาวันและอื่น ๆ มีระดับผลกระทบที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มที่สาม คือ กลุ่มประเภทขนาดโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดพะเยา ซึ่งพบว่า นักเรียนมีเวลาว่างนานก่อนจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และมีโอกาสไป
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ มีระดับผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปประเด็นและอภิปรายผลจากผลการศึกษาความคิดเห็นและปัจจัยที่เป็นผลกระทบของการเปิดภาคเรียนตาม
อาเซียนของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งตามประเภทกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มประเภทบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเห็นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียน
ตามประชาคมอาเซียน โดยเมื่อเปรียบรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
เนื่องจากข้อ มูล ที่ใ ช้ในการเปรีย บเทีย บมีข นาดที่ ไ ม่เท่า กั นและให้ ผ ลการทดสอบที่น่าเชื่อถื อได้ดี ก ว่า วิธี Tukey’s
W-Procedure และ Scheffe's method (วิไลลักษณ์ องค์จิระวุฒ์ิ, 2522) โดยมีด้านการเรียนการสอน, ด้านการวิจัย,
ด้านกระแสไฟฟ้าและพลังงาน และด้านการดาเนินชีวิตประจาวันและอื่น ๆ ซึ่งสายวิชาการมีระดับผลกระทบสูงกว่า
สายสนับสนุน เนื่องจากพนักงานสายวิชาการมีหน้าที่ด้านการสอนและด้านการวิจัยเป็นหน้าที่หลักจึงทาให้สัมผัสต่อ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าประเภทบุคลากรอื่ น ๆ ส่วนด้านการบริการวิชาการ สายบริหารและสาย
วิชาการมีระดับผลกระทบสูงกว่าสายสนับสนุน แต่ด้านการท่องเที่ยว สายการบริหารมีระดับผลกระทบต่ากว่าสาย
วิชาการและสายสนับสนุน อาจเป็นเพราะความรับผิดชอบในตาแหน่งหน้าที่ทาให้ความรู้สึกอิสระในการได้รับการ
ท่องเที่ยวน้อยกว่าพนักงานประเภทอื่น ๆ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มประเภทชัน้ ปีของนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเห็นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาค
เรียนตามประชาคมอาเซียน โดยเมื่อเปรียบรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
มีด้านการเรียนการสอน และด้านการดาเนินชีวิตประจาวันและอื่น ๆ ซึ่งนิสิตที่กาลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 และ 4 จะมี
ระดับผลกระทบสูงกว่าชั้นปีที่ 1 เพราะนิสิตได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยและได้พบกับการเปลี่ยนแปลงการปิดภาคเรียนที่ไม่
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ตรงกับชั้นมัธยมศึกษาหลายครั้ง จึงทาให้เข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งมี
ผลกระทบทางด้านจิตใจและการดาเนินชีวิต (เอกชัย แผ่นทอง และคณะ, 2560) ทาให้ระดับผลกระทบมีอัตราที่
เพิ่มขึ้นสูงขึน้ โดยสอดคล้องกับผลการสารวจความเห็นที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเกี่ยวกับการเปิด
ภาคเรียนตามประชาคมอาเซี ยนโดยในระดับชั้นปีที่ 1 และ 2 มีความเห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคม
อาเซียนแต่ในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 กลับไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มประเภทขนาดโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา พบว่า ส่วน
ใหญ่ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเทอมตามประชาคมอาเซียน รู้สึกเฉย ๆ ไม่มีผลกระทบใด ๆ โดยนักเรียนมีเวลา
ว่างนานก่อนจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและมีโอกาสไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่และ
ขนาดใหญ่พิเศษระดับผลกระทบสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลาง เพราะช่องว่างระหว่างชุมชนเมืองและชนบทในด้าน
การศึกษา ยังมีในสังคมไทย โดยนักเรียนที่ในเขตเทศบาลเมืองจะมีโอกาสสูงกว่าภาคอื่น ๆ (อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
และปัทมา อมรสิริสมบูรณ์, 2550)
แม้วา่ ความเห็นด้านผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของแต่ละกลุ่มจะมี
ความแตกต่า งกันไป โดยกลุ่มของบุค ลากรและนิสิ ตในมหาวิทยาลัยพะเยาไม่เห็ นด้วยกับการเปิดภาคเรี ยนตาม
ประชาคมอาเซียนจึงอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาออกมาให้ความเห็นของคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยว่า “เบือ้ งต้นจะเริ่มกลับไปเปิดปิดภาคเรียนตามเดิมในปี 2562” (มณฑล สงวนเสริมศรี, 2561)

กิตติกรรมประกาศ
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จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา แล้ว ตามเลขที่โครงการวิจัย 2/249/60 และขอขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ หนึ่งในทีมคณะผู้วิจัยของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์
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การศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
The Opinion towards the English Examination by Using Speexx Program,
Undergraduate Students, University of Phayao
วรรณา เสริมสุข1*
Wanna Sermsook1*
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx
Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ
โดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามเพศและชั้นปี การศึกษานี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งเพศชาย
และเพศหญิงทุกชั้นปีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ที่ สมัครเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 314 คน แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และนาข้อมูลที่ได้หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับความคิดเห็นคิดเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) 3 ระดับ และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
จานวน 11 คน ที่ตอบแบบสอบถามและมีคะแนนสูงสุดของแต่ละชั้นปี โดยสรุปเป็นประเด็นสาคัญ จานวน 4 ด้าน คือ
ด้ า นวิ ธี ก ารสอบ ด้ า นข้ อ สอบ ด้ า นเวลาและสถานที่ และด้ า นสื่ อ และอุ ป กรณ์ ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ต่ อ
การทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยาจาแนกตามเพศ
และชั้นปี จานวน 4 ด้า น คื อ ด้านวิธีก ารสอบเพศชายและเพศหญิ งมีความคิด เห็น ในระดั บมาก โดยค่าระดั บ
ความคิดเห็น (xˉ = 2.811) แบ่งเป็นเพศชาย (xˉ = 2.825) แบ่งเป็นเพศหญิง (xˉ = 2.797) ด้านข้อสอบเพศชาย
และเพศหญิงมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยค่าระดับความคิดเห็น (xˉ = 2.52) แบ่งเป็นเพศชาย (xˉ = 2.54) แบ่งเป็น
เพศหญิง (xˉ = 2.50) ด้ านเวลาและสถานที่เพศชายและเพศหญิงมีความคิ ดเห็ นในระดั บมาก โดยค่าระดั บ
ความคิดเห็น (xˉ = 2.65) แบ่งเป็นเพศชาย (xˉ = 2.66) แบ่งเป็นเพศหญิง (xˉ = 2.65) และด้านสื่อและอุปกรณ์
เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยค่าระดับความคิดเห็น (xˉ = 2.51) แบ่งเป็นเพศชาย (xˉ = 2.46)
แบ่งเป็นเพศหญิง (xˉ = 2.57) ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนามาใช้ ประโยชน์เพื่อพัฒนาให้การสอบภาษาอังกฤษ
โดยใช้ Speexx Program มีศักยภาพมากขึ้น
คาสาคัญ: การทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program
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Abstract
The purposes of this study were aim to investigate The Opinion towards the English examination by using
Speexx program, undergraduate students, University of Phayao. The data were collect from the sample who
attend the English examination by using Speexx Program. The methodology of this study are quantitative
research by using questionnaire and analyzed by using descriptive statistics for quantitative data meanwhile
content analysis was applied for qualitative one. The result of the study in 4 topic: 1) the process of examination
2) the content of the test 3) time and place examination 4) media and equipment and found that 1) the sample
have the opinion in high level for the process of examination (xˉ = 2.811). 2) the sample have the opinion in high
level for the content of the test (xˉ = 2.52). 3) the sample have the opinion in high level for time and place for
examination (xˉ = 2.65). 4) the sample have the opinion in high level for media and equipment (xˉ = 2.51)
Keywords: English Examination by Using Speexx Program

บทนา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาคัญของโลก เนื่องด้วยในปัจจุบันภาษาอังกฤษคือ ภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางที่
มนุษย์ใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจาชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่น
ที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกัน ทุกคนจาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ด้วยเหตุนที้ ุกชาติ ทุกภาษาจึงบรรจุวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจาชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่
ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการบริหาร มหาวิทยาลัยวิทยาลัยพะเยา
(พ.ศ. 2558- 2561) ก าหนดให้ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ต้อ งพั ฒ นาไปสู่ ค วามเป็ น มหาวิท ยาลั ย ที่ มีคุ ณ ภาพและ
ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคม (Community Engagement University)
และให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตลอดจน เป็นการยกระดับ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาภาษาอังกฤษ (นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2558-2561, พิมพ์ครัง้ ที่ 2, น. 9)
จากเดิม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดให้นิ สิตระดับปริญญาตรี เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบประเพณีนิยมหรือเรียกว่าแบบทดสอบใช้กระดาษและดินสอ (Paper-Pencil Test : P&P Test) คือ
เป็นวิธีการสอบที่ผู้สอบจะได้รับแบบทดสอบชุดเดียวกันและมีจานวนข้อสอบเท่ากัน (ธนาวุธ บุญลิปตานนท์, กมลชนก
ขาแก้ว, อรยา ปรีชาพานิช, และสุดา เธียรมนตรี, Thaksin J, Vol 20 (3), 2017) โดยมหาวิทยาลัยพะเยา กาหนด
การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แบบดังกล่าว จานวนปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการทดสอบแบบวิธีน้ี จะพบปัญหาว่า มีนิสิต
ที่เรียนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ได้เข้ารับการทดสอบ ทาให้นิสิตไม่จบการศึกษาตามหลักสูตร ที่กาหนดไว้
จากปัญหานี้ นิสิตต้องไปทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามสถาบันอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อ ง
การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ข้อ 5 นิสิตสามารถ
นาผลการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือผลการสอบภาษาอั ง กฤษของสถาบั นการศึก ษาที่ม หาวิทยาลั ย
ให้การรับรองว่าเทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS ได้แก่ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)
ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย CMU-TEGS (Chiang Mai University-Test of English for
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Graduate Studies) และ CMU-eTEGS (Chiang Mai University-Electronic Test of English for Graduate Studies)
ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาใช้แทนการเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษได้ (คู่มือนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโทปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยพะเยา,
น. 111) โดยนาผลคะแนนมายื่นสาเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่กาหนดไว้
ด้วยเหตุน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นว่า การกาหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบประเพณี
นิยมหรือเรียกว่าแบบทดสอบใช้กระดาษและดินสอ (Paper-Pencil Test : P&P Test) จานวนปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเริ่มมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2555 และ 2556 นิสิตไม่สามารถยื่นจบได้ตรงตาม
หลักสูตร ประกอบกับการจัดทดสอบแบบทดสอบประเพณีนิยมหรือเรียกว่าแบบทดสอบใช้กระดาษ และดินสอ
(Paper-Pencil Test : P&P Test) ต้องใช้จานวนข้อสอบจานวนมาก เพื่อลดจานวนข้อสอบ และปรับพื้นฐานฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษของนิสิตให้ดีย่ิงขึ้ นมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้พัฒนาการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ
ประเพณีนิยมหรือเรียกว่าแบบทดสอบใช้กระดาษและดินสอ(Paper-Pencil Test : P&P Test) เป็นการทดสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับ
สมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557 เป็นปีแรกใน
การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดให้นิสิตทุกชั้นปีได้รับรหัสผ่าน
เพื่อเข้าไปฝึกทาข้อสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program เพื่อให้นสิ ิตสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประกอบกับจะทาให้นิสิตมีความคุ้นเคยและเข้าใจวิธีการทดสอบแบบออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับเพื่อให้การทดสอบภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยามี
คุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง ได้ จั ด ท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง การเข้ า รั บ การทดสอบวั ด ความรู้
ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ข้อ 3 นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน
ต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะสามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ และข้อ 4 นิสิตสามารถเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้ไม่จากัดจานวนครั้ง โดยสามารถ
เข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนด ในแต่ละปีการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา
และผลการทดสอบจะถูกบันทึกไว้ใน U23 (ตามโครงสร้างหลักสูตร)(คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน
2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยพะเยา, น. 111) ทั้งนี้ การสอบ
ภาษาอังกฤษดังกล่าว จะเป็นการทดสอบโดยการใช้ Speexx Program โดยมหาวิทยาลัยจะกาหนดปฏิทินการสอบ
ใน 1 ปี จะทดสอบจานวน 4 ครั้ง และเพื่อให้การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
มีประสิทธิภาพทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ ความคุ้นเคยและความเข้าใจวิธีการสอบแบบออนไลน์ที่นิสติ เคยฝึกทา
ด้วยเหตุนี้ ผู้วจิ ัยจึงต้องการศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและ
สถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ์ เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถนาผลการวิจัยที่ได้ ไปพั ฒนาระบบการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ Speexx Program ให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็ นต่ อการทดสอบภาษาอั งกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิ สิ ตระดั บปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามเพศและชัน้ ปี

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยจึงได้ทาการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่อไปนี้
1. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น
2. ความเป็นมาของการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program
3. การวัดผลประเมินผลการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program
1.ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกด้านความคิด ความรู้สึก ความเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ผ่านการพูดหรือการเขียน มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สอดคล้องกับเอกสารงานวิจัยหลายท่าน
เช่น โคลสนิค (Kolesnik. 1970: 296 อ้างถึงใน จักรพันธ์ ศรีมกุฏ 2552, น. 7) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแปล
ความหมาย หรือการลงความเห็นที่เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริง ซึ่งแต่ละบุคคลคิดว่าถูกต้อง แต่คนอื่นๆอาจจะไม่เห็นด้วย
เช่นเดียวกับ กูด (Good. 1973: 113 อ้างถึงใน จักรพันธ์ ศรีมกุฏ 2552, น. 7) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็น หรือทัศนะ
หมายถึง ความเชื่อ ความคิด หรือการลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งไม่อาจบอกได้ว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่
นอกจากนี้ นายพิสิทธิ์ อุดชาชน นายฉัตรชัย ศรีแก้ว นายคาหล้า ทามะวง นางสาวบุษบาวรรณ โพธิ์ศรี
(2558, น. 7) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็น เป็นการศึกษาความรูส้ ึก ของบุคคลที่มตี อ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ง ซึ่งแต่ละบุคคลจะแสดงออกความเชื่อและความรูส้ ึกใดๆออกมาโดยการพูดหรือการเขียน และจักรพันธ์ ศรีมกุฏ
(2552, น. 8) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความรู้สึก ความนึกคิด ความเชื่อ
ซึ่งมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้และสภาพแวดล้อมที่ได้พบเจอมา ซึ่งความคิดเห็นของแต่ละบุคคลอาจเป็น
ที่ยอมรับ หรืออาจปฏิเสธจากบุคคลอื่นก็ได้
อย่างไรก็ตาม การแสดงความคิดเห็ น ยังรวมถึงการนาประสบการณ์ของแต่ละคนที่พบเจอมาประกอบการ
แสดงออกด้านความคิด ความรู้สึก ความเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นกัน ดังที่ สมรรถชัย คันธมาทน์ (2555, น. 8) ได้
กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกด้านความรู้สกึ โดยอาศัยพื้นความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือที่ ได้พบเจอมา
รวมถึง ไพฑูรย์ คุ้มคง (2557, น. 8) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็นคือ การแสดงออกถึง ความรู้สึกที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่จาเป็นจะต้องเหมือนกันซึ่งขึน้ อยูก่ ับ ความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่บุคคลนั้นได้รับมา
และ วรัทยา พรหมสุนทร (2555, น. 5) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็นคือ การแสดงออก ทางด้านความเชื่อและความรู้สึก
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเป็นการพูดหรือการเขียนก็ได้โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ประสบการณ์
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สรุปได้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่ งเป็น ความ
คิดเห็นที่เกิดจากความรู้สึก ความเชื่อ ประสบการณ์ ความเข้าใจ ส่วนบุคคล โดยความคิดเห็นที่ได้แสดงออกไปอาจ
เป็นเรื่องที่ผู้อ่นื เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยการแสดงความคิดเห็นสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น
การศึกษาเชิงสารวจความคิดเห็นนั้น เป็นการศึกษาจากองค์ประกอบของความคิดเห็นของบุคคลโดยทั่วไป
3 ประการ (John W. Best, 1997, P.172) คือ บุคคลที่ถูกวัด สิ่งเร้า และการตอบสนอง ซึ่งจะแสดงออกมาในระดับที่
สูงต่า มากหรือน้อย โดยทั่วไปแล้ว วิธีวัดความคิดเห็นนั้นจะใช้การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพื่อจะ
ค้นหาความรูส้ ึก การตัดสินใจ จากการประเมินค่า หรือทัศนะเรื่ องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะบุคคล กลุ่มบุคคลที่มีต่อสิ่ง
ต่าง ๆ
L.W. Ferguson (1952, p. 81) กล่าวว่าความคิดเห็นจะเกี่ยวข้องกับความคิดความเข้าใจ (The Cognitive
Component) เป็นการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งเร้า เป็นส่วนประกอบทางด้านความรู้ ซึ่งจะช่วยในการประเมินค่า และสรุปผลต่อ
สิ่งเร้าต่าง ๆ ความคิดเห็นจะแสดงออกมาในลักษณะของความเชื่อว่าอะไรถูก อะไรผิด อีกทัง้ ความคิดเห็นจะเกี่ยวข้อง
กับท่าทีความรู้สึก (The Affective Component) เป็นการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ ที่สืบเนื่องมาจากที่บุคคลได้รับ
ประเมิน ความรู้สกึ ต่อสิ่งเร้านั้นเป็นไปในทางบวกหรือลบ โดยความคิดเห็นจะแสดงออกมาในลักษณะของความชอบ
หรื อ ไม่ ช อบ พอใจหรื อ ไม่ พ อใจ นอกจากนี้ การแสดงความคิ ด เห็ น ยั ง รวมถึ ง ด้ า นพฤติ ก รรมหรื อ ด้ า นปฏิ บั ติ
(The Behavioral Component) โดยเป็นการแสดงแนวโน้มของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรม หรือการแสดงออกความ
คิดเห็นในลักษณะการยอมรับหรือปฏิเสธ
กาญจนา คาสุวรรณ และนิตยา เสาว์มณี (2524, น. 231) กล่าวว่า ความคิดเห็นมีหน้าที่เป็นแรงจูงใจให้
บุคคลปรับตัว เมื่อมีความคิดเห็นที่ดีต่อสิ่งใด ย่อมเข้าหาสิ่งนั้น และย่อมหลีกหนีสิ่งที่มีความคิดเห็นไม่ดี ประกอบกับ
ความคิดเห็นยังมีหน้าที่ให้ค่านิยมหรือให้ความชื่นชอบต่อเนื่องไปถึงสิ่งอื่นๆ และยังทาหน้าที่ช่วยให้ตีความหมายของ
สถานการณ์ต่างๆ ได้
ประดินันท์ อุปรมัย (2533, น. 117) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้มากกว่าเป็นสิ่งกาเนิดเอง
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จึงมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ซึ่งได้แก่ ความเชื่อในสังคม ขนมธรรมเนียมประเพณีของสังคมสื่อมวลชน
ต่าง ๆ ดังนั้น การเรียนรู้ เช่นการอบรม สั่งสอน ประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลโดยทางตรง รวมถึงการสะสมและรวบรวม
ประสบการณ์ของบุคคลหลายๆครั้ง ทาให้เกิดความคิดเห็นทั้งในทางบวกและทางลบได้ การรับเอาแบบของความคิดเห็น
ของผู้ที่เหนือกว่ามาปฏิบัตติ ่อ รวมถึงอิทธิพลจากสื่อมวลชน เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความคิดเห็น
อุทัย หิรัญโต (2519, น. 81) กล่าวว่า การวัดความคิดเห็นของบุคคล จะเกี่ยวข้องกับ ทิศทาง หมายถึง
ความคิดเห็นที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบ เกี่ยวข้องกับ องศา หมายถึง การแสดงออกมากน้อยหรือ
พอใจไม่พอใจ ในระดับมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ และเกี่ยวข้องกับ ความแน่นอน หมายถึง ความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบ เปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยม ทั้งนี้ อุทัย หิรัญโต (2519, น. 82) กล่าวว่า การวัดความคิดเห็นวัดได้จาก
สังเกตพฤติกรรมของบุคคล รวมถึงวิธีรายงานด้วยคาพูด โดยใช้แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ วิธีการวัดความคิดเห็น
วิธีน้ี เป็นที่นิยมกันมากกว่าในกรณีศึกษาเปรียบเทียบกับบุ คคลจานวนมาก นอกจากนี้ วิธีแปลความ เป็นการวัด
ความคิดเห็น โดยผู้ถูกวัดจะแสดงความรู้สึกนึกคิด โดยจะต้องตอบคาถามได้อย่างไม่ถูกจากัดในด้านเวลา และ
ขอบเขตของเนื้อหา

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2079

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2530, น. 5) กล่าวว่า ความคิดเห็นมีประโยชน์ คือ ช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ ดี
หรือปกปิดความจริงบางอย่าง ทาให้เข้าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่สลับซับซ้อนได้
ซึ่งจะทาให้บุคคลสามารถแสดงออกในด้านค่านิยม ความรูส้ ึกของตนเอง อันจะนาความพอใจมาสู่บุคคลนั้น ๆ
สรุ ป ได้ ว่ า แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ประกอบด้ ว ย ประสบการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและค่ า นิ ย ม
ของแต่ละบุคคล บุคคลจะแสดงความรู้สึกและอารมณ์ ไปในทางบวกหรือลบ ชอบหรือ ไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ
ขึ้นอยู่กับได้ประเมิน ความรู้สึก ต่อสิ่งนั้นผ่ านจากประสบการณ์ ค่านิยมและสิ่งแวดล้อม ณ ช่วงเวลานั้น อย่างไร
ก็ ต ามแต่ล ะบุ ค คลจะมีค วามคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งที่ พ บเหมื อ นหรือ ต่ า งกั น ทั้ ง นี้ ขึ้น อยู่กั บ ประสบการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และค่านิยม ของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยในการแสดงความคิดเห็น
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program
การทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program เป็นวิธีการทดสอบแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการทดสอบที่ทา
ให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นิสิตสมารถฝึกทาข้อสอบได้ด้วย
ตัวเอง ส่งผลให้นสิ ิตมีความรู้ความเข้าใจวิธีการทาข้อสอบก่อนการเข้าสอบจริง ทาให้นิสิตรู้สึกผ่อนคลายในการสอบ
สอดคล้องกับงานวิจั ยของฉัตราพร เปี่ยมใส. การสารวจความคิดเห็นในการใช้แบบสอบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
น. 55, ภาษาปริทัศน์. กล่าวว่า การนาแบบสอบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดผลความความสามารถภาษาอังกฤษ มี
ทั้งข้อดีและข้อจากัด ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมการให้พร้อมตัง้ แต่การสร้างโปรแกรมแบบสอบ จนกระทั่งการจัดสอบ
และบันทึกข้อมูลของผู้สอบ
รวมทั้ง Toby Gibbs, Glen Craigie, Suwaree Yordchim. Thai Student Ability on Speexx Language Training
Program, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering,
Vol. 9, No 3, 2015, P. 1014. กล่าวว่า Speexx Program ประกอบด้วยหลากหลายบทเรียน หลากหลายแบบฝึกหัด
หลากหลายแนวข้อสอบ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้จากบทเรียน
ประกอบกับ Chao Wang, Jiaolan Yan & Bao Liu. An Empirical Study on Washback Effects of the
Internet-Based College English Test Band 4 in China, English Language Teaching, Vol. 7. No. 6, 2014, p. 26
กล่าวว่า การสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีอสิ ระการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียน
สรุปได้ว่า จากการศึกษาวรรณกรรม ทาให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ
โดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิธีการ
สอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ์ เนื่องด้วยวรรณกรรมที่ได้ศึกษาพบว่าการทดสอบ
ภาษาอังกฤษผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีทั้งข้อดีและข้อจากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์จะประมวลผลการสอบ
ทันทีหลังจากผู้สอบเสร็จสิ้นการสอบ ดังนั้น การสอบผ่านคอมพิวเตอร์จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอบต้องทาความเข้าใจ
วิธีการสอบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการสอบ และสามารถควบคุมเวลาการทาข้อสอบได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้เนื้อหาของข้อสอบมีผลต่อผลการสอบ ผู้สอบจะมีความกังวลกับการทาข้อสอบแบบ Cloze test เพราะ
ผู้สอบคิดว่ายาก ดังนั้นการทาข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยลดความกังวลในการสอบ กอปรกับระบบการ
ทางานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบมีความเสถียร จะทาให้ผู้สอบมั่นใจในการสอบและถ้าสถานที่การสอบมีส่วน
ทาให้ผู้สอบรู้สกึ ไม่กดดันต่อการสอบ ที่นั่งสอบไม่ติดกันจนเกินไป บรรยากาศในห้องสอบเงียบ ไม่มีเสียงรบกวนขณะ
ท าการสอบ จะท าให้ ก ารสอบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารสอบ ข้ อ สอบ เวลาและสถานที่ ส อบ
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สื่อและอุ ปกรณ์ อาจมีผลต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้ Speexx Program ของนิสิ ตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program
ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลา
และสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ์

ระเบียบวิธีการศึกษา
ผู้วิจัยต้องการศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้วิจัย จะใช้ระเบี ยบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยรูปแบบการวิจัย เชิงส ารวจ
(Survey Research) โดยใช้วิธีแบบสอบถาม (Questionnaires) และใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ (Interview)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจั ย ครั้ ง นี้ คื อ นิสิ ต มหาวิทยาลั ย พะเยาทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง ทุ ก ชั้น ปี ที่ยั ง ไม่ส าเร็ จ
การศึกษา ที่สมัครเข้ ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2561 จานวน 1,451 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยาทั้งเพศชายและเพศหญิงทุกชั้นปี ที่ยังไม่สาเร็จ
การศึก ษา ที่ ส มั ค รเข้ า รั บการทดสอบวั ด ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษ ส าหรั บนิสิ ต ระดั บปริ ญ ญาตรี ครั้ ง ที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2561 ทาการคานวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน ซึ่งเป็นตารางสาเร็จรูปที่ใช้หาขนาด
ของกลุม่ ตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5
และระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% (Taro Yamane’, 1973 : 727-728) ตามรายละเอียดดังนี้
n

=

N
1+Ne2
โดย n = ขนาดตัวอย่างเมื่อทราบประชากร
N = กลุ่มประชากรที่ศึกษา
E
= ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างโดยกาหนดความคลาดเคลื่อนของ
การสุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 5 หรือ 0.05
แทนค่า
n
=
1,451
1+ (1,451 X (0.05)2)
=
313.56
จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรดังกล่าว ได้กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 314 คน
การสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยาทั้งเพศชายและเพศหญิงทุกชั้นปีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ที่
สมัครเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้วิจัยจึงทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการแบ่งนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่สมัคร
เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 ออกเป็น
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แต่ละชั้นปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง แล้วทาการเลือกสุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนประชากร หลังจากนั้น
ทาการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) โดยเลือกแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) ผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามให้กั บนิสิ ตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ สมัค รเข้ ารั บการทดสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ทุกชั้นปี ที่ได้สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ไว้แล้ว (ดังแสดงในตารางที่ 1) เหตุที่เลือกวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก เพราะเป็น
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่สมัครเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2561 ที่ผู้วิจัยเป็นคณะกรรมการกากับและควบคุมการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่งสะดวกต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ที่กล่าวมา เป็นการการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) สาหรับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทาการเลือกแบบ
มีจุดมุ่งหมาย หรือการเลือกแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ทาการเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งเพศชายและเพศหญิงทุกชั้นปีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ที่สมัครเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับ
นิสิต ระดั บปริญญาตรี ครั้ง ที่ 1 ประจ าปี การศึก ษา 2561 ที่ไ ด้ทาแบบสอบถาม โดยเลือกเพศชายชั้น ปีล ะ 1 คน
ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละชั้นปี จานวน 6 คน และเพศหญิงชั้นปีละ 1 คน ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละชั้นปี จานวน 5 คน
เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
ตารางแสดงจานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามชั้นปีและเพศ
ตารางที่ 1 จานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามชั้นปีและเพศ
ลาดับที่ ชั้นปีที่นิสิตศึกษา จานวนประชากร (นิสิต) จานวนกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ
(นิสิต)
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
1
7
1
0
0
0
0.00
0.00
2
6
4
2
1
0
1.02
0.00
3
5
19
47
4
10
3.92
4.63
4
4
173
271
37
59
37.75
27.31
5
3
92
229
20
50
20.40
23.14
6
2
92
230
20
50
20.40
23.14
7
1
75
216
16
47
16.32
21.75
รวมจานวน
456
995
98
216
100
100
รวมจานวนทั้งสิ้น
1,541
314
100
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ใ นการรวบรวบข้ อ มู ล ในเชิ ง ปริ ม าณการวิจั ย ครั้ ง นี้เป็ น แบบสอบถามที่ ผู้ วิจั ย สร้ า งขึ้น ซึ่ ง
ประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ คณะ/วิทยาลัยและชัน้ ปีที่ศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่ และด้าน
สื่อและอุปกรณ์ โดยระดับความคิดเห็นคิดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) มี 3 ระดับ
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โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับความคิดเห็นมาก
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ระดับความคิดเห็นน้อย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและเพิ่มเติม

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวบข้อมูลในเชิงคุณภาพการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยทาการเลือกนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาทั้งเพศชายและเพศหญิ งทุกชั้นปีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ที่สมัครเข้ารับการทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครัง้ ที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 ที่ได้ทาแบบสอบถาม โดยเลือกเพศชาย
ชัน้ ปีละ 1 คน ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละชั้นปี จานวน 6 คน และเพศหญิงชั้นปีละ 1 คน ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละชั้นปี
จานวน 5 คน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้ Speexx Program
ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่
และด้านสื่อและอุปกรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากร คือ เพศและชั้นปี โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหา
ค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devision) โดยนิสิตที่กรอก
แบบสอบถามจะแสดงความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง
และน้อย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตัวเลือก
คะแนน
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
ทั้งนี้ เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx
Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประยุกต์มาจากเกณฑ์ ของวิเชียร เกตุสิงห์ (2538 : 9)
เป็น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย

2.34 - 3.00

คะแนนเฉลี่ย

1.67 - 2.33

หมายถึง ความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ
โดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยาอยูใ่ นระดับมาก
หมายถึง ความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ
โดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยาอยูใ่ นระดับปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66

หมายถึง ความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ
โดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยาอยูใ่ นระดับน้อย

โดยมีวิธีการดังนี้ คือ
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด = 3-1
จานวนชัน้
3
= 0.66
3. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้ Speexx Program ตามเพศและชั้นปี โดยวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devision) ดังนี้
3.1 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามเพศ
3.2 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยาโดยจาแนกตามชัน้ ปีเหมือนกันทั้งเพศชายและเพศหญิง
3.3 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยาโดยจาแนกตามชัน้ ปีที่ต่างกันของเพศชาย และจาแนกตามชั้นปีที่ต่างกันของเพศหญิง
4. ผู้วิจัยสรุปเป็นประเด็นสาคัญ จานวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่ และ
ด้านสื่อและอุปกรณ์ จากการสัมภาษณ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอตามวั ตถุประสงค์ข องการวิจัยดั ง นี้ คือ 1) ข้อ มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่า ง
2) ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา 3) ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามเพศและชัน้ ปี
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ และชั้นปี
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ชั้นปีที่นิสิตศึกษา
เพศชาย
ร้อยละ
เพศหญิง
ร้อยละ
6
1
1.02
0
0.00
5
4
3.92
10
4.63
4
37
37.75
59
27.31
3
20
20.40
50
23.14
2
20
20.40
50
23.14
1
16
16.32
47
21.75
รวม
98
100
216
100

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2084

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-6 จานวน 98 คน เป็นเพศชาย ชั้นปีที่ 4
มากที่สุด จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมาเป็นเพศชาย ชั้นปีที่ 2 และ 3 จานวนชั้นปีละ 20 คน คิด เป็น
ร้อยละ 20.40 เป็ นเพศชาย ชั้นปี ที่ 1 จานวน 16 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 16.32 เป็นเพศชายชั้นปี ที่ 5 จ านวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.97 คน และเป็นเพศชาย ชั้นปีที่ 6 จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.02
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-6 จานวน 216 คน เป็นเพศหญิงชั้นปีที่ 4
มากที่สุด จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 27.31 รองลงมาเป็นเพศหญิง ชั้นปีที่ 2 และ 3 จานวนชัน้ ปีละ 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.14 เป็นเพศหญิง ชั้นปีที่ 1 จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และเป็นเพศหญิงชั้นปีที่ 5 จานวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.63
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ชาย
98
31.21
หญิง
216
68.79
รวม
314
100
จากตารางที่ 2 จากการตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิง ตั้งแต่ชั้นปี
ที่ 1-6 จานวนทั้งสิ้น 314 คน แบ่งเป็นเพศชาย 98 คน คิดเป็นร้อยละ 31.21 และแบ่งเป็นเพศหญิง 216 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.79 คน
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1. ความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ตารางที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยจาแนกตามเพศ

ข้อคาถาม

1.1 คาชี้แจงวิธีการทดสอบมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
และมีความสมบูรณ์
1.2 นิสิตสามารถปฏิบัตติ ามคาแนะนาวิธีการทดสอบได้
1.3 นิสิตสามารถย้อนกลับไปทาข้อสอบในข้อที่นิสิต
ต้องการทบทวนได้
1.4 วิ ธีก ารทดสอบ Speexx Program โดยใช้
คอมพิวเตอร์ เป็นวิธีการทดสอบที่งา่ ยไม่ยงุ่ ยาก
2.1 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความ
ครอบคลุมกับเนื้อหาการเรียนการสอน
2.2 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความยาก
ง่าย เหมาะสมกับนิสิตระดับปริญญาตรี

เพศชาย ทุกชั้นปี จานวน 98 คน
3
2
1
เห็ น ด้ ว ย เห็นด้วย เห็นด้วย
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
74
24
(75.51%) (24.49%)
75
23
(79.62%) (19.74%)
83
15
(84.70%) (15.30%)
84
14
(85.71%) (14.29%)
52
41
5
(53.06%) (41.84%) (5.10%)
51
44
3
(52.04%) (44.90%) (3.06%)

S.D.

2.80

0.40

2.80

0.40

2.80

0.40

2.90

0.40

2.50

0.60

2.46

0.53
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เพศหญิง ทุกชั้นปี จานวน 216 คน
3
2
1
เห็นด้วย
เห็นด้วย เห็นด้วย
มาก
ปานกลาง
น้อย
155
(71.76%)
175
(81.02%)
187
(86.58%)
178
(82.40%)
105
(48.61%)
100
(46.30%)

60
(27.78%)
39
(18.06%)
27
(12.50%)
37
(17.14%)
107
(49.54%)
114
(52.78%)

1
(0.46%)
2
(0.92%)
2
(0.92%)
1
(0.46%)
4
(1.85%)
2
(0.92%)

S.D.
ความหมาย

2.71

0.46 ระดับมาก

2.80

0.42 ระดับมาก

2.86

0.38 ระดับมาก

2.82

0.40 ระดับมาก

2.47

0.54 ระดับมาก

2.45

0.52 ระดับมาก

1. ความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ตารางที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
โดยจาแนกตามเพศ
เพศชาย ทุกชั้นปี จานวน 98 คน
เพศหญิง ทุกชั้นปี จานวน 216 คน
3
2
1
S.D. 3
2
1
ข้อคาถาม
เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย เห็นด้วย
มาก
ปาน
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
กลาง
2.3 คาถามและคาตอบใน Speexx Program ที่ปรากฎ
55
35
8
2.50 0.60
101
112
3
ข้อสอบมีความชัดเจน นิสติ สามารถอ่านแล้วเข้าใจ
(56.12%) (35.71%) (8.17%)
(46.76%) (51.85%) (1.39%)
2.4 จานวนข้อสอบที่ใช้ในการสอบแต่ละครั้ง มีความ
69
25
4
2.70 0.60
145
69
2
เหมาะสมกับเวลาการสอบที่กาหนดให้
(70.41%) (25.51%) (4.08%)
(67.13%) (31.95%) (0.92%)
3.1 การก าหนดช่ว งเวลาในการสอบ 4 ครั้ ง ต่อ ปี
70
27
1
2.70 0.50
150
58
8
การศึกษา มีความเหมาะสม
(71.43%) (27.55%) (1.02%)
(69.45%) (26.85%) (3.70%)
3.2 การจัดรอบการสอบ 5 ครั้งต่อวันมีความเหมาะสม
63
34
1
2.60 0.50
121
87
8
มากน้อยเพียงใด
(64.29%) (34.69%) (1.02%)
(56.02%) (40.28%) (3.70%)
3.3 การจัดที่นั่งสอบมีความเหมาะสมต่อการสอบมาก
70
28
2.70 0.50
155
53
8
น้อยพียงใด
(71.43%) (28.57%)
(71.76%) (24.54%) (3.70%)
3.4 บรรยากาศในห้องสอบมีความเหมาะสมต่อการ
68
25
5
2.60 0.60
157
50
9
สอบมากน้อยเพียงใด
(69.39%) (25.51%) (5.10%)
(72.68%) (23.15%) (4.17%)

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2087

S.D.
ความหมาย

2.45

0.53 ระดับมาก

2.66

0.49 ระดับมาก

2.66

0.55 ระดับมาก

2.52

0.57 ระดับมาก

2.68

0.54 ระดับมาก

2.69

0.55 ระดับมาก

1.
ความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ตารางที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
โดยจาแนกตามเพศ
เพศชาย ทุกชั้นปี จานวน 98 คน
เพศหญิง ทุกชั้นปี จานวน 216 คน
3
2
1
S.D.
3
2
1
ข้อคาถาม
เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย เห็นด้วย
มาก
ปาน
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
กลาง
3.5 ห้องสอบมีความสะดวกต่อการเข้าสอบมากน้อย 71
24
3
2.70 0.50 162
44
10
2.70
เพียงใด
(72.45%) (24.49%) (3.06%)
(75%)
(20.37%) (4.63%)
4.1 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบมีประสิทธิภาพต่อการ 65
30
3
2.60 0.50 150
56
10
2.65
ดาเนินการสอบ
(66.33%) (30.61%) (3.06%)
(69.45%) (25.93%) (4.63%)
4.2 จานวนคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจานวนผู้เข้าสอบใน 68
25
5
2.60 0.60 160
48
8
2.70
แต่ละรอบ
(69.39%) (25.51%) (5.10%)
(74.07%) (22.23%) (3.70%)
4.3 การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตมีความเสถียร
35
50
13
2.20 0.70 105
84
27
2.36
(35.71%) (51.02%) (13.27%)
(48.61%) (38.89%) (12.50%)
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S.D.
ความหมาย

0.55

ระดับมาก

0.57

ระดับมาก

0.53

ระดับมาก

0.69

ระดับปากลาง

จากตารางที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นต่ อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามเพศ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงทุกชั้นปี มีความ
คิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program จานวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ
ด้านเวลาและสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ์ ดังนี้
เพศชาย มีความคิดเห็นต่อด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.825) เพศหญิง มีความคิดเห็นวิธีการ
สอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.797) สรุปทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อด้านวิธีการสอบโดยรวมใน
ระดับมาก (xˉ = 2.811) ดังนั้นเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx
Program ด้านวิธีการสอบในระดับมาก
เพศชาย มีความคิดเห็นต่อด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.54) เพศหญิง มีความคิดเห็นต่อด้าน
ข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.50) สรุปทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อด้านข้อสอบโดยรวมในระดับ
มาก (xˉ = 2.52) ดังนัน้ เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ด้าน
ข้อสอบในระดับมาก
เพศชาย มีความคิดเห็นต่อด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.66) เพศหญิง มีความคิดเห็นต่อ
ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.65) สรุปทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อด้านเวลาและ
สถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.65) ดังนัน้ เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดย
ใช้ Speexx Program ด้านเวลาและสถานที่ในระดับมาก
เพศชาย มีความคิดเห็นต่อสื่อและอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.46) เพศหญิงมีความคิดเห็นต่อด้าน
ต่อสื่อและอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.57) สรุปทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น ต่อสื่อและอุปกรณ์
โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.51) ดังนั้นเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้
Speexx Program ด้านเวลาและสถานที่ตอ่ สื่อและอุปกรณ์ในระดับมาก
เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program จานวน 4 ด้าน คือ
ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.63)
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ตารางที่ 4 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยจาแนกตามชั้นปีเหมือนกันทั้งเพศชายและเพศหญิง
ข้อคาถาม

ชั้นปีที่ 6
1.1 คาชี้แจงวิธีการทดสอบมีความชัดเจน เข้าใจง่ายและมีความสมบูรณ์ 3.00
1.2 นิสิตสามารถปฏิบัตติ ามคาแนะนาวิธีการทดสอบได้
3.00
1.3 นิสิตสามารถย้อนกลับไปทาข้อสอบในข้อที่นิสติ ต้องการทบทวนได้ 3.00
1.4 วิธีการทดสอบ Speexx Program โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นวิธีการ 2.00
ทดสอบที่งา่ ยไม่ยงุ่ ยาก
2.1 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความครอบคลุมกับเนื้อหา 2.00
การเรียนการสอน
2.2 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความยากง่าย เหมาะสมกับ 2.00
นิสิตระดับปริญญาตรี
2.3 คาถามและคาตอบใน Speexx Program ที่ปรากฏข้อสอบมีความ 3.00
ชัดเจน นิสติ สามารถอ่านแล้วเข้าใจ
2.4 จานวนข้อสอบที่ใช้ในการสอบแต่ละครั้ง มีความเหมาะสมกับเวลา 3.00
การสอบที่กาหนดให้

ชั้นปีที่ 5
2.77
2.82
2.82
2.95

ค่าเฉลี่ย xˉ
ชั้นปี 4
ชั้นปีที่ 3
2.72
2.81
2.79
2.83
2.87
2.81
2.88
2.87

ชั้นปีที่ 2
2.74
2.74
2.87
2.82

ชั้นปีที่ 1
2.71
2.73
2.81
2.77

2.68

2.46

2.39

2.44

2.54

2.70

2.48

2.49

2.43

2.39

2.80

2.50

2.46

2.40

2.38

2.67

2.73

2.77

2.55

2.55
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ตารางที่ 4 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
โดยจาแนกตามชั้นปีเหมือนกันทั้งเพศชายและเพศหญิง
ข้อคาถาม

ค่าเฉลี่ย xˉ

ชั้นปีที่ 6
3.1 การกาหนดช่วงเวลาในการสอบ 4 ครั้ง ต่อปี การศึกษา มีความ 3.00
เหมาะสม
3.2 การจั ดรอบการสอบ 5 ครั้ง ต่อวั นมีความเหมาะสมมากน้อ ย 3.00
เพียงใด
3.3 การจัดที่นั่งสอบมีความเหมาะสมต่อการสอบมากน้อยพียงใด
3.00
3.4 บรรยากาศในห้องสอบมีความเหมาะสมต่อการสอบมากน้อย 2.00
เพียงใด
3.5 ห้องสอบมีความสะดวกต่อการเข้าสอบมากน้อยเพียงใด
2.00
4.1 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบมีประสิทธิภาพต่อการดาเนินการสอบ 2.00
4.2 จานวนคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจานวนผู้เข้าสอบในแต่ละรอบ
1.00
4.3 การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตมีความเสถียร
2.00

ชั้นปีที่ 5
2.67

ชัน้ ปีที่ 4
2.63

ชั้นปีที่ 3
2.70

ชั้นปีที่ 2
2.71

ชั้นปีที่ 1
2.68

2.70

2.57

2.50

2.58

2.60

2.90
2.77

2.65
2.62

2.79
2.71

2.68
2.72

2.64
2.59

2.90
2.82
2.95
2.47

2.64
2.61
2.57
2.31

2.73
2.72
2.76
2.36

2.77
2.64
2.76
2.30

2.63
2.53
2.60
2.09
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จากตารางที่ 4 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามชั้นปีเหมือนกันทั้งเพศชายและเพศหญิง ผลการวิจัยสรุปได้ว่าชั้นปี
เหมือนกันทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program จานวน 4
ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ์ ดังนี้
ชัน้ ปีที่ 6 ผลการวิจัยมีเพียงเพศชาย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.75) ด้านข้อสอบ
โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.50) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับ มาก (xˉ = 2.60) และด้านสื่อและอุปกรณ์
โดยรวมในระดับน้อย (xˉ = 1.66)
ชั้นปีที่ 5 ทั้งเพศชายและเพศหญิง ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.84)
ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.71) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.78) และด้านสื่อและ
อุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.74)
ชั้นปีที่ 4 ทั้งเพศชายและเพศหญิง ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.81)
ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.54) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับ มาก (xˉ = 2.62) และด้านสื่อ
และอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.49)
ชั้น ปี ที่ 3 ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง

ผลการวิจั ย สรุ ปได้ ว่า

ด้า นวิธีก ารสอบโดยรวมในระดับมาก

(xˉ = 2.83) ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.52) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับ มาก (xˉ = 2.68)
และด้านสื่อและอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.61)
ชั้น ปี ที่ 2 ทั้ งเพศชายและเพศหญิ ง ผลการวิจั ย สรุ ปได้ ว่า ด้ า นวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก
(xˉ = 2.79) ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.45) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.69)
และด้านสื่อและอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.56)
ชั้นปีที่ 1 ทั้งเพศชายและเพศหญิง ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.75)
ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.46) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.62) และด้านสื่อ
และอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.40)
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ตารางที่ 5 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยจาแนกตามชั้นปีที่ต่างกันของเพศชาย
ข้อคาถาม

ค่าเฉลี่ย xˉ

ชั้นปีที่ 6
1.1 คาชี้แจงวิธีการทดสอบมีความชัดเจน เข้าใจง่ายและมีความ 3.00
สมบูรณ์
1.2 นิสิตสามารถปฏิบัตติ ามคาแนะนาวิธีการทดสอบได้
3.00
1.3 นิสิ ตสามารถย้อนกลับไปทาข้ อ สอบในข้อ ที่ นิสิ ต ต้อ งการ 3.00
ทบทวนได้
1.4 วิธีการทดสอบ Speexx Program โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็น 2.00
วิธกี ารทดสอบที่งา่ ยไม่ยงุ่ ยาก
2.1 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความครอบคลุมกับ 2.00
เนื้อหาการเรียนการสอน
2.2 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความยากง่า ย 2.00
เหมาะสมกับนิสติ ระดับปริญญาตรี
2.3 คาถามและคาตอบใน Speexx Program ที่ปรากฏข้อสอบมี 3.00
ความชัดเจน นิสติ สามารถอ่านแล้วเข้าใจ
2.4 จานวนข้อสอบที่ใช้ในการสอบแต่ละครั้ง มีความเหมาะสมกับ 3.00
เวลาการสอบที่กาหนดให้

ชั้นปีที่ 5
2.75

ชั้นปี 4
2.75

ชั้นปีที่ 3
2.90

ชั้นปีที่ 2
2.75

ชั้นปีที่ 1
2.75

2.75
2.75

2.80
2.90

2.80
2.75

2.70
2.80

2.69
2.88

3.00

2.90

2.90

2.85

2.81

2.75

2.50

2.35

2.35

2.63

3.00

2.50

2.55

2.40

2.31

3.00

2.50

2.55

2.25

2.44

2.75

2.75

2.80

2.50

2.50
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ตารางที่ 5 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
โดยจาแนกตามชั้นปีที่ต่างกันของเพศชาย
ข้อคาถาม

ชั้นปีที่ 6
3.1 การกาหนดช่วงเวลาในการสอบ 4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา มีความ 3.00
เหมาะสม
3.2 การจัดรอบการสอบ 5 ครั้ งต่อวันมีความเหมาะสมมากน้อ ย 3.00
เพียงใด
3.3 การจัดที่นั่งสอบมีความเหมาะสมต่อการสอบมากน้อยพียงใด
3.00
3.4 บรรยากาศในห้องสอบมีความเหมาะสมต่อการสอบมากน้อย 2.00
เพียงใด
3.5 ห้องสอบมีความสะดวกต่อการเข้าสอบมากน้อยเพียงใด
2.00
4.1 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบมีประสิทธิภาพต่อการดาเนินการสอบ 2.00
4.2 จานวนคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจานวนผู้เข้าสอบในแต่ละรอบ
1.00
4.3 การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตมีความเสถียร
2.00

ชั้นปีที่ 5
2.75

ค่าเฉลี่ย xˉ
ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 3
2.73
2.70

ชั้นปีที่ 2
2.60

ชั้นปีที่ 1
2.75

3.00

2.68

2.55

2.55

2.63

3.00
2.75

2.73
2.65

2.80
2.65

2.65
2.65

2.56
2.63

3.00
2.75
3.00
2.25

2.68
2.68
2.59
2.32

2.70
2.65
2.65
2.25

2.80
2.65
2.80
2.30

2.56
2.50
2.56
1.88
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จากตารางที่ 5 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามชั้นปีที่ต่างกันของเพศชาย ผลการวิจัยสรุปได้ว่าชั้นปีที่ต่างกัน
ของเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program จานวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ
ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ์ ดังนี้
ชั้นปีที่ 6 เพศชายผลการวิจัยสรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.75)
ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.50) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับ มาก (xˉ = 2.60) และด้านสื่อ
และอุปกรณ์โดยรวมในระดับน้อย (xˉ = 1.66)
ชั้นปีที่ 5 เพศชายผลการวิจัยสรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.81)
ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.87) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.90) และด้านสื่อ
และอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.66)
ชั้นปีที่ 4 เพศชาย ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.83)
ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.56) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับ มาก (xˉ = 2.69) และด้านสื่อ
และอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.53)
ชั้นปีที่ 3 เพศชายผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.83)
ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.56) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับ มาก (xˉ = 2.68) และด้านสื่อ
และอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.51)
ชั้นปี ที่ 2 เพศชายผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้ านวิธีก ารสอบโดยรวมในระดั บมาก (xˉ = 2.77)
ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.37) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.65) และด้านสื่อและ
อุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.58)
ชั้นปีที่ 1 เพศชายผลการวิจั ย สรุ ปได้ว่า ด้ านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.78)
ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.47) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.62) และด้านสื่อและ
อุปกรณ์โดยรวมในระดับปานกลาง (xˉ = 2.31)
ชั้นปีที่ต่างกันของเพศชายมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program จานวน
4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.79) ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.55) ด้านเวลา
และสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.69) และด้านสื่อและอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.37)
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ตารางที่ 6: ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยจาแนกตามชั้นปีที่ต่างกันของเพศหญิง
ค่าเฉลี่ย xˉ

ข้อคาถาม

ชั้นปีที่ 6
1.1 คาชี้แจงวิธีการทดสอบมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความสมบูรณ์
1.2 นิสิตสามารถปฏิบัตติ ามคาแนะนาวิธีการทดสอบได้
1.3 นิสิตสามารถย้อนกลับไปทาข้อสอบในข้อที่นิสติ ต้องการทบทวนได้
1.4 วิธีการทดสอบ Speexx Program โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นวิธีการทดสอบที่ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
2.1 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความครอบคลุมกับเนื้อหาการเรียนการ สอน
2.2 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความยาก ง่าย เหมาะสมกับนิสิตระดับ ปริญญาตรี
2.3 คาถามและคาตอบใน Speexx Program ที่ปรากฏข้อสอบมีความชัดเจน นิสิต สามารถอ่านแล้วเข้าใจ
2.4 จานวนข้อสอบที่ใช้ในการสอบแต่ละครั้ง มีความเหมาะสมกับเวลาการสอบที่ กาหนดให้
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ชั้นปีที่ 5
2.80
2.90
2.90
2.90

ชั้นปี 4
2.69
2.78
2.85
2.86

ชั้นปีที่ 3
2.72
2.86
2.88
2.84

ชั้นปีที่ 2
2.74
2.78
2.94
2.80

ชั้นปีที่ 1
2.68
2.77
2.74
2.74

2.62

2.42

2.44

2.54

2.45

2.40

2.46

2.44

2.46

2.47

2.60

2.51

2.38

2.56

2.32

2.60

2.71

2.74

2.60

2.60

ตารางที่ 6 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
โดยจาแนกตามชั้นปีที่ต่างกันของเพศหญิง
ค่าเฉลี่ย xˉ

ข้อคาถาม
3.1 การกาหนดช่วงเวลาในการสอบ 4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา มีความเหมาะสม
3.2 การจัดรอบการสอบ 5 ครั้งต่อวันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.3 การจัดที่นั่งสอบมีความเหมาะสมต่อการสอบมากน้อยเพียงใด
3.4 บรรยากาศในห้องสอบมีความเหมาะสมต่อการสอบมากน้อยเพียงใด
3.5 ห้องสอบมีความสะดวกต่อการเข้าสอบมากน้อยเพียงใด
4.1 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบมีประสิทธิภาพต่อการดาเนินการสอบ
4.2 จานวนคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจานวนผู้เข้าสอบในแต่ละรอบ
4.3 การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตมีความเสถียร

ชั้นปีที่ 6
-

ชั้นปีที่ 5
2.60
2.40
2.80
2.80
2.80
2.90
2.90
2.70
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ชั้นปีที่ 4
2.53
2.47
2.58
2.59
2.61
2.54
2.56
2.31

ชั้นปีที่ 3
2.70
2.46
2.78
2.78
2.76
2.80
2.88
2.48

ชั้นปีที่ 2
2.82
2.62
2.72
2.80
2.74
2.64
2.72
2.30

ชั้นปีที่ 1
2.62
2.57
2.72
2.55
2.70
2.57
2.64
2.30

จากตารางที่ 6 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามชั้นปีที่ต่างกันของเพศหญิง ผลการวิจัยสรุปได้ว่าชั้นปีที่ต่างกัน
ของเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program จานวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ
ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ์ ดังนี้
ชั้นปีที่ 5 เพศหญิงผลการวิจัยสรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.87)
ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.55) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.68) และด้านสื่อและ
อุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.83)
ชั้นปีที่ 4 เพศหญิงผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.79)
ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.52) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.55) และด้านสื่อและ
อุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.47)
ชั้นปีที่ 3 เพศหญิงผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.82)
ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.50) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.69) และด้านสื่อ
และอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.72)
ชั้นปีที่ 2 เพศหญิงผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.81)
ด้าน
ข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.54) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.74) และด้านสื่อและ
อุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.55)
ชั้นปีที่ 1 เพศหญิงผลการวิจัย สรุปได้ ว่า ด้านวิธีก ารสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.73)
ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.46) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.63) และด้านสื่อและ
อุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.50)
ชัน้ ปีที่ต่างกันของเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program จานวน
4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.80) ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.51) ด้านเวลา
และสถานที่โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.65) และด้านสื่อและอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (xˉ = 2.61)

ผลสรุปจากการสัมภาษณ์
ผลจากการสัมภาษณ์นสิ ิตชัน้ ปีที่ 1-6 จานวน 11 คน เพศชาย 6 คน และเพศหญิง 5 คน โดยกาหนดเพศชาย
ชั้น ปี ล ะ 1 คน ที่มีค ะแนนสู ง สุ ด ในแต่ล ะชั้น ปี และเพศหญิ ง ชั้น ปี ละ 1 คน ที่ มีค ะแนนสู ง สุ ด ในแต่ล ะชั้น ปี เข้ า รั บ
การสัมภาษณ์เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ดังนี้
ผู้ให้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นด้านวิธีการสอบ ดังนี้
ด้ า นวิ ธี ก ารสอบ พบว่ า เข้ า ใจง่ า ย ไม่ ยุ่ ง ยาก สามารถกลั บ ไปทบทวนหรื อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ทาให้รู้สึกไม่กดดัน ไม่เครียด ในขณะทาข้อสอบ ไม่ต้องกังวลเรื่อง
การเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ
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ผู้ให้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นด้านข้อสอบ ดังนี้
ด้านข้อสอบ พบว่าข้อสอบมีความยากง่ายรวมกัน แต่ครอบคลุมเนื้อหาในบทเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี
และข้อสอบมีครบ 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ผู้ให้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นด้านเวลาและสถานที่ ดังนี้
ด้านเวลาและสถานที่ พบว่าช่วงเวลาการสอบและบรรยากาศในห้องสอบ มีผลต่อการสอบ
ผู้ให้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นด้านสื่อและอุปกรณ์ ดังนี้
ด้านสื่อและอุปกรณ์ พบว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบควรมีความเสถียร เพื่อให้การดาเนินการสอบราบรื่น
ทาให้ไม่มีความกังวลในการสอบ

ข้อเสนอแนะและเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลมีข้อเสนอแนะต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่ และด้านสื่อ
และอุปกรณ์ ดังนี้
ข้อสอบที่เกี่ยวกับการฟัง ควรมีหูฟังให้กับผู้เข้าสอบ เพื่อช่ว ยให้การฟังได้ยินชัดมากขึ้น นอกจากนี้
สถานที่ในการจัดสอบควรสะดวกต่อการเดินทางมาสอบ รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบการเชื่อมต่อกับระบบ
อินเตอร์เน็ตต้องมีความเสถียร เพราะถ้าอินเตอร์เน็ตขาดการเชื่อมต่อในขณะทาข้อสอบ จะทาให้เกิดความกังวล
และเครียด ทาให้ผลการสอบไม่มปี ระสิทธิภาพ

วิจารณ์และสรุปผล
สรุปได้ว่า การศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัย นิสิตโดยรวมมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx
Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลา
และสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ์ ในระดับมาก ตามผลการวิจัยที่ผู้วจิ ัยได้สรุปไว้ข้างต้น
ทั้งนี้ โดยรวมนิสติ เห็นด้วยว่าการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบ
อิน เตอร์ เน็ ต มีค วามเสถี ย ร มีค วามสาคั ญ ต่อ การสอบอย่า งมากเพราะถ้ าระหว่า งการทดสอบอิน เตอร์ เน็ ต ไม่มี
ประสิทธิภาพจะทาให้การทดสอบของนิสติ ไม่ประสบความสาเร็จ สิ่งที่ตามมาคือ นิสติ จะรูส้ ึกเป็นกังวลต่อการทดสอบ
และมีความตื่นตระหนกในการทาข้อสอบ ทาให้นิสิตไม่สามารถควบคุมเวลาการทาข้ อสอบให้เสร็จสิ้นตามเวลาการ
สอบ และท าให้ นิ สิ ต ไม่ ต้ อ งการท าการทดสอบผ่ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ดั ง นั้ น สื่ อ และอุ ป กรณ์ ก ารสอบต้ อ งมี
ประสิทธิภาพต่อการสอบ เช่นเดียวกับผลวิจัยที่ Bachman, 2000 (อ้างในฉัตราพร เปี่ยมใสการสารวจความคิดเห็นใน
การใช้แบบสอบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , น. 53, ภาษาปริทัศน์) กล่าวว่า เราสามารถพัฒนาแบบสอบคอมพิวเตอร์ให้
สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง (authentic) และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอบ (interactive) มากกว่า
ข้อสอบทั่วๆไป หรือข้อสอบแบบ paper and pencil การสร้างแบบสอบสามารถทาได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ได้
จากัดอยู่ที่ขอ้ สอบแบบหลายตัวเลือก (multiple choice) นอกจากนี้ ผู้สอบสามารถเริ่มทาข้อสอบในแต่ละข้อเมื่อพร้อม
และสามารถควบคุมการสอบด้วยตัวเอง แบบสอบคอมพิวเตอร์ยังสามารถรายงานผลการสอบให้ผู้สอบได้ในทันที
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นอกจากนี้ Alessi และ Trolip, 1991 (อ้ า งในฉั ต ราพร เปี่ ย มใส. การส ารวจความคิ ด เห็ น ใน
การใช้แบบสอบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , น. 53, ภาษาปริทัศน์) กล่าวว่าคอมพิวเตอร์มีข้อดีหลายประการ คอมพิวเตอร์
ให้ความสาคัญแก่ปัจเจกบุคคล (individualism) แบบคอมพิวเตอร์บางประเภท เช่น adaptive test สามารถปรับระดับ
ความยากง่ายของคาถามให้เหมาะสมกับผู้สอบได้ ซึ่งตรงกับการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program
ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยาที่นิสิตมีความคิดเห็นว่าก่อนจะทาการทดสอบความเข้าใจวิธีการสอบ
และสามารถทาข้อสอบได้อย่างเข้าใจ ดังนั้นนิสิตทั้งเพศชายและเพศหญิงในแต่ละชั้นปีจึงมีความคิดเห็นด้วยในระดับ
มาก ระดับปานกลาง ด้านข้อสอบ และด้านวิธีการสอบ เช่นเดี ยวกับที่ Bachman, 2003 (อ้างในฉัตราพร เปี่ยมใส
การส ารวจความคิ ด เห็ น ในการใช้แ บบสอบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ทดสอบความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนิสิ ต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , น. 54, ภาษาปริทัศน์) กล่าวว่า การใช้แบบ
สอบคอมพิวเตอร์ ต้องคานึงถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ เช่น ผู้สอบอาจต้องการคาสั่งอีกครัง้ หรือครูต้องการเข้าไป
ดูผลการสอบของผู้สอบ นอกจากนี้ ผู้สอบควรสามารถควบคุมโปรแกรมได้ โดยสามารถตัดสินใจว่าจะทาอะไรต่อไป
มากกว่าที่จะต้องทาตามคาสั่งของคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวและโปรแกรมแบบสอบคอมพิวเตอร์มีกลไกป้องกัน
ไม่ให้ผู้สอบ log out ออกจากโปรแกรมโดยไม่ได้ตั้งใจ
อย่างไรก็ตาม นิสิตเพศชายและเพศหญิงยังมีความคิดเห็นด้านเวลาและสถานที่ในการทดสอบภาษาอังกฤษ
โดยใช้ Speexx Program ทั้งในระดับมากและระดับปานกลาง เช่นเดียวกับผลการวิจัย Bocijและ Greasley, 1996
(อ้า งในอาจารย์ ดร.ฉั ต ราพร เปี่ ยมใส, การส ารวจความคิ ด เห็ น ในการใช้แ บบสอบคอมพิว เตอร์ เพื่อ ทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาษา
ปริทัศน์, น. 53) กล่าวว่า ทัศนคติที่ดขี องผู้สอบที่มีต่อการสอบด้วยแบบสอบคอมพิวเตอร์ในงานวิจัยดังกล่าว ผลสอบ
ของนักเรียนที่ใช้แบบสอบคอมพิวเตอร์นั้นสูงกว่าที่ใช้ข้อสอบแบบ Paper and Pencilทั้งนี้ ผู้วิจัยให้เหตุผลว่าผลการ
สอบที่ดีกว่าอาจเป็นผลมาจากเวลาที่ผู้สอบใช้ในการตอบคาถามนั้นน้อยลงส่งผลให้มีเวลาคิดมากขึ้น นอกจากนี้
ผู้สอบยังรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าเมื่อสอบในห้องปฏิบัติการทางภาษาเมื่อเปรียบเทียบกับการสอบในห้องสอบทั่วไป
โดยให้ความเห็นว่าการสอบที่ใช้แบบสอบคอมพิวเตอร์สะดวกและทาให้ทาข้อสอบได้รวดเร็ว นอกจากนี้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์กระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังในการตอบคาถามมากขึ้น เนื่องจากโปรแกรมให้ยืนยันคาตอบก่อนผ่านไป
ยังข้อถัดไป
โดยสรุป จากการวิจัยพบว่า นิสิตทั้งเพศชายเพศหญิง ทุกชั้นปี มีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ
โดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ ด้าน
ข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ์ ในระดับมาก ตามที่ได้กล่าวแล้วเบือ้ งต้น

สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลา และสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ์
มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถนาผลการวิจัยที่ได้ ไปพัฒนาระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ
โดยใช้ Speexx Program ให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพมากขึ้น ประเด็นที่ผู้วจิ ัยควรพิจารณาคือ
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1) นิสิตมีความเข้าใจวิธีการสอบ
2) เนื้อหาข้อสอบมีความครอบคลุมกับบทเรียนที่นิสติ ได้เรียน
3) เวลาและสถานที่การจัดสอบมีความเหมาะสมในการดาเนินการทดสอบ
4) สื่อและอุปกรณ์การทดสอบมีความพร้อมในการจัดการทดสอบ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ต่ อ การทดสอบภาษาอั ง กฤษโดยใช้ Speexx
Program
ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่
และด้ า นสื่ อ และอุ ปกรณ์ โดยใช้ แ บบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ และจ านวนผู้ สั ม ภาษณ์ อ าจยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม
ต่อการ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึ งควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยในด้านอื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี ความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิจั ย ครั้ ง นี้ ส ามารถส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ด้ ว ยความกรุ ณ าอย่ า งสู ง จากคณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลั ยพะเยา และท่ า นอาจารย์ที่ปรึ ก ษา รวมถึง ทุ กท่ า นที่ เกี่ย วข้อ ง ซึ่ งเสี ยสละเวลาในการให้ คาแนะน า
ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณา
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์สาหรับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป
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การแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อของคนสองระดับอายุ อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
The Lexical Variation of Yo Language among Two Generations in Tha Uthen
District, Nakhon Phanom Province
โชติกา บารุงหงษ์1* และ ยุทธพร นาคสุข1
Chotika Bamrunghong1* and Yuttaporn Naksuk1
บทคัดย่อ
บทความงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อของคนสองระดับอายุ และศึกษา
ความเหมือนและความแตกต่างของการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในอดีตกับปัจจุบันในอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลโดยใช้หน่วยอรรถจานวนทั้งสิ้น 500 หน่วยอรรถ ในการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาสองระดับอายุ คือระดับอายุ
ที่ 1 อายุ 55 ปีขนึ้ ไป และระดับอายุที่ 2 อายุ 18 - 25 ปี ผลการศึกษาพบว่ามีการแปรใช้ศัพท์ 8 รูปแบบที่จาแนกได้
เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้เหมือนกัน และศัพท์ที่ผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้
แตกต่างกัน โดยผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 มีการใช้ศัพท์ภาษาญ้อมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 และผู้บอก
ภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่ืนมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่
2 ใช้ภาษาศัพท์อ่ืนมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 นอกจากนี้ คนในปัจจุบันใช้ศัพท์อ่ืนที่แตกต่างจากในอดีตเป็น
จานวนร้อยละ 21
คาสาคัญ: การแปรการใช้ศัพท์, คนสองระดับอายุ, ภาษาญ้อ

Abstract
This research article aimed 1) to study lexical usage variation in two generations and 2) to study the
similarities and the differences in lexical usage of Yo language between the past time and the present time in
Tha Uthen District, Nakhon Phanom Province. The researcher used 500 semantic units to collect the data by
interviewing the informants divided into 2 generations: the first generation was more than 55 years old while
the second generation was 18-25 years old. The results showed the lexical usage variation was classified into 8
patterns, which were classified into two major patterns, including the lexical items that both two generations
used similarly and the lexical items that both two generations used diversely. The first generation used Yo’s
lexical items higher than the second generation. Also, the first generation used both Yo and other lexical items
higher than the second generation. The second generation, however, used the other lexical items more than the
first generation and the present informant’s lexical usage, which is different from the past, equals to 21 percent.
1
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บทนา
จังหวัดนครพนมมีผู้คนหลากหลายทางชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันถึง 7 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวผู้ไท ไทยแสก ไทย
กะเลิง ไทยโส้ ไทยข่า ไทยลาว (ไทยอีสาน) และไทยญ้อ จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดแรกที่ชาวไทยญ้อได้อพยพเข้ามา
อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย โดยมีชาวไทยญ้ออาศัยหนาแน่นที่สุดในอาเภอท่าอุเทน ไทยญ้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นอาศัย
เดิมอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป ลาว) ในปี พ. ศ. 2351 ตรงกับสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือสมัยรัชกาลที่ 1 ชาวไทยญ้อส่วนใหญ่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน
ใหม่ที่เมืองไชยบุรี ปากน้าสงคราม ริมฝั่งแม่นาโขง
้
ปัจจุบันคือ ตาบลไชยบุรี อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่ 3 หรือสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ กองทัพเจ้า
อนุวงศ์ได้กวาดต้อนเอาชาวไทยญ้อจากเมืองไชยบุรีไปไว้ ณ เมืองปุงลิง ฝั่งซ้ายของแม่นาโขง
้
ซึ่งอยูใ่ นเขตแขวงคาม่วน
ประเทศลาว ซึ่งปัจจุบันคือแขวงคาม่วน ส.ป.ป ลาว ในปี พ. ศ. 2373 ชาวไทยญ้อกลุ่มนั้น ได้กลับมาตั้งเมืองใหม่ทาง
ฝั่งขวาของแม่นาโขง
้
ซึ่งปัจจุบัน คือ อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ชาวไทยญ้อ ใช้ภาษาญ้อเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง ภาษาญ้อจัดอยู่
ในภาษากลุ่มไท-ลาว ซึ่ง Brown, J. M (1965, p. 90) ได้จัดให้ภาษาญ้อเป็น 1 ใน 3 ของภาษาที่อยู่ในกลุ่มของภาษา
ลาว ได้แก่ ลาวหลวงพระบาง ลาวเวียงจันทน์ และญ้อ ลักษณะเด่นของภาษาญ้อ คือ การแยกตัวและการรวมตัวของ
เสี ย งวรรณยุ ก ต์ที่แ ตกต่า งไปจากภาษาในกลุ่ มลาวด้ว ยกั น มี การออกเสี ยงสระไอเป็น เสี ยงเออ เช่นค่ า ว่า “ใจ”
ภาษาญ้อ จะออกเสียงเป็น “เจอ” และนอกจากนี้ ยังมีศัพท์ส่วนหนึ่ง มีใช้เฉพาะภาษาญ้อเท่านั้น เช่น ในภาษาญ้อ
เรียก “ปู่” หรือพ่อของพ่อว่า “พ่ออุ้ย” ส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะเรียกว่า “พ่อเฒ่า” เป็นต้น
ในงานวิจัยทีผ่ ่านมา มีผู้ศึกษาภาษาญ้อไว้ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ประเด็นด้านเสียง ที่มีผู้ศึกษาวรรณยุกต์
เป็นส่วนมาก ได้แก่ กาญจนา คูวัฒนะศิริ (2524) ศรีพิน ศิริวิศิษฐ์กุล (2529) พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล (2541) ปิ่นกนก
คาเรืองศรี (2545) และพรวลี เข้มแข็ง (2545) 2) ประเด็นด้านศัพท์ มีผู้ศึกษาไปแล้ว 1 เรื่อง คือวิทยานิพนธ์ของนันตพร นิลจินดา (2532) เรื่อง“การศึกษาเรื่องศัพท์ภาษาญ้อในจังหวัดสกลนคร นครพนม และปราจีนบุรี ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบคาศัพท์ภาษาญ้อในจังหวัดสกลนคร นครพนม และปราจีนบุรี ด้านความ
แตกต่างและความเหมือนของศัพท์ที่ใช้ในแต่ละจังหวัด โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาที่อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่ง
แม้วา่ จะได้ผ่านการศึกษามาแล้ว แต่ผลการศึกษานั้นเป็นผลการศึกษาที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปีแล้ว 3) ประเด็น
ด้านอรรถศาสตร์ จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของกิ่งแก้ว แห้วสุโน (2552) และประมวล ชนะบุญ (2553) 4)
ประเด็นด้านวากยสัมพันธ์ มีผู้ศึกษาไปแล้ว 2 เรื่อง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของวุฒิชัย โจทย์กิ่ง (2523) และ พระสุขุม มัช
ชิกานัง (2542) 5) ประเด็นด้านการสอนและชาติพันธุ์ ศึกษา มีผู้ศึกษาไปแล้ว 2 เรื่อง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของเอมอร
พิพัฒนสุข (2533) และปราณี จงจอหอ (2551) ตามลาดับ
ในประเด็นด้านคาศัพท์ ผู้วิจัยพบว่าชาวไทยญ้อรุ่นใหม่ใช้ศัพท์ภาษาญ้อเก่าน้อยลงและมีการใช้ศัพท์จาก
ภาษาอืน่ เข้ามาปะปนค่อนข้างมาก เช่น ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทยกรุงเทพ เป็นต้น ด้วยยุคสมัยมีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททาให้ผู้คนสามารถติดต่อได้อย่างไร้ขีดจากัด ส่งผลให้มีการกระทบต่อภาษาที่
ไม่ใช่ภาษาราชการที่มีแนวโน้มว่าจะสูญหายไป ศัพท์ภาษาญ้อ ก็เป็นหนึ่งในศัพท์ของหลายๆ ภาษาที่มีแนวโน้มว่าจะ
สูญหายไป จากการรับอิทธิพลของภาษาไทยกรุงเทพซึ่งเป็นภาษาราชการที่ใช้ในระบบโรงเรียนและสถานที่ราชการ
อื่นๆ นอกจากนี้ศัพท์ภาษาญ้อถูกใช้ในสภาพที่แวดล้อมที่มีภาษาชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน 7 ภาษาของชาติพันธ์ที่ได้
กล่าวข้างต้น ทาให้มีโอกาสแทรกแซงโดยศัพท์ภาษาไทยถิ่นอีสานทีใ่ ช้ส่อื สารมากในจังหวัดนครพนม
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2132

ด้ว ยเหตุ น้ี ผู้วิจั ย จึง ศึก ษาการแปรการใช้ศั พ ท์ ภาษาญ้ อ ของคนสองระดั บอายุ อ าเภอท่ า อุเทน จั ง หวั ด
นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า ชาวไทยญ้อที่เป็นวัยสูงอายุกับชาวไทยญ้อรุ่นใหม่มีการใช้ศัพท์เหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากการนาอายุมาศึกษาในการแปรภาษามีความสาคัญและเป็นประโยชน์ ดังจะเห็นได้จาก
แนวคิดของ Labov (อ้างถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2556, น.39) ที่ว่าการแปรของภาษาตามอายุเป็นปรากฏการณ์
ที่ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่ดาเนินอยู่เรื่อยๆ โดยภาษาของคนอายุมากที่สุด เปรียบให้เป็นภาษาของอดีต
ส่วนภาษาของคนอายุนอ้ ยจะเปรียบให้เป็นภาษาที่จะเกิดในอนาคต นอกจากนี้ผู้วจิ ัยยังสนใจอีกว่าผู้สูงอายุรุ่นเดียวกัน
ในปัจจุบันกับผู้สูงอายุเมื่อ 30 ปีที่แล้วที่นันตพร นิลจินดาได้เคยศึกษาไว้ มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ จึงเลือกศึกษา
งานวิจัยนี้ในพื้นที่อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ที่นันตพร นิลจินดาได้เคยศึกษาไว้ งานวิจัยจะทาให้เห็นแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงภาษาญ้อและอาจเป็นแรงกระตุน้ ให้ชาวไทยญ้อได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ภาษาญ้อให้คงอยูต่ อ่ ไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อของคนสองระดับอายุในอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในอดีตกับปัจจุบัน ในอาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การแปรการใช้ศัพท์ หมายถึง รูปแบบการใช้ศัพท์ที่แทนหน่วยอรรถเดียวกันของคนไทยญ้อสองระดับอายุ
2. คนสองระดับอายุ หมายถึง ชาวไทยญ้อใน ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน จังหวั ดนครพนม ซึ่งแบ่ ง
ออกเป็น 2 ระดับอายุ คือ 1) ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป 2) ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 มีอายุ
ระหว่าง 18-25 ปี โดยไม่จากัดเพศ
3. ศัพท์ภาษาญ้อ หมายถึง ศัพท์ภาษาญ้อซึ่งเป็นภาษาย่อยของภาษาลาว โดยนารายการศัพท์จากภาษาญ้อ
ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน ที่นันตพร นิลจินดาเคยศึกษาไว้เมื่อปี 2532
4. ศัพท์อื่น หมายถึง ศัพท์ที่แตกต่างไปจากศัพท์ภาษาญ้อ โดยยืมมาจากภาษาอื่น
5. หน่วยอรรถ คือ หน่วยความหมาย แต่ละหน่วยอรรถอาจแทนด้วย 1 ศัพท์ หรือมากกว่าก็ได้
6. คา หมายถึง ข้อมูลที่ปรากฏในแบบสอบถาม ยังไม่ได้ผ่านขัน้ ตอนของการวิเคราะห์ศัพท์
7. ศัพท์ คือ คาหนึ่งคาที่วิเคราะห์แล้วว่าเป็นสมาชิกของหน่วยอรรถ แต่ละศัพท์อาจมีหรือไม่มรี ูปแปรก็ได้

วิธีวิทยาการวิจัย
ผู้วิจัยได้มวี ธิ ีการดาเนินการวิจัยทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือกจุดเก็บข้อมูล การคัดเลือกผู้บอกภาษา
การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การคัดเลือกจุดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้คัดเลือกจุดเก็บข้อมูลภาษาญ้อที่ บ้านโพนแก้ว หมู่ 4 ตาบลท่าอุเทน
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เนื่องจากผู้วิจัยต้องการจะเปรียบเทียบการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในอดีตกับปัจจุบัน ซึ่ง
นันตพร นิลจินดาได้เคยศึกษาไว้เมื่อปี 2532 หรือ 30 ปีมาแล้ว ในหมู่บ้านเดียวกันนี้
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2.การคัดเลือกผู้บอกภาษา
2.1 อายุและเพศของผู้บอกภาษา
ผู้วิจัยคัดเลือกผู้บอกภาษาระดับอายุละ 2 คน รวมเป็น 4 คน และแต่ละระดับอายุเลือกผู้บอก
ภาษาเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้ ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบการใช้
ศัพท์ภาษาญ้อ ผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนของผู้พูดภาษาญ้อในปัจจุบัน จากผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 คนที่ 1
ซึ่งเป็นเพศชายอายุ 68 ปี เพราะนันตพร นิลจินดาเคยเก็บข้อมูลคาศัพท์ในพื้นที่เดียวกันนี้ จากผู้บอก
ภาษาเพศชายวัยสูงอายุเช่นเดียวกัน
ระดับอายุ
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2

รายละเอียดของผู้บอกภาษา
ผู้บอกภาษาคนที่ เพศ อายุ
อาชีพ
1
ชาย
68
พระสงฆ์
2
หญิง 78
แม่บ้าน
1
ชาย
18
นักเรียน
2
หญิง
18
นักเรียน

2.2 คุณสมบัติต่างๆ ของผู้บอกภาษา ผู้บอกภาษาต้องมีภูมลิ าเนาและอาศัยในพื้นที่บ้านโพนแก้ว
หมู่ 4 ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และใช้ภาษาญ้อในชีวิตประจาวัน มีอวัยวะในการออก
เสียงทีค่ รบถ้วนที่จะให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
3. การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้คัดเลือกรายการคาศัพท์ภาษาญ้อจากนันตพร
นิลจินดา (2532) จานวน 500 หน่วยอรรถ จากทัง้ หมด 978 หน่วยอรรถ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 1) เป็นศัพท์ที่
ไม่ซ้ากับภาษาไทยถิ่นกลางและ 2) เป็นศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ หมวดศัพท์ต่างๆ ดังนี้ 1) ส่วนต่างๆ ของคน
สัตว์ พืช จานวน 33 หน่วยอรรถ 2) เครือญาติ จานวน 13 หน่วยอรรถ 3) คาสรรพนาม จานวน 10 หน่วยอรรถ 4)
เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ จานวน 17 หน่วยอรรถ 5) เครื่องมือเครื่องใช้ จานวน 51 หน่วยอรรถ 6) อาหาร
จานวน 16 หน่วยอรรถ 7) คากริยา จานวน 265 หน่วยอรรถ 8) คาเรียกพืชและสัตว์จานวน 80 หน่วยอรรถ 9)
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ จานวน 15 หน่วยอรรถ
4. การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยนาหน่วยอรรถจานวน 500 หน่วยอรรถที่เตรียมไว้แล้ว ไปสัมภาษณ์ผู้บอกภาษา
โดยใช้ของจริงและรูปภาพประกอบการสัมภาษณ์เพื่อประหยัดเวลา ผู้วิจัยจดบันทึกคาที่ได้ยินลงในสมุดบันทึก โดยใช้
ตัวอักษรไทยและสัทอักษรสากล (IPA) นอกจากนี้ยังมีการบันทึกเสียง เพื่อนามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
ภายหลังอีกด้วย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วจิ ัยได้นาคาทัง้ หมดที่ได้มาวิเคราะห์ตามขั้นตอน
ดังนี้
5.1 วิเคราะห์ศัพท์ โดยผู้วิจัยได้นาคาทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษามาวิเคราะห์ว่า คา
ใดเป็นรูปแปรของศัพท์เดียวกัน และคาใดเป็นคนละศัพท์ (ไม่ใช่ศัพท์เดียวกัน) โดยนาเกณฑ์การวิเคราะห์
ศัพท์จากจริยา เสียงเย็น (2560) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัยนี้ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1) เกณฑ์การพิจารณาให้เป็นรูปแปรของศัพท์เดียวกัน
1. หากคา 2 คา ที่เป็นสมาชิกของหน่วยอรรถเดียวกัน มีความแตกต่างกันในหน่วยเสียง
พยั ญ ชนะ หน่ว ยเสี ย งสระ หรือ หน่ว ยเสี ยงใดหน่วยเสี ย งหนึ่ง หรือมีค วามแตกต่า งกัน ในบาง
พยางค์ และความแตกต่างนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยเกณฑ์การแปรเสียง จะถือว่าเป็นรูปแปรของ
ศัพท์เดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.1 คาที่มีความแตกต่างที่เสียงพยัญชนะต้น ของพยางค์ และทางสัทศาสตร์
สามารถอธิบายได้ เช่น
หน่วยอรรถ ‘มะเขือเทศ’ มีรูปแปรคือ บักเขียเคีย และ หมากเขียเคีย
1.2 คาที่มคี วามแตกต่างที่เสียงพยัญชนะท้ายของพยางค์ เช่น
หน่วยอรรถ ‘พังพอน’ มีรูปแปรคือ จอมพอน และ จอนพอน
1.3 คาที่มคี วามแตกต่างที่เสียงสระ เช่น
หน่วยอรรถ ‘จิ้งจก’ มีรูปแปรคือ ขีแ้ จ้ม และ ขีเ้ จี้ยม
2. หากคาที่เป็นสมาชิกของหน่วยอรรถเดียวกัน มีความแตกต่างที่อธิบายได้ด้วยเกณฑ์
ทางหน่วยคาว่าเป็นการละพยางค์หรือการเพิ่มพยางค์ จะถือว่ารูปแปรของศัพท์เดียวกัน เช่น
หน่วยอรรถ ‘คางคก’ มีรูปแปรคือ กะตู่ และ ขีก้ ะตู่
3. หากคาทีเ่ ป็นสมาชิกของหน่วยอรรถเดียวกันมีการสลับพยางค์ของคาเดียวกัน จะถือว่า
เป็นรูปแปรของศัพท์เดียวกัน เช่น
หน่วยอรรถ ‘ผ้าขีร้ วิ้ ’ มีรูปแปรคือ เสดผ้า และ ผ้าเสด
2) เกณฑ์การพิจารณาให้แยกเป็นคนละศัพท์
1. หากคาทีเ่ ป็นสมาชิกของหน่วยอรรถเดียวกันที่มีรูปต่างกันโดยสิน้ เชิง เป็นคาพยางค์เดียว
หรือมากกว่า 1 พยางค์ก็ได้ แต่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเกณฑ์การแปรรูปทางด้านเสียงและการแปร
ด้านรูปคา จะถือว่าเป็นคนละศัพท์ เช่น
หน่วยอรรถ ‘ค้างคาว’ มีรูปแปรคือ บิง้ และ ค้างคาว
2. หากคาที่เป็นสมาชิกของหน่วยอรรถเดียวกันประกอบด้วยหน่วยคาตั้งแต่ 2 หน่วยคา
ขึน้ ไป มีจานวนพยางค์เท่ากัน และอาจมีหน่วยคาหนึ่งเหมือนกันและมีหน่วยคาหนึ่งแตกต่างกัน จะ
ถือว่าเป็นคนละศัพท์ เช่น
หน่วยอรรถ ‘ติดผล’ มีรูปแปรคือ ออกหมาก และ เป็นหมาก
5.2 วิเคราะห์รูปแบบการแปรการใช้ศัพท์หลังจากเก็บข้อมูลและการสอบถามผู้พูดภาษาญ้อสอง
ระดับอายุทั้ง 4 คน ผู้วิจัยจะศึกษาการรูปแบบแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อ โดยการใช้เกณฑ์การ พิจารณาจาก
ข้อที่ 1 ในการวิเคราะห์
5.3 ค านวณค่ า ร้ อ ยละของรู ป การแปรการใช้ศั พ ท์ ภ าษาญ้ อ และทาแผนภู มิเพื่อ แสดงการ
เปรียบเทียบ
5.4 ศึกษาการรักษาศัพท์และการสูญศัพท์ภาษาญ้อของผู้พูดภาษาญ้อทั้งสองระดับอายุ โดยการ
จัดอันดับหมวดศัพท์
5.5 ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในอดีตกับปัจจุบัน
5.6 เขียนอภิปรายและสรุปผลการวิจัย
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ผลการศึกษา
เมื่อนารายการหน่วยอรรถทั้ง 500 หน่วยอรรถไปสัมภาษณ์ผู้บ อกภาษาทั้ง 2 ระดับอายุ ได้คาทั้งหมด 887
คา คิดเป็น 687 ศัพท์ ผลการศึกษาเป็นดังนี้
1. รูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อ
จากการศึกษารูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ในภาษาญ้อของผู้บอกภาษาสองระดับอายุในอาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาทัง้ สองระดับอายุใช้เหมือนกัน และ ศัพท์ที่ผู้บอกภาษา
ทั้งสองระดับอายุใช้แตกต่างกัน
1.1 ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาทั้งสองระดับอายุใช้เหมือนกัน คือ การใช้ศัพท์เดียวกันของผู้บอกภาษา
ทั้งสองระดับอายุ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ 1 คือ ผู้บอกภาษาใช้ภาษาญ้อเหมือนกันทั้งสองระดับอายุ ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้
จานวน 309 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 61.8 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษาญ้อ
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
5
5
‘สไบ’
/phaː5biaŋ3baːy /
/phaː5biaŋ3baːy /
/phaː5biaŋ3baːy5/
ผ้าเบี่ยงบ้าย
ผ้าเบี่ยงบ้าย
ผ้าเบี่ยงบ้าย
6 3
6 :3
‘ไม้สอยผลไม้’
/may sɛ: /
/may sɛ /
/may6sɛ:3/
ไม้แซ่
ไม้แซ่
ไม้แซ่
รูปแบบที่ 2 คือ ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์อ่ืนเหมือนกันทั้งสองระดับอายุ ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้
จานวน 52 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 10.4 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษาญ้อ
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
3
6
3
2 6
‘ดอกมะลิ’
/dɔːk sɔːn /
/dɔːk ma li /
/dɔːk3ma2li6/
ดอกซ้อน
ดอกมะลิ
ดอกมะลิ
(ยืมภาษาไทยกรุงเทพ)
(ยืมภาษาไทยกรุงเทพ)
‘ดินเหนียว’
/din2daːk3/
/din2 niaw3/
/din2 niaw3/
ดินดาก
ดินเหนียว
ดินเหนียว
(ยืมภาษาไทยกรุงเทพ)
(ยืมภาษาไทยกรุงเทพ)
รูปแบบที่ 3 คือ ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่ืนเหมือนกันทั้งสองระดับอายุ ผู้บอกภาษาใช้
ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้ จานวน 10 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 2 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษาญ้อ
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
‘กวนขนม’
/khon2/
/khon2/
/khon2/
คน
คน
คน
2/
/kuan
/kuan2/
กวน
กวน
(ยืมภาษาไทยกรุงเทพ)
(ยืมภาษาไทยกรุงเทพ)
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/thaŋ4/
/thaŋ4/
ทั่ง
ทั่ง
/ɲɛː3/
/ɲɛː3/
แหญ่
แหญ่
(ยืมภาษาไทยกรุงเทพ)
(ยืมภาษาไทยกรุงเทพ)
1.2 ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาทั้งสองระดับอายุใช้แตกต่างกัน คือ ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาญ้อทั้งสองระดับ อายุใช้
แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ 4 คือ ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์อ่ืน ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อ ผู้
บอกภาษาทั้งสองระดับอายุใช้ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้จานวน 8 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 1.6 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษาญ้อ
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
2
2
‘แตะ’
/baːy /
/suːn /
/baːy2/
บาย
ซูน
บาย
(ยืมภาษาไทยอีสาน)
รู ป แบบที่ 5 คื อ ผู้ บอกภาษาระดั บอายุ ที่ 1 ใช้ศั พ ท์ ภ าษาญ้ อ ส่ ว นผู้ บอกภาษาระดั บอายุ ที่ 2 ใช้ศั พ ท์
ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่น ผู้บอกภาษาทัง้ สองระดับอายุใช้ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้จานวน 21 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อย
ละ 4.2 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษาญ้อ
ระดับอายุท1ี่
ระดับอายุที่ 2
5
5
‘ค้างคาว’
/biŋ /
/biŋ /
/biŋ5/
บิ้ง
บิ้ง
บิ้ง
/khaːŋ6khaːw2/
ค้างคาว
(ยืมภาษาไทยกรุงเทพ)
‘พังพอน’
/cɔːn2pɔːn2/
/cɔːn2pɔːn2/
/cɔːm2pɔːn2/
จอนพอน
จอนพอน
จอมพอน
/phaŋ2pɔːn2/
พังพอน
(ยืมภาษาไทยกรุงเทพ)
‘แหย่’
(ไข่มดแดง)

/thaŋ4/
ทั่ง
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รูปแบบที่ 6 คือ ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่ืน ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2
ใช้ศัพท์ภาษาญ้อ ผู้บอกภาษาทั้งสองระดับอายุใช้ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้ จานวน 31 หน่วยอรรถ ซึ่งเท่ากับร้อยละ
6.2 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษาญ้อ
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
3
3
‘ฝาน’
/paːt /
/paːt /
/paːt3/
ปาด
ปาด
ปาด
3
/phaːn /
ฝาน
(ยืมภาษาไทยกรุงเทพ)
4
6
‘โมโห’
/yaːk haːy /
/yaːk4haːy6/
/yaːk3haːy6/
ยากฮ้าย
ยากฮ้าย
อยากฮ้าย
suːn3hɛːŋ2
สูนแฮง
(ยืมภาษาไทยอีสาน)
รูปแบบที่ 7 คือ ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่ืน ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2
ใช้ศัพท์อื่น ผู้บอกภาษาทั้งสองระดับอายุใช้ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้ จานวน 31 หน่วยอรรถ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 6.2 ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษาญ้อ
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
5
5
‘ถลก’
/cɔːn /
/cɔːn /
(ผ้านุ่ง)
จ้อน
จ้อน
/hɨː6/
/thək3/
ฮื้อ
เถิก
(ยืมภาษาไทยอีสาน)
(ยืมภาษาไทยอีสาน)
1
3
1
3
‘แปรงฟัน’
/thuː khɛw /
/thuː khɛw /
ถูแข่ว
ถูแข่ว
/siː1khɛw3/
/siː1khɛw3/
สีแข่ว
สีแข่ว
(ยืมภาษาไทยอีสาน)
(ยืมภาษาไทยอีสาน)
รูปแบบที่ 8 คือ ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อ ส่วนผู้บอกภาษาระดั บอายุที่ 2 ใช้ศัพท์อ่ืน ผู้
บอกภาษาทั้งสองระดับอายุใช้ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้ จานวน 38 หน่วยอรรถ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.6 ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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หน่วยอรรถ
‘จูบด้วยความรัก’

ศัพท์ภาษาญ้อ
/dom2/
ดม

ระดับอายุที่ 1
/dom2/
ดม

ระดับอายุที่ 2
/cuːp2/
จูบ
(ยืมภาษาไทยกรุงเทพ)
3
3
‘กระเป๋าเสื้อผ้า’
/hiːp /
/hiːp /
/kaʔ3 paw1/
หีบ
หีบ
กะเป๋า
(ยืมภาษาไทยกรุงเทพ)
รูปแบบการใช้ศัพท์ภาษาญ้อของผู้บอกภาษาสองระดับอายุข้างต้น จะพบว่า จากรายการหน่วยอรรถที่ได้
นาไปสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาจานวน 500 หน่วยอรรถ มีรูปแบบการแปรใช้ศัพท์รูปแบบต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 8 รูปแบบ
คิดเป็นร้อยละดังที่แสดงในตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของรูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษาทั้งสองระดับอายุ อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
รูปแบบ
รูปแบบการแปรการใช้ศัพท์
หน่วย ร้อย
ที่
อรรถ ละ
1
ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ภาษาญ้อเหมือนกันทั้งสองระดับอายุ
309 61.8
2
ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์อื่นเหมือนกันทั้งสองระดับอายุ
52 10.4
3
ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่นเหมือนกันทั้งสองระดับอายุ
10
2
4
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์อื่น ระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อ
8
1.6
5
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อ ระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่น
21
4.2
6
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่น ระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อ
31
6.2
7
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่น ระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์อื่น
31
6.2
8
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อ ระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์อื่น
38 7.6
รวม
500 100
จากตารางที่ 1 จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ บ อกภาษาสองระดั บ อายุ ใ นอ าเภอท่ า อุ เ ทน จั ง หวั ด นครพนม ใช้ ศั พ ท์
ภาษาญ้อร่วมกันเป็นจานวนมากที่สุด (รูปแบบที่ 1) คือ 306 หน่วยอรรถ รองลงมา คือการใช้ศัพท์อ่ืนแทนศัพท์
ภาษาญ้อ (รูปแบบที่ 2) จานวน 52 หน่วยอรรถ
เมื่อพิจารณาร้อยละของการใช้ศัพท์ภาษาญ้อ การใช้ศัพท์อ่นื และการใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่ืนของผู้
บอกภาษาสองระดับอายุพบว่า ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74 และใช้ศัพท์
อื่นน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 ในขณะทีผ่ ู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69 และ
ใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่นื น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6 ดังแผนภูมทิ ี่ 1 และตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้
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แผนภูมทิ ี่ 1 เปรียบเทียบการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษาทัง้ สองระดับอายุ อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการใช้ศัพท์ภาษาญ้อ การใช้ศัพท์ภาษาญ้ อร่วมกับศัพท์อ่ืน และการใช้ศัพท์อ่ืนของผู้พูดสอง
ระดับอายุ
ศัพท์ภาษาญ้อ
ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อน่ื
การใช้ศพ
ั ท์อ่นื
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2

จานวน
368
347

ร้อยละ
74
69

จานวน
72
31

ร้อยละ
14
6

จานวน
60
122

ร้อยละ
12
24

จากแผนภูมทิ ี่ 1 และ ตารางที่ 2 ข้างต้น จะเห็นว่าในอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผู้บอกภาษาระดับอายุ
ที่ 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74 และใช้ศัพท์อ่นื น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 12 ส่วนผู้บอกภาษาระดับ
อายุที่ 2 ใช้ศัพท์อ่ืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24 และใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่ืนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6
นอกจากนี้ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 มีการใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่นมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ถึงร้อย
ละ 8 แม้ว่าผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 จะใช้ศัพท์ภาษาญ้อมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 แต่ผู้บอกภาษาระดับ
อายุที่ 1 ก็ยังใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่ืนมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าศัพท์อ่ืนได้เข้า
มามีอิทธิพลในการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 บ้างแล้ว ทาให้เกิดการคาดการณ์ได้ว่า ผู้บอกภาษาระดับ
อายุที่ 1 อาจมีโอกาสที่จะหลงลืมศัพท์ภาษาญ้อได้จากการใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่น
2. ลักษณะการแปรรูปศัพท์ภาษาญ้อ
ลักษณะการแปรรูปศัพท์ ภาษาญ้อมีทั้งหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ การละพยางค์ การเพิ่มพยางค์และการยืม
ศัพท์ดังนี้
2.1 การละพยางค์ คือ การแปรรูปศัพท์ที่เกิดขึ้นจากการตัดบางพยางค์ โดยพยางค์ที่แสดงความหมายหลัก
ยังใช้รูปเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 1
หน่วยอรรถ
‘รกเด็ก’

ศัพท์ภาษาญ้อ
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
/saːy2 hɛː3/
/say2 hɛː1 /
/hɛː5/
สายแห่
สายแห
แฮ่
2
1
ในหน่วยอรรถ ‘รกเด็ก’ ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์วา่ /say hɛː / สายแห มี 2 พยางค์ ได้เกิดการละ
พยางค์ที่ 2 ของระดับอายุที่ 2 ซึ่งใช้ศัพท์ /hɛː5/ แฮ่ โดยที่ความหมายยังคงเดิม
ตัวอย่างที่ 2
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษาญ้อ
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
6
1
5
6
1
5
‘ผักชีหอม’
/phak hɔːm pɔːm /
/phak hɔːm pɔːm /
/phak6hɔːm1/
ผักหอมป้อม
ผักหอมป้อม
ผักหอม
6
1
5
ในหน่วยอรรถ ‘ผักชีหอม’ ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ /phak hɔːm pɔːm / ผักหอมป้อม แต่เมื่อ
พิจารณาผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ได้มีการละพยางค์ที่ 3 เป็น /phak6hɔːm1/ ผักหอม โดยที่มีความหมายคงเดิม
2.2 การเพิ่มพยางค์ คือ การแปรรูปศัพท์ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มบางพยางค์โดยพยางค์ที่แสดงความหมาย
หลักยังใช้รูปเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษาญ้อ
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
‘บุ้ยปาก’
/biː2sop5/
/biʔ5sop5/
/bi2khi5sop5/
บีซบ
บิซบ
บีข้ซี บ
5
5
ในหน่วยอรรถ ‘บุ้ยปาก’ ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ /biʔ sop / บิซบ ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2
ได้มีการเพิ่มพยางค์ที่ 2 เป็น /bi2khi5sop5/ บีข้ซี บ โดยที่มีความหมายคงเดิม
2.3 การยืมศัพท์ คือ การแปรรูปศัพท์โดยการยืมศัพท์จากภาษาอื่น ในงานวิจัยนี้พบว่ามีก ารยืมจาก 2
ภาษา ได้แก่ ภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาของคนส่วนใหญ่และภาษาไทยกรุงเทพ ซึ่งใช้ในระบบการเรียนการสอนและ
สื่อสารมวลชน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษาญ้อ
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
1
1
‘เหยี่ยว’
/l ɛːw /
/l ɛːw /
/yiaw3/
แหลว
แหลว
เหยี่ยว
ในหน่วยอรรถ ‘เหยี่ยว’ ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ /l ɛːw1 / แหลว ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ได้
มีการใช้ศัพท์ว่า /yiaw3/ เหยี่ยว ซึ่งเป็นศัพท์ที่ยืมมาจากมาจากภาษาไทยกรุงเทพ
ตัวอย่างที่ 2
หน่วยอรรถ
ศัพท์ภาษาญ้อ
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
2 2
2 2
‘ตาลึง’
/ tam nin /
/ tam nin /
/ tam2 lɨŋ2/
ตานิน
ตานิน
ตาลึง
ในหน่วยอรรถ ‘ตาลึง’ ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ / tam2nin2/ ตานิน ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2
ใช้ศัพท์ว่า / tam2 lɨŋ2/ ตาลึง ซึง่ เป็นศัพท์ที่ยืมมาจากมาจากภาษาไทยกรุงเทพ
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ตัวอย่างที่ 3
หน่วยอรรถ
‘ทวารหนัก’

ศัพท์ภาษาญ้อ
ระดับอายุที่ 1
ระดับอายุที่ 2
/kon5khiː5/
/kon5khiː5/
/hu2khiː5/
ก้นขี้
ก้นขี้
ฮูขี้
ในหน่วยอรรถ ‘ทวารหนัก’ ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ /kon5khiː5/ ก้นขี้ ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่
2 ใช้ศัพท์ว่า /hu2khiː5/ ฮูขี้ ซึ่งเป็นศัพท์ที่ยืมมาจากมาจากภาษาไทยอีสาน
3. การรักษาศัพท์ภาษาญ้อและการสูญศัพท์ภาษาญ้อ
จากตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 1 เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการใช้ศัพท์ภาษาญ้อที่ผู้บอกภาษาทั้งสองระดับ
อายุใช้ศัพท์ภาษาญ้อเหมือนกันและใช้ศัพท์อื่นมาจาแนกออกตามหมวดความหมาย จะแสดงให้เห็นถึงจานวนของการ
รักษาศัพท์และการสูญศัพท์ภาษาญ้อ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและค่าร้อยละของการรักษาศัพท์และการสูญศัพท์ภาษาญ้อตามหมวดความหมาย
หมวด
การรักษาศัพท์
การสูญศัพท์
(ใช้ศัพท์ภาษาญ้อทั้งสองระดับอายุ) (ใช้ศัพท์อน่ื ทั้งสองระดับอายุ)
จานวน
ร้อยละ
ลาดับ
จานวน
ร้อยละ ลาดับ
เครื่องแต่งกาย
12
71
1
6
1
8
สรรพนาม
7
70
0
0
2
9
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
10
67
1
7
3
6
กริยา
11
54
26
10
4
4
คาเรียกพืช สัตว์
51
64
6
8
5
5
ส่วนต่างๆ ของ คน สัตว์ พืช
19
58
2
6
6
7
เครือญาติ
7
54
4
31
7
1
อาหาร
8
50
3
19
8
2
เครื่องมือเครื่องใช้
24
47
9
18
9
3
จากการจัดลาดับในตารางที่ 3 ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ภาษาญ้อในหมวดเครื่องแต่งกายเป็นลาดับที่ 1 เนื่องจาก
ในปัจจุบัน ชาวไทยญ้อยังมีการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าอยู่บ้าง มีการแต่งกายร่ายราในประเพณีต่างๆ ซึ่งคน
วัยหนุม่ สาวก็ได้มีโอกาสที่จะคุ้นเคยกับเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ ทาให้ยังคงรักษาศัพท์หมวดเครื่องแต่งกายไว้อยู่ เช่น
คนรุ่นใหม่ยังคงเรียกผ้าสไบเป็นภาษาญ้อว่า“ผ้าเบี่ยงบ้าย” เช่นเดียวกันกับวัยสูงอายุ ส่วนสาเหตุที่ในหมวดสรรพนาม
เป็นลาดับที่ 2 อาจเป็นเพราะคาสรรพนามเป็นคาใช้แทนคานาม ทาให้มีการใช้ประจาฉะนั้นจึงมีโอกาสที่จะเปลี่ย นไป
ใช้ศัพท์อ่ืนยาก เช่น ทั้งสองระดับอายุเรียก เพื่อนสนิทโดยใช้คาว่า “โต” แทน “เธอ” ในภาษาไทย ในทางกลับกัน
หมวดเครื่องมือเครื่องใช้เป็นหมวดที่ใช้ศัพท์ภาษาญ้อน้อยที่สุด
นอกจากนี้ ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์อ่ืนในหมวดเครือญาติ เป็นลาดับที่ 1 อาจเป็นเพราะคนรุ่นใหม่ได้รับอิทธิพล
จากภาษาไทยกรุงเทพทีข่ องสื่อสารมวลชนและสถานศึกษา จึงนาศัพท์ไทยกรุงเทพมาใช้แทนศัพท์ภาษาญ้อ เช่น “ตา”
(พ่อของแม่) ในอดีตเรียกว่า “พ่อเถ้าไหญ่” ในขณะทีป่ ัจจุบันเรียกว่า “ตา”ส่วนสาเหตุทีผ่ ู้บอกภาษาใช้ศัพท์อื่นในหมวด
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อาหารเป็นลาดับที่ 2 อาจเป็นเพราะว่าเกิดจากวัฒนธรรมด้านอาหารที่เผยแพร่เข้าในภายหลัง ไม่ใช่วัฒนธรรมดั้งเดิม
เช่น คนในอดีตเรียกหน่วยอรรถ “ไข่เยี่ยวม้า” ว่า “ไข่เน่า” ในขณะที่คนในปัจจุบันเรียกว่า “ไข่เญี้ยวม้า” นอกจากนี้
หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ สูญศัพท์เป็นลาดับที่ 3 อาจเป็นเพราะว่า เครื่องมือเครื่องใช้บางประเภทเป็นนวัตกรรม
สมัยใหม่ ทาให้เครื่องมือเครื่องใช้ดั้งเดิมถูกลดบทบาทลงไป เช่น หน่วยอรรถ “สว่าน” ในอดีตเรียกว่า “เหล็กซี” เป็น
สว่านที่ทาด้วยไม้ แต่ในปัจจุบันเรียกว่า “สว่าน” เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม ในทาง
กลับกัน คาสรรพนามไม่มีการใช้ศัพท์อ่ืนเลย อาจเป็นเพราะคาสรรพนามเป็นคาใช้แทนคานาม ทาให้มีการใช้เป็น
ประจา ฉะนั้นจึงทาให้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปใช้ศัพท์อ่นื ยาก
4. ความเหมือนและความแตกต่างของการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในอดีตกับปัจจุบัน
เมื่อนาหน่วยอรรถทั้ง 500 หน่วยอรรถ ที่แยกตามหมวดศัพท์ต่างๆ ตามที่ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 3 ในวิธี
วิทยาการวิจัย ไปสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาเพศชายระดับอายุที่ 1 และนามาเปรียบเทียบกับ รายการคาศัพท์ของนันตพร
นิลจินดา (2532) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาญ้อเพศชาย จานวน 1 ราย อายุมากกว่า 55 ปี ซึ่งเป็นระดับอายุ
เช่นเดียวกับผู้บอกภาษาเพศชายระดับอายุที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ไว้แล้ว เมื่อนาศัพท์มาเปรียบเทียบแล้ว พบศัพท์ที่
ใช้เหมือนกันและใช้ตา่ งกันดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนและค่าร้อยละความเหมือนและความแตกต่างของการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในอดีตกับปัจจุบันในอาเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
หมวด
ศัพท์ภาษาญ้อ (เหมือนกัน)
ศัพท์อน่ื (ต่างกัน)
จานวน ร้อยละ ลาดับ จานวน ร้อยละ ลาดับ
เครื่องแต่งกาย
16
94
1
1
6
9
สรรพนาม
9
90
2
1
10
8
คาเรียกชื่อพืชและชื่อสัตว์
70
88
3
10
13
7
กริยา
210
79
4
55
21
6
เครื่องมือเครื่องใช้
38
75
5
13
25
5
เครือญาติ
9
69
6
4
31
4
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
10
67
7
5
33
3
ส่วนต่างๆ ของคน สัตว์ และพืช
22
67
7
11
33
3
อาหาร
10
63
9
6
38
1
รวม
395
79
105
21
จากตารางที่ 4 ศัพท์ภาษาญ้อ แสดงถึงจานวนศัพท์ที่ผู้บอกภาษาญ้อในปัจจุบันยังคงใช้เหมือนกันกับศัพท์ที่
ใช้อดีต การใช้ศัพท์ที่เหมือนกันในอดีตกับปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงจานวนศัพท์ภาษาญ้อที่อนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
หมวดเครื่องแต่งกาย หมวดสรรพนาม และหมวดคาเรียกพืชและสัตว์เป็นหมวดที่ถูกอนุรักษ์ไว้มากที่สุด 3 อันดับแรก
ส่วนหมวดอาหารเป็นหมวดที่อนุรักษ์ไว้จานวนน้อยที่สุด ทั้งนี้การนาศัพท์ตามกลุ่มความหมายมาวิเคราะห์หาร้อยละ
ของความเหมือนและความแตกต่างในแต่ละหมวด จะทาให้ทราบได้ว่าหมวดศัพท์ ใดมีการรักษาและสูญศัพท์ไปมาก
น้อยเพียงใด ส่วนศัพท์อ่นื แสดงถึงจานวนศัพท์ที่ผู้บอกภาษาญ้อในปัจจุบันใช้ตา่ งจากศัพท์ที่ใช้อดีต สะท้อนให้เห็นถึง
จานวนศัพท์อื่นที่ถูกนามาใช้แทนที่ภาษาญ้อ จะเห็นได้วา่ หมวดอาหาร หมวดส่วนต่างๆ ของ คน สัตว์ พืช และ หมวด
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ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และเป็นหมวดที่ใช้ศัพท์อ่ืนมากที่สุด 3 อันดับแรก ส่วนหมวดเครื่องแต่งกายเป็นหมวดที่ใช้
ศัพท์อ่ืนจานวนน้อยที่สุด และจากตารางที่ 4 จะเห็นว่าผู้บอกภาษาเพศชายระดับอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ที่แตกต่างจากใน
อดีตเป็นจานวนร้อยละ 21

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษารูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ ภาษาญ้อในอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่าในแต่ละ
ระดับอายุมีการใช้ศัพท์อยู่ 2 ประเภทใหญ่ คือ ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาทั้งสองระดับอายุใช้เหมือนกันและศัพท์ที่ผู้บอก
ภาษาสองระดับอายุใช้แตกต่างกัน โดยศัพท์ที่ผู้บอกภาษาทั้งสองระดับอายุใช้เหมือนกัน พบทั้งหมด 3 รูปแบบ ส่วน
ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้แตกต่างกัน พบทั้งหมด 5 รูปแบบ รวม 8 รูปแบบ
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 มีการใช้ศัพท์ภาษาญ้อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74 ส่วนผู้บอก
ภาษาระดับอายุที่ 2 มีการใช้ศัพท์ภาษาญ้อคิดเป็นร้อยละ 69 ซึ่งต่างกันเป็นจานวนร้อยละ 5 ด้านการใช้ศัพท์อ่ืน ผู้
บอกภาษาระดับอายุที่ 2 มีการใช้ศัพท์อื่นคิดเป็นร้อยละ 24 ส่วนภาษาระดับอายุที่ 1 มีการใช้ศัพท์อ่ืนคิดเป็นร้อยละ
12 ซึ่งต่างกันเป็นจานวนร้อยละ 12 ส่วนการใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่ วมกับศัพท์อ่ืนนั้น ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้
มากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ยังรักษาการใช้ภาษาญ้อได้
ดีกว่าบอกภาษาระดับอายุที่ 2 เนื่องจากเป็นรุ่นอายุที่การเก็บรักษาภาษาดั้งเดิมได้มากกว่าวัยรุ่น มีความชานาญและ
อาจจะเคยใช้ ศั พ ท์ ภ าษาญ้ อ ในวั ย เด็ ก หรื อ เคยได้ ยิ น คนรุ่ น ก่ อ นใช้ศั พ ท์ ภ าษาญ้ อ มาก่ อ น ในทางกลั บ กั น ผู้ บ อก
ภาษาระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์อ่ืนมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 เนื่องจากระดับอายุน้ีเป็นรุ่นอายุที่ได้เกิดการปน
ภาษามากกว่าผู้บอกภาษาวัยสูงอายุ อาจได้รับการปนภาษาที่มีอิทธิพลจากโรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาไทยกรุงเทพและอาจได้รับอิทธิพลจากสื่อสารมวลชนต่างๆ ทาให้ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ใช้ศัพท์อ่ืนที่
อาจจะยืมมาใช้หรือนามาดัดแปลงใหม่มาจากเพื่อน อาจารย์ หรือคนที่ติดต่อด้วย
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า เมื่อพิจารณาการใช้ศัพท์ภ าษาญ้อของผู้บอกภาษาทั้งสองระดับอายุ พบ
หมวดศัพท์ภาษาญ้อที่มีการรักษาไว้ได้มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ 1) หมวดเครื่องแต่งกาย 2) หมวดสรรพนาม 3)
หมวดปรากฏการณ์ธรรมชาติ สาเหตุที่ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ภาษาญ้อในหมวดเหล่านี้เป็นลาดับแรกๆ อาจเป็นเพราะ
ชาวไทยญ้อยังรักษาประเพณีการแต่งกายของชนเผ่า ส่วนหนึ่ง การใช้ศัพท์เป็นประจา และมีวิถีชีวิตส่วนหนึ่งยังอยู่
ใกล้ชิดธรรมชาติ จึงทาให้ยังคงรักษาศัพท์หมวดนี้ไว้ค่อนข้างดี ส่วนหมวดศัพท์ที่มีการสูญศัพท์ 3 ลาดับแรก คือ 1)
หมวดเครือญาติ 2) หมวดอาหาร 3) หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ อาจเป็นเพราะอิทธิพลของภาษาราชการ ความไม่
คุ้นเคยในการเรียกชื่ออาหารที่เป็นอาหารถิ่นอื่นๆ และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เมื่อเปรียบเทียบการใช้ศัพท์ที่เหมือนกัน ในอดีตกับปัจจุบัน พบว่าสามารถจัดอันดับหมวดศัพท์ภาษาญ้อที่
รักษาไว้มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ 1) หมวดเครื่องแต่งกาย 2) หมวดสรรพนาม 3) หมวดคาเรียกพืชและสัตว์
นอกจากนี้ หมวดศัพท์ภาษาญ้อที่สูญศัพท์มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ 1) หมวดอาหาร 2) หมวดส่วนต่างๆ ของ คน
สัตว์ พืช และ 3) หมวดปรากฏการณ์ธรรมชาติ จากการเปรียบเทียบพิจารณาการใช้ศัพท์ภาษาญ้อของทั้งสองระดับ
อายุ กับความเหมือนและความแตกต่างของการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในอดีตกับปัจจุบัน พบว่าหมวดศัพท์ภาษาญ้อที่รักษา
ไว้มากที่สุด คือ หมวดเครื่องแต่งกาย ซึ่งมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าภาษาญ้อได้สูญ ศัพท์ไปทั้งสิ้น
ร้อยละ 21
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จากผลการวิจั ยทั้งหมดทาให้ ทราบได้ว่า ภาษาญ้อในปัจจุ บันยังอยู่ในสถานการณ์ที่ มีการรักษาศัพท์ไ ด้
มากกว่าการสูญศัพท์ อย่างไรก็ดี หากชาวไทยญ้อเพิกเฉย ไม่อนุรักษ์ ก็อาจจะทาให้มีการสูญศัพท์มากยิ่งขึ้นและ
ผลการวิจัยที่ได้นาเสนอมาทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ตอ่ การอนุรักษ์ศพั ท์ภาษาญ้อ ซึ่งเป็นภาษาที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป
ตามภาษาที่อยู่แวดล้อมและผลการศึกษาสามารถคาดการณ์ สถานการณ์การใช้ภาษาญ้อในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง สาหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ทุกจังหวัด เพื่อที่จะให้
เห็นการแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในประเทศไทย ซึ่งจะให้ทราบถึงแนวโน้ มของการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคต นอกจากนี้ควรศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติการใช้ภาษาญ้อ และประเด็นอื่นๆ เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณผู้บอกภาษาญ้อทั้ง 4 ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือให้บทความนี้สาเร็จได้ด้วยดี
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Pharmacy literature of Wat Sunthornpradit, Tambol Bang Rakam, Amphoe
Bang Rakam, Changwat Phitsanulok : An analytical Study
สิรขิ วัญ สุทธิสน1* ธนากร จิวสุวรรณ1 วีรพล จาปาทอง1 และภัครพล แสงเงิน1
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบคาประพันธ์ ภาษา และเนื้อหาที่ปรากฏ ตลอดจนคุณค่าต่อสังคมของวรรณกรรม
เภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรมเภสัชกรรม
เรื่องนี้ ใช้รูปแบบคาประพันธ์ชนิดร้อยแก้วภาษาไทย และภาษาขอมบางส่วน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาการของโรค หรือบอก
วิธีการรักษาของโรคด้วยการใช้สมุนไพรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ พบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ
ทั้งหมดจานวน 167 ขนาน พบสมุนไพรทั้งหมด 269 ชนิด พบส่วนประกอบในการปรุงยาทั้งหมด 16 ชนิด และพบกรรมวิธีที่
ใช้ในการปรุงยาทั้งหมด 20 วิธี วรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องนี้บันทึกอาการของโรค ยารักษาโรค และวิธีการปรุงยา ของคน
ในพื้นที่วัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคุณค่าต่อสังคมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงองค์
ความรู้ในด้านการแพทย์แผนไทยโบราณของบรรพบุรุษ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นพิษณุโลกได้อย่างดี
คำสำคัญ: วรรณกรรมเภสัชกรรม ,วัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก ,การศึกษาเชิงวิเคราะห์

Abstract
This article research aim to study a format, language, content and value to social of Pharmacy literature
of Wat Sunthornpradit, Tambol Bangrakam, Amphoe Bangrakam, Phitsanulok Province. This result is a Pharmacy
literature is use Thai prose format, Thai language and some Khmer Alphabet in manuscript. This literature has
content about a symptom of disease or method of treating disease with Thai local herb. It found a medicine for
treating disease amount 167 diseases. It found Thai herb amount 269 type. It found ingredient of make
medicine 16 type and found the process of make a medicine amount 20 process. This pharmacy literature record
a symptom of disease, medicine and the process of make a medicine of people in Wat Sunthornpradit, Tambol
Bangrakam, Amphoe Bangrakam, Phitsanulok Province Area. This literature have a value to social. It is reflect to
Knowledge in ancient Thai medicine of Thai people and local wisdom of Phitsanulok province. . This literature
must be to study and conserve to wisdom of local medicine.
Keywords: Pharmacy literature, Wat Sunthornpradit Changwat Phitsanulok, An analytical Study
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บทนำ
วรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ จะเห็นได้วา่ ชนชาติใดที่เจริญแล้วชนชาตินั้นย่อมมีวรรณกรรมเป็นของ
ตนเอง วรรณกรรมกลายเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญในด้านต่าง ๆ ยุคใดที่วรรณกรรมมีความเจริญ วรรณกรรมจะ
สะท้อนให้เห็นความเจริญในสังคมนั้น หากยุคใดวรรณกรรมตกต่า เนื้ อหาในวรรณกรรมย่อมสะท้อนให้เห็นความ
ตกต่าของสังคมด้วย วรรณกรรมตารายาท้องถิ่นเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นที่ได้จากการลองผิด
ลองถูก สะสมเป็นองค์ความรู้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จึงมีความสาคัญในด้านการสะท้อนความรู้ความสามารถใน
การเอาชนะโรคภัย ต่าง ๆ โดยใช้สมุ นไพรปรุ งเป็น ยารั กษาโรค วรรณกรรมเภสัชกรรมท้องถิ่นมีประโยชน์ทั้งต่อ
ชาวบ้านในอดีตในด้านการบรรเทาและรักษาโรค และเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนามาเป็นแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน
ในอดีตการรักษาโรคยังเป็นเรื่องยากสาหรับชาวบ้าน ในบางพื้นที่วิทยาการต่าง ๆ ยังเข้าไปไม่ถึง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิทยาการทางการแพทย์ เมื่อยามเจ็บป่วยชาวบ้านจึงต้องรักษาเท่าที่ตนเองจะทาได้ จากนั้นจึงเริ่มนาสมุนไพร
ต่างๆ ใช้เป็นยารักษาโรค โดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ เมื่อได้กินยาสมุนไพรแล้วมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร
จึงนามาปรับใช้ในคน ลองผิดลองถูกจนได้สูตรยาที่แน่นอน แล้วบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ง่ายต่อการรักษา
โรคในครั้งต่อไป อีกทั้งยังเป็นการบันทึกข้อมูลไว้เป็นความรู้แก่คนรุ่นหลัง วรรณกรรมตารายาจึงเป็นที่พ่ึงของชาวบ้าน
ในการรักษาโรคมายาวนาน
ส่วนใหญ่ตาราโบราณถูกเก็บรักษาไว้ที่วัด เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจที่สาคัญของคนไทยมาตั้งแต่
อดีต กล่าวคือ พิธีกรรมตัง้ แต่เกิดจนตายก็ผูกพันกับวัดอย่างแน่นแฟ้น ทัง้ ยังเป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายๆ แขนง รวม
ไปถึงตารายารักษาโรคภัยของคนในสมัยนั้นด้วย วัดจึงเปรียบได้กับห้องสมุดและโรงเรียนในปัจจุบัน
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า พระมหากษัตริย์ไทยทรงให้ความสาคัญกับวรรณกรรมเภสัชกรรม คือ ครั้งหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเล็งเห็นความสาคัญของตารายา เห็นได้จากทรงโปรดเกล้าฯให้พระยา
บาเรอราชแพทยา สืบหาตารายาที่ศักดิ์สิทธิ์มาจารึกในแผ่นศิลาติดไว้ในที่ต่างๆ ตามศาลาราย วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม สาหรับให้เป็นธรรมทาน ให้ผู้คนสามารถเรียนกันได้เต็มที่ตามสติปัญญา ไม่ว่าชนชั้นใดก็เรียนได้ ไม่มีผู้ใด
หวงแหน เพื่อ เป็น ประโยชน์แ ก่ สาธารณะชนสืบเนื่อ งต่อ ไป (สมพร ช้า งเผือ ก, 2553: 10) จะเห็ น ได้ว่า การที่
พระมหากษัตริย์ไทยทรงให้ความสาคัญกับวรรณกรรมเภสัชกรรมโดยทรงมีพระบรมราชโองการให้จารึกตารายาไว้ที่
ศาลาราย วั ด พระเชตุ พ นวิม ลมัง คลาราม เพื่อ เผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ประชาชนทั่ ว ไป ดั งนั้น วรรณกรรมเภสั ชกรรมจึ ง มี
ความสาคัญกับคนทุกชนชั้น การมีความรู้เรื่องการรักษาโรคถือเป็นเรื่องดีทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน สมควรที่จะสืบทอด
ไม่ให้สูญหายไปดังเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษในอดีต
วรรณกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก เป็นวรรณกรรมเภสัชกรรมเล่ม
หนึ่งที่บันทึกอาการของโรค ยารักษาโรค และวิธีการปรุงยา ของคนในพื้นที่ชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอ
บางระกา จังหวัดพิษณุโลกหรือชุมชนใกล้เคียง เดิมทีถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดสุนทรประดิษฐ์ ภายหลังถูกนามาเก็บรักษาไว้ที่
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วรรณกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยเรียกชื่อนี้ตามต้นฉบับ
ที่พบที่วัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก โดยต้นฉบับเป็นสมุดไทยขาว จานวน 54
หน้า ส่วนใหญ่ใช้อักษรไทยในการบันทึก และมีอักษรขอมบ้างเล็กน้อย ใช้หมึกดาในการบันทึกหน้าละประมาณ 10
บรรทัด โดยลักษณะตัวอักษรที่พบนัน้ ส่วนใหญ่เป็นอักษรไทย ภาษาไทย แต่ใช้อักขรวิธีที่แตกต่างจากโบราณ เช่น คา
ว่า บวัหลวง (บัวหลวง) เกสรบุณนาก (เกสรบุนนาค) ฝักคูณ (ฝักคูน) เป็นต้น โดยความแตกต่างนั้นคือ การวางรูปสระ
พยัญชนะและวรรณยุกต์ที่ไม่ตรงกับปัจจุบันทั้งหมด
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ในปัจจุบันนี้ วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ยังไม่
มีผู้ใดทาการศึกษาวิจัยและปริวรรต ดังนัน้ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องนี้โดยเน้น
ไปที่การศึกษาวิเคราะห์ในด้านรูปแบบคาประพันธ์ ภาษาและเนื้อหาที่ปรากฏ ตลอดจนคุณค่าสาคัญที่มีต่อสังคมไทย
อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. ปริวรรตให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน
2. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบคาประพันธ์ ภาษาที่ปรากฏ และเนื้อหา
3. ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าต่อสังคม
ทบทวนวรรณกรรม
กฤษฏา ศรีธรรมา ศรินทร์ ทองธรรมชาติ และพิษณุ เข็มพิลา (2552) ศึกษาเรื่องการสืบค้นภูมิปัญญาแพทย์
พื้นบ้านอีสานในคัมภีร์ยาใบลาน เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ตารายาจากไมโครฟิล์มไว้ในรูปดิจิทัล ปริวรรตคัมภีร์ยาใบลาน
อีสานเป็นอักษรไทยในปัจจุบัน และศึกษาองค์ความรู้ในการบาบัดรักษาโรคที่ปรากฏในคัมภีร์ยาใบลานอีสาน ผลการวิจัย
พบว่า คัมภีร์ยาในใบลานอีสานบันทึกด้วยอักษรไทยน้อยและอักษรธรรมเป็นภาษาอีสานโบราณ กล่าวถึงโรคและการ
รักษาโรค โดยใช้สมุนไพรที่ได้จากพืชและสัตว์ แร่ธาตุในท้องถิ่น ใช้วิธีการนวดในการรักษาผู้ป่วยทางด้านร่างกายและ
จิตใจ แพทย์พ้ืนบ้านจะรักษาด้วยคาถา พิธีกรรม การใช้สมุนไพรประกอบ เพื่อให้เกิดผลให้ผู้ป่วยหายเร็วขึน้
จันทร์ทิรา เจียรณัย (2557) ทาการศึกษารวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสมุนไพรภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพร รวมทั้งตารายาโบราณของหมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณในพื้นที่เขื่อนน้าพุง จังหวัดสกลนคร และชุมชน
ใกล้เคียงภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เพื่อรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนน้าพุง จังหวัดสกลนคร และภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
รวมทั้งตารับยาของหมดพื้นบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียง โดยจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ เพื่อนาความรู้ที่ได้
ศึกษาและรวบรวมได้มาจั ดทาประมวลสาระรายวิชา 701108 ภูมิปัญญาไทยและพืชพันธุ์เพื่อคุณภาพชีวิต (thai’s
Traditional wisdom and Plants for Qquality of life) ผลการวิจัยพบว่า หมอสมุนไพร หรือหมอฮากไม้ ที่อาศัยในเขต
พื้นที่เขื่อนน้าพุง จังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สมุนไพร
มาจากบรรพบุรุษและส่วนใหญ่ ไม่ได้จดบันทึกเป็นหลักฐาน มีเพียง 1 คน ที่จดบันทึกด้วยตนเอง และอีกคนที่มีสมุด
บันทึกใบลาน สภาพเก่ามากที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษส่วนใหญ่หมอสมุนไพรใช้หลักการจาและความคุ้นเคยกับป่า
ทาให้รู้จักกับชนิดของสมุนไพรเป็นอย่างดี บางรายผ่านการอบรมวิชาสมุนไพรหลักสูตรพิเศษ ระดับผู้นา เผยแพร่
สมุนไพร จากมูลนิธิในโครงการพระราชดาริสวนป่าสมุนไพร สมาคมสมุนไพรแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย และ
ประกอบอาชีพเป็นหมอสมุนไพร ปลูกและขายสมุนไพร มีตารายาสมุนไพร แหล่งที่มาของสมุนไพร ส่วนใหญ่ จะขึ้นไป
เก็บที่อุทยานแห่งชาติภูพาน เพราะมีสมุนไพรจานวนมากและครบทุกชนิด มากกว่าพื้นที่บริเวณเขื่อน ถึงแม้ว่าเขต
อุทยานแห่งชาติจะเป็นเขตหวงห้ามก็ตาม วีธีการรักษาด้วยสมุนไพร มีทั้งการต้มดื่ม การฝนทา อม โดยมีทั้งตัวยาหลัก
และเข้ายา ส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้เดี่ยว ๆ ส่วนของสมุนไพรที่ใช้ สามารถใช้ได้ทุกส่วน เช่น ราก เมล็ด เปลือก ลาต้น
ใบ ดอก จากการรวบรวมตารับยาสมุนไพรโบราณ พบว่ามีมากถึง 10 กลุ่ม
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ณัฐ ณิชา นิมิต นนท์ และจัน ธิด า อินเทพ (2548) ศึก ษาเรื่องกรณี ศึก ษาการรวบรวมองค์ ความรู้ เกี่ ยวกั บ
สมุ น ไพรและยาต ารั บ ที่ ใ ช้ใ นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของหมอพื้ น บ้ า น อ าเภอวั ง น้ าเย็ น จั ง หวั ด สระแก้ ว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และตารับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค และสร้างเสริมสุขภาพของ
หมอสายยนต์ ใหญ่กระโทก ผลการวิจัยพบว่าสมุนไพรที่เป็นยาตามองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน ส่วนใหญ่เป็นยาที่ใช้
ในโรคผิวหนัง และใช้วิธีการที่คล้าย ๆ กัน เช่น การหุงเคี่ยวเป็นขี้ผึ้งหรือครีมทาเป็นน้ามันเพื่อทาบริเวณที่เป็นโรค
ผิวหนัง และผลจากการศึกษาตารับยาสมุนไพรของหมอสายยนต์ ใหญ่กระโทก จานวน 15 ตารับ พบว่า การรักษา
โรคทุกตารับล้วนมีสมุนไพรแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอาการหรือโรคแต่ละโรค ใช้ทั้งสมุนไพรตามกลุ่มอาการสมุนไพรที่
เป็นตัวยาช่วย และสมุนไพรแต่งกลิ่น แต่งรส เพื่อให้รับประทานง่ายขึน้
ทิพ ย์ว ารี สงนอก (ม.ป.ท.) ทาการวิจั ย เรื่อ งภาษาและภูมิปัญ ญาท้ อ งถิ่น เกี่ ยวกั บต ารายาพื้น บ้ า น โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ปริวรรตตารายาพื้นบ้านให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน และจัดระบบตารับยาพื้นบ้านให้เป็นฐานข้อมูลเชิง
เอกสาร และวิเคราะห์ภาษาที่ใช้บันทึกเกี่ยวกับยาพื้นบ้านอีสานในเอกสารใบลาน เพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านตารา
ยาพื้นบ้านที่ปรากฏในเอกสารใบลาน ผลการวิจัยพบว่าหมอยาพื้ นบ้านได้บันทึกตารายาไว้ในคัมภีร์ใบลานฉบับนี้ถึง
178 ตารับ ได้แก่ ยารักษาอาการไข้ออกตุม่ 98 ตารับ ยาแก้ไข้สันนิบาต พบ 15 ตารับ ยารักษาเก่ียวกับระบบ ขับถ่าย/
ช่องคลอด พบ 11 ตารับ ยาเกี่ยวกับสตรีก่อนคลอด ระหว่างคลอดบุตรและหลังคลอดบุตร 16 ตารับ ยาเกี่ยวกับเลือด
6 ตารับ ยาเกี่ยวกับช่องปาก คอ 11 ตารับ ยาแกสะอึก 5 ตารับ ยาแก้ ขัดสันหลัง 3 ตารับ ยาแก้เหงื่อไม่ออก 1 ตารับ
ยาแก้ฝี 2 ตารับ ยาแก้คันทะมาลา 5 ตารับ ยาแก้ ลมบ้าหมู 1 ตารับ ยามะเร็ง (โรคผิวหนัง) 2 ตารับ และยาแก้ไข้
ธรรมดา 4 ตารับ ทางด้านภาษาพบว่า ภาษาที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเป็นภาษาท้องถิ่นร้อยแก้ว ใช้ภาษาที่เรียบง่าย
เหมือนกับภาษาที่ใช้พูดคุย หรือติดต่อสื่อสารในท้องถิ่น ส่วนคาที่ใช้แทนชื่อยา ส่วนมากเป็นชื่อเฉพาะที่ใช้ในท้องถิ่น
อีสาน มีบางคา ที่ปรากฏการใช้คาเรียกชื่อยาเป็นภาษากลาง สลับกับภาษาอีสาน และส่วนหนึ่งใช้เช่นเดียวกับคาไทย
มาตรฐาน ทางด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านอื่นที่สอดแทรกในตาราพื้นบ้าน พบภูมิปัญญาทางด้านความเชื่อเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบุญ – กรรม ในตารายาจะพบว่า หากชาวบ้านรักษาตามที่หมอยาบอก
แล้วกลับไม่หายแสดงว่าคนป่วยคนนั้นมีกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์ – ยาม วันที่รักษาแล้วได้ผลดี ชาวบ้านเชื่อว่า
จะต้องเป็นวันเพ็ญ หรือวันพระ ความเชื่อเกี่ยวกับครู เชื่อว่า ตัวยาต้องมีค่าครูเพราะมีเจ้าของยา และพบพิธีกรรม
ปลุกยาโดยการท่องคาถา เพื่อให้เกิดความเข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ในตัวยาที่จะนาไปรักษาโรค
พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ อุษา เก็จวลีวรรณ และณิชารีย์ เนตรทอง (2555) ศึกษาเรื่องคัมภีร์ธาตุพระ
นารายณ์ ฉบับใบลาน (ตาราพระโอสถพระนารายณ์) เพื่อปริวรรต และวิเคราะห์องค์ความรู้ของคัมภีร์ธาตุพระ
นารายณ์ ผลการวิจัยพบว่า คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ อธิบายถึงทฤษฎีการแพทย์แผนไทย สมุฏฐานของโรคความ
ผิดปกติของธาตุทั้ง 4 วิธีการและขั้นตอนในการรักษา การปรุงยา และสูตรตารับยาที่ใช้ทั้งสมุนไพรไทยและสมุนไพร
ต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการรักษาโรคของคนในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ภัทรธิรา ผลงาม (2560) ศึกษาเรื่องการพัฒนาตารับยาสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคในชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตารับยาสมุนไพรพื้นบ้านในรักษาสุขภาพของชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถนาไปสู่การใช้
ประโยชน์ ผลการวิจัยพบว่า มีสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคจานวน 566 ชนิด โดยจาแนกการรักษาโรคตามระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายได้แก่ 1) สมุนไพรที่รักษาโรคระบบทางเดินหายใจ 2) ระบบไหลเวียนเลือด 3) ระบบประสาท 4) ระบบทางเดิน
อาหาร 5) ระบบสืบพันธุ์ 6) ระบบปัสสาวะ กล้ามเนื้อกระดูก โรคไข้ทุกชนิด โรคสัตว์มีพิษกัดต่อยและโรคผิวหนัง ผล
การพัฒนาตารับยาสมุนไพรพื้นบ้านในรักษาสุขภาพของชุมชม ได้ตารับยาที่พัฒนานั้นมีทั้งสิ้นจานวน 344 ตารับดังนี้
1) โรคระบบทางเดิน อาหาร มีจ านวน 51 ต ารับ 2) โรคระบบทางเดิน หายใจ มีจานวน 55 ต ารับ 3) โรคระบบ
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กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นมีจานวน 56 ตารับ 4) โรคระบบการเวียนโลหิตมีจานวน 17 ตารับ 5) โรคระบบประสาทมีจานวน
14 ตารับ 6) โรคระบบผิวหนังมีจานวน 35 ตารับ 7) พิษเข้าสูร่ ่างกายมีจานวน 14 ตารับ 8) ระบบธาตุ บารุงกาลัง ยา
อายุวัฒนะ ยาปรับธาตุ มีจานวน 12 ตารับ 9) ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ มีจานวน 26 ตารับ 10)
ระบบโรคต่อมไร้ท่อ (เบาหวาน) มีจานวน 11 ตารับและ 11) ระบบอื่น ๆ เช่น ป่วยเป็นไข้ มะเร็งรวมหรือมะเร็งทุกชนิดมี
จานวน 53 ตารับ
รัตนา จันทร์เทาว์ พรสวรรค์ สุวรรณธาดา และสาริสา อุ่นทานนท์ (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่องการปริวรรต
ใบลานอีสาน : ตารายา โดยมีวั ตถุประสงค์ เพื่อปริวรรตตารายาจากใบลาน จานวน 4 ผู ก ที่วัดธาตุ อ.เมือ ง จ.
ขอนแก่ น เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลการปริ ว รรตให้ กั บ ประชาชนที่ ส นใจ ในรู ปแบบเอกสารงานวิ จั ย และการจั ด เสวนา
ผลการวิจัยพบว่าอักษรที่ใช้ในการจาร (เขียน) ใบลาน ส่วนใหญ่เป็นอักษรธรรม บางผูกมีการใช้ทั้งอักษรธรรมและ
อักษรไทน้อย เนื้อหาเกี่ยวกับตารายา ส่วนใหญ่เป็นการบันทึกสูตรยาพื้นบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยโรคที่พบ
ได้แก่ โรคไข้ต่าง ๆ วิธีปรุงยานัน้ พบว่า ไม่ได้ระบุวิธีและขั้นตอนอย่างละเอียด เป็นแค่เพียงการบันทึกชื่อสมุนไพรส่วน
ทัศนคติของหมอยาพื้นบ้านและคนอีสานเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยสมุนไพร พบว่าหมอยาในหมู่ บ้านโนนกู่ ยังคงสืบ
ทอดการรักษาโรคด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ปัจจัยข้างต้น ได้แก่ ความยากของการอ่านเอกสารใบลาน ความไม่สมบูรณ์
ของใบลาน คาศัพท์พนื้ บ้านที่ไม่เข้าใจ
เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์ (2551) ศึกษาเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่ากระหร่าง บ้านโป่งลึก อาเภอแก่ง
กระจานจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของสมุนไพรพื้นบ้าน และองค์ความรู้การใช้สมุนไพรของชน
เผ่ากะหร่างในพืน้ ที่บ้านโป่งลึก อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาสมุนไพรพื้นบ้านของ
ชนเผ่ากะหร่างบ้านโป่งลึก พบพรรณพืชสมุนไพรที่ ชนเผ่ากะหร่างนามาใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนและ
สัตว์ได้แก่ใช้เพื่อเป็นยาใช้เป็น อาหาร และพืชพิษ จานวน 165 ชนิด โดยสามารถจาแนกชนิด 159 ชนิด และยังไม่
สามารถจาแนก ชนิด 6 ชนิด รายชื่อพรรณพืชสมุนไพรที่ชนเผ่ากะหร่างบ้านโป่งลึกนามาใช้ประโยชน์ จาแนกเป็ น
เฟิร์น 1 ชนิด จาก 1 วงศ์ 1 สกุล กลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 30 ชนิด จาก 9 วงศ์ 24 สกุล กลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ 133 ชนิดจาก
50 วงศ์ 114 สกุล สมุนไพรจากสัตว์ 1 ชนิด จาก 1 วงศ์ 1 สกุล เมื่อจาแนกสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่ากะหร่างบ้านโป่ง
ลึกตามการใช้ประโยชน์ พบว่าสามารถจัดแบ่งสมุนไพรที่ชนเผ่ากะหร่างบ้านโป่งลึกใช้ประโยชน์ได้เป็น 3 กลุ่มคือ พืชที่
ใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรค จานวน 97 ชนิด พืชที่ใช้เป็นอาหาร จานวน 83 ชนิด และพืชพิษที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพจานวน 10 ชนิด
สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ (2548) วิจัยเรื่องการวิเคราะห์ตารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ กลวิธีการเขียน การใช้ภาษา วิเคราะห์ความเชื่อ พิธีกรรม บริบทของพิธีกรรมใน
ฐานะการแสดง และการสื่อความหมาย และบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรม ตารายา และหมอยา ผลการศึกษาพบว่า
สมุดไทยที่ใช้ศึกษาในตารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงามีทั้งสมุดไทยขาวและสมุดไทยดา ลักษณะรูปเล่มมีขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กลักษณะการเขียนตารายามีการใช้อักขรวิธีที่แตกต่างจากปัจจุบัน และไม่มีกฎเกณฑ์ที่
แน่นอน และมีการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ในการประกอบการเขียน ด้านกลวิธีการเขียน มีการขึ้นต้น และคาลงท้ายของ
ตารายาทุกเล่มในจังหวัดพังงาที่เหมือนกัน ด้านการใช้ภาษามีการบันทึกด้วยภาษาร้อยแก้ว ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย
กลางและมีภาษาถิ่นใต้แทรกอยู่ดว้ ย นอกจากนี้ยังมีการใช้ความเปรียบ เกี่ยวกับสี ขนาด ลักษณะโรค และอาการของ
โรคที่น่าสนใจ และยังพบว่ามีสานวนภาษาที่ใช้เฉพาะในการบันทึกตารายา ที่ไม่แตกต่างกัน ด้านความเชื่อที่ปรากฎ
พบว่ามี 2 ประเภท คือความเชื่อทางพุทธศาสนา ได้แก่ เรื่องบุญกรรมและนรก ส่วนความเชื่อพืน้ บ้าน ได้แก่ ความเชื่อ
เรื่องไสยศาสตร์ ได้แก่ คาถาอาคมและยันต์ ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ แม่ซื้อ เทพเจ้า เทวดาต่าง ๆ และครูยา
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นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องเคล็ดลับและข้อห้ามด้วย ด้านพิธีกรรมที่พบมี 2 พิธี ได้แก่ พิธีไหว้ครู และพิธีบัตรพลีแม่
ซื้อ การศึกษาเชิงบทบาทหน้าที่จาแนกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ การศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรม ตารายา และหมอ
ยาซึ่งทาให้เห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรม ตารายา และหมอยานั้นล้วนมีบทบาทหน้าที่ที่ส่งผลต่อจิตใจเป็น
สาคัญ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส่งผลความนิยมในการรักษาโรคกับหมอยาแผนโบราณในจังหวัดพังงา ซึ่งทาให้ความ
นิยมในการรักษาโรคกับหมอยาโบราณลดลง
เสาวรส โพธิเศรษฐ วิชัย โชควิวัฒน และศุภลักษณ์ พักคา (2560) ทาการศึกษาคัมภีร์แพทย์แ ผนไทย :
กรณีศึกษาคัมภีร์มหาโชตรัตผูก 2 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อปริวรรตและเผยแพร่วรรณกรรมตารายา อันเป็นภูมิปัญญา
พื้นบ้านของคนไทยสมัยโบราณให้เป็นที่ปรากฏ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์และเปรียบเทียบเนื้อหาของคัมภีร์มหาโชตรัต
ฉบับใบลาน ผูก 2 ว่า มีความแตกต่า งจากคัมภีร์มหาโชตรัต เล่ม 2 ในแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์อย่างไร ทั้งด้า น
ปริมาณและคุณภาพของตัวยาสมุนไพร เพื่อรวบรวม และอธิบายศัพท์ภาษาโบราณที่ใช้ในคัมภีร์มหาโชตรัต ฉบับ
ใบลาน ผูก 2 เป็นศัพท์ภาษาปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่าตารับยาของคัมภีร์มหาโชตรัต ผูก 2 ฉบับใบลานมี 97 ตารับ
ตารับยาของคัมภีร์มหาโชตรัต เล่ม 2 ของแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ มี 108 ตารับ จะเหมือนกันเป็นส่วนมาก คัมภีร์
มหาโชตรัต เล่ม 2 ของแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์มีตารับยามากว่าฉบับใบลานเพียง 11 ตารับ แต่การใช้ ตัวยาสมุนไพร
ในตารับยาแตกต่างกัน
อุษา กลิ่นหอม (2554) ศึกษาการสังคายนาตารายาพื้นบ้านอีสานที่บันทึกลงในใบลาน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ
ทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบในการถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับตารายาพื้นบ้านอีสานในใบลานที่เป็นอักษร
ธรรมและอักษรไทยน้อยให้มาเป็ นภาษาไทยในปัจจุบันการดาเนินงานในครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยใช้
เอกสารตารายาของโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจานวน 3 เล่ม (เล่ม
1,2 และ 3) ซึ่งต้นฉบับจานวน 27 ฉบับได้มาจากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคามจานวน 9 วัด ประกอบด้ วยใบลาน
488 ลาน 952 หน้า ผลการวิจัยพบว่า สาระที่มีการบันทึกลงบนใบลานประกอบด้วย วันและเวลาที่เหมาะสมในการ
เก็ บ ยา ชื่ อ โรค อาการ วิ ธี ก ารปรุ ง ยาและองค์ ค วามรู้ อ่ื น ๆ เช่ น การปราบช้ า งตี เ หล็ ก ต ารายาทั้ ง 27 ฉบั บ
ประกอบด้วยตารายาทัง้ สิน้ 3,475 ตารับ วิธีการปรุงยา 26 แบบ และวิธีการใช้ยา 18 วิธี แหล่งที่มาขององค์ความรู้ มี
การบันทึกที่มาเพียง 6 แหล่ง ซึ่งไม่ปรากฏรายละเอียดว่ามาจากภูมิภาคใดหรือส่วนใดของประเทศ แต่เมื่อพิจารณา
จากการเรียกชื่อโรคและพืชสมุนไพรพบว่าองค์ความรู้ที่ใช้ในการบันทึกมาจากภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ ผลจากการ
สังเคราะห์พบว่า การจดบันทึกในตารายาใบลานไม่ได้เป็นการลอกต่อทั้งฉบับ แต่เป็นจดบันทึกเมื่อได้ตารับยาดีจาก
หมอยาคนอื่น ๆ การจดบันทึกควบคู่ไปกับการจดจา จึงจะสามารถนาไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพได้ รูปแบบและ
ขั้นตอนในการสังคายนาถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับตารับยาพื้นบ้านอีสานควรประกอบด้วย หมอยาที่สามารถอ่านอักษร
ธรรมและอั ก ษรไทยน้ อ ยได้ นั ก วิ ช าการที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นสมุ น ไพรในท้ อ งถิ่ น และนั ก วิ ช าการทางด้ า น
ภาษาศาสตร์/ภาษาโบราณ เมื่อกลุ่มบุคคลทั้ง 3 ส่วนนี้ถอดองค์ความรู้จากตาราออกมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันแล้ว
ต้องจัดประชุมหมอยาพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญจาเพาะโรคนั้น เพื่อทบทวนและสังคายนาความถูกต้องและความ
เหมาะสมขององค์ความรู้ ก่อนที่จะจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
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วิธีกำรศึกษำ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/บทความที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเภสัชกรรม
1.2 ปริ วรรตวรรณกรรมเภสัชกรรมวัด สุน ทรประดิ ษฐ์ ต าบลบางระกา อ าเภอบางระก า จัง หวั ด
พิษณุโลก ตามต้นฉบับทุกประการให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน หากคาใดไม่แน่ใจ หรือเป็นอักษรขอม
จะคงรูปตามต้นฉบับ
1.3 จัดทาเชิงอรรถอธิบายตัวยาสมุนไพรบางชนิดที่เป็นชื่อพื้นบ้านด้วยการเพิ่มเนื้อหาในส่วนของชื่อ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้สนใจง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าต่อยอดต่อไป
2. ขั้นดาเนินการ/วิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัด
พิษณุโลกในด้านรูปแบบคาประพันธ์ ภาษาและเนือ้ หาที่ปรากฏ
2.2 ศึก ษาวิเคราะห์ คุ ณ ค่ า ต ารายาวั ด สุ น ทรประดิ ษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จั ง หวั ด
พิษณุโลก ต่อสังคม

ผลกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 1 ยาแก้คุณผีทั้งหลาย
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์
ต.บำงระกำ อ.บำงระกำ จ.พิษณุโลก
(ถอดตำมต้นฉบับ)
ยาแก้ คุ ณ ผี ทั้ ง หลาย เอาว่ า รน้ า ๗ ไบรงด้ ว ย
ละบี

ว่ารหางช้า ง ๗ ไบรง
ด้วย
ขิง ๔ แว่น
รงพริก
๑ เกรือ ๑ ตากรองเอา
น้าเส็กดว้ย พระเจ้า ๕ พระองค์ กินรงหายแล
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ
หน้า 52

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์
ต.บำงระกำ อ.บำงระกำ จ.พิษณุโลก
(ภำษำไทยปัจจุบัน)
ยาแก้คุณผีทั้งหลาย เอาว่านน้า ๗ ใบรงด้วย
ละบี
ว่านหางช้าง ๗
ใบรงด้ ว ย
ขิ ง ๔ แว่น รง
พริก
๑ เกลือ ๑ ตากรองเอา
น้าเส็กด้วย พระเจ้า ๕ พระองค์ กินรงหายแล
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ
หน้า 52

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้วา่ ภาษาที่ปรากฏมี 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาขอม เนื้อหาที่เป็นภาษาไทย
ผู้วิจัยได้ปริวรรตให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันเพื่อให้ผู้สนใจอ่านได้ง่ายขึ้น ในส่วนของภาษาขอมผู้วิจัยได้คงรูปแบบเดิมไว้
คาว่า ว่าน ในต้นฉบับใช้ตัวสะกด ร ในปัจจุบันใช้ น คาว่า ด้วย ในต้นฉบับวาง -้ ไว้บน ว ในปัจจุบันวางไว้บน ด
ในด้ า นอั ก ขรวิธีจ ะใช้วิธีก ารสะกดค าตามเสี ย งที่ ไ ด้ยิน หรือ ตามความนิย ม เนื่อ งจากในขณะนั้น ยั ง ไม่มี
หลักการเขียนที่แน่นอน ประกอบกับยังไม่มีพจนานุกรมเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องพยายาม ตีความของคา
ให้ถูกต้องโดยอาศัยการสังเกตความหมายตามบริบทของแต่ละประโยค ดังตัวอย่าง
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ตำรำงที่ 2 ยาแก้สันนิบาต
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์
ต.บำงระกำ อ.บำงระกำ จ.พิษณุโลก
(ถอดตำมต้นฉบับ)
ยาแก้สาริบาทหนาเลือง ตัวเลือง ตาแดง
เอาเกษรบวัหลวง ๑ เกษรบุณนาก ๑
ลากขี่กาแดง ๑ สน ๑ จันทั้ง ๒ ฝักคูณ ๑ แฝกหอม
๑ ต้มกินหาย ฯ
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ หน้า 1

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์
ต.บำงระกำ อ.บำงระกำ จ.พิษณุโลก
(ภำษำไทยปัจจุบัน)
ยาแก้สันนิบาต หน้าเหลือง ตัวเหลือง ตาแดง
เอาเกสรบัวหลวง ๑ เกสรบุนนาค ๑
รากขี้กาแดง ๑ สน ๑ จันทน์ทั้ง ๒ ฝักคูน ๑
แฝกหอม ๑ ต้มกินหาย ฯ
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ หน้า 1

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าในเอกสารต้นฉบับ วาง -ั ไว้บนพยัญชนะ -ว แต่ยังสามารถอ่านได้ว่า บัว
ต้นฉบับเขียนว่า เกษรบุณนาก ปริวรรตได้ว่า เกสรบุนนาค ต้นฉบับเขียนว่า ลากขี่กาแดง ปริวรรตได้ว่า รากขี้กาแดง
ต้นฉบับเขียนว่า ฝักคูณ ปริวรรตได้วา่ ฝักคูน
เนื้อหาที่ปรากฏอีกเรื่องหนึ่ง คือ มาตราชั่งน้าหนักแบบไทยโบราณ โดยหนังสือคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ ฉบับใบ
ลาน (ตาราพระโอสถพระนารายณ์) (พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ อุษา เก็จวลีวรรณ และณิชารีย์ เนตรทอง, 2555:
13) ให้ความหมายของมาตราชั่งน้าหนักแบบไทยโบราณไว้ว่า ใช้เครื่องหมายวรรคตอนโบราณ เรียกว่า ตีนครุฑ หรือ
ตีนกา บอกปริมาณ โดยมีอัตราส่วน 6 ลาดับคือ ชั่ง ตาลึง บาท สลึง เฟื้อง ไพ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
ชั่ง
ตาลึง บาท
เฟื้อง สลึง
ไพ
โดยมาตราส่วนแบบโบราณเปรียบเทียบกับมาตราเมตริก ได้ดังนี้
1 ชั่ง
เท่ากับ
20 ตาลึง
หรือ 80 บาท
1 ตาลึง
เท่ากับ
4 บาท
1 บาท
เท่ากับ
4 สลึง
1 สลึง
เท่ากับ
2 เฟื้อง
1 เฟื้อง
เท่ากับ
4 ไพ
1 ไพ
เท่ากับ
2 กล่า
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หรือเท่ากับ 1,200 กรัม
หรือเท่ากับ 60
กรัม
หรือเท่ากับ
15 กรัม
หรือเท่ากับ 3.750 กรัม
หรือเท่ากับ 1.875 กรัม
หรือเท่ากับ 0.46875 กรัม

ตำรำงที่ 3 ยาแก้หดื ไอ
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์
ต.บำงระกำ อ.บำงระกำ จ.พิษณุโลก
(ถอดตำมต้นฉบับ)
ยาแก้หดื ไอ ทาีนไห้เอาขี่มีนออ่ย ๓ หัว ขวักเอา
ไนออกเสีย แล้วเอาการะบูญ ๑ ไสไนขีมีนออยนั้น
แล้วเอาสุมไฟแกรบ ไห้สุกดีแลว้เอา
แช้สุลา 3 คืน จึงกีนเถิดหายแล
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ
หน้า 36

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์
ต.บำงระกำ อ.บำงระกำ จ.พิษณุโลก
(ภำษำไทยปัจจุบัน)
ยาแก้หดื ไอ ท่านให้เอาขมิ้นอ้อย ๓ หัว ควักเอา
ในออกเสีย แล้วเอาการบูร ๑ ใส่ในขมิ้นอ้อยนั้น
แล้วเอาสุมไฟแกลบ ให้สุกดีแล้วเอา
แช่สุรา 3 คืน จึงกินเถิดหายแล
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ
หน้า 36

จากตัวอย่างข้างต้นจะอ่านได้ว่า “ยาแก้หืดไอ ท่านให้เอาขมิ้นอ้อย 3 หัว ควักเอาในออกเสีย แล้วเอาการบูร
1 บำท (15 กรัม) ใส่ในขมิ้นอ้อยนัน้ แล้วเอาสุมไฟแกลบ ให้สุกดีแล้วเอาแช่สุรา 3 คืน จึงกินเถิดหายแล” คาว่า ท่าน
ในต้นฉบับวาง -่ ไว้บน -า ปัจจุบันวางไว้บน ท คาว่า ให้ ในต้นฉบับใช้ ไ- ปัจจุบันใช้ ใ- คาว่า ขมิ้นอ้อย ในต้นฉบับ
เขียนว่า ขี่มีนออ่ย ปัจจุบันเขียนว่า ขมิ้นอ้อย ในต้นฉบับเขียนว่า การะบูญ ปัจจุบันเขียนว่า การบูร คาว่า ใส่ ใน
ต้นฉบับใช้ ไ- ไม่มวี รรณยุกต์ ปัจจุบันใช้ ใ- มีวรรณยุกต์เอก คาว่า ใน ในต้นฉบับใช้ ไ- ปัจจุบันใช้ ใ- ในต้นฉบับคา
ว่า แกลบ ใช้ ร ควบกล่า ปัจจุบันใช้ ล ควบกล่า ในต้นฉบับคาว่า กิน ใช้ -ี ปัจจุบัน ใช้ -ิ
ตำรำงที่ 4 ยากล่อนลงฝัก
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์
ต.บำงระกำ อ.บำงระกำ จ.พิษณุโลก
(ถอดตำมต้นฉบับ)
ยาแก้กร่อนรงฝกั ใส่เลื่อน แล
ใสยอ่น แดงดังเนื่อง นกกะหูง เอาผิวมะกรูด ๑ สน ๑
ยาเข้าเยน ต้มกินหาย
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ
หน้า 40

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์
ต.บำงระกำ อ.บำงระกำ จ.พิษณุโลก
(ภำษำไทยปัจจุบัน)
ยาแก้กล่อนลงฝัก ใส่เลื่อน แล
ใสยอ่น แดงดังเนื่อง นกกะหูง เอาผิวมะกรูด ๑ สน ๑
ยาข้าวเย็น ต้มกินหาย
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ
หน้า 40

จากตารางดังกล่าวเป็นการรักษาโรคกร่อนลงฝัก อาการอักเสบของลูกอัณฑะ ทาให้ลูกอัณฑะข้างหนึ่งโต มี
อาการปวดเสียด ถ่วง (วงศ์สถิต ฉั่วกุล, 2539: 259) มีตัวยาคือ ผิวมะกรูด 1 ส่วน สน 1 ส่วน และยาข้าวเย็น ใช้
วิธีการต้ม แล้วนามารับประทาน โดยปรากฏสมุนไพร ดังนี้
1. ผิวมะกรูด มีสรรพคุณ ขับลมในลาไส้ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช, 2556: 161)
2. สน มีสรรพคุณ แก้ไข้ แก้ออ่ นเพลีย แก้คลื่นไส้อาเจียน (วุฒิ วุฒิธรรมเวส, 2540: 414)
3. ยาข้าวเย็น มีสรรพคุณ แก้ประดง แก้น้าเหลืองเสีย แก้ปัสสาวะพิการ (วุฒิ วุฒิธรรมเวส, 2540:
135)
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ภำพที่ 1 สน https://pxhere.com/zh/photo/558679 เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2561
คุณค่ำ
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก เป็นวรรณกรรม
เภสัชกรรมเล่มหนึ่งที่บันทึกอาการของโรค ยารักษาโรค และวิธีการปรุงยา ของคนในพื้นที่ชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง
วัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก คุณค่าในด้านสังคม สะท้อนให้เห็นถึงองค์
ความรู้ในด้านการแพทย์แผนไทยโบราณของบรรพบุรุษ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นพิษณุโลกได้อย่างดี
นอกจากนี้เนื้อหาสาระยังสะท้อนบริบทของสังคมได้หลายประการ คือ
1. การรักษาโรคของคนในอดีตมีหลายอย่าง เช่น ยากิน ยาทา ยาอม เป็นต้น
2. การแทรกคติแนวคิดความเชื่อ คือ
2.1 ด้านไสยศาสตร์ คือ การลงคาถาในสมุนไพร เช่น
“...แก่นขนุนลง
แก่นปรูลง
...” มีความเชื่อว่าถ้าลงคาถาใส่ตัวสมุนไพรที่ใช้จะ
ทาให้ยามีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 ด้านศาสนา ปรากฏความเชื่อเรื่องบาปบุญ เช่น “...แล้วเอาเงินทาบุญแล...” มีความเชื่อว่า ถ้าทานยา
ขนานนีค้ วบคู่กับการทาบุญจะทาให้หายจากอาการป่วยเร็วขึน้
3. การใช้คาศัพท์ที่แตกต่างจากปัจจุบันในความหมายเดียวกัน สะท้อนถึงอักขรวิธีในการเขียนและการใช้ภาษาของ
คนในสมัยที่บันทึก เช่น คาว่า ลาก ปัจจุบันใช้ ราก เป็นต้น
4. อัตราส่ว นของยาแต่ล ะชนิด สะท้ อนสรรพคุณ ทางยาของสมุนไพรแต่ล ะตัว คือ สมุ นไพรตั วเดี ยวกั น แต่ใ ช้
อัตราส่วนไม่เท่ากัน
จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา
จัง หวั ด พิษณุ โลก เป็ น มรดกทางวั ฒนธรรมที่ถู ก เก็ บรัก ษา และส่ งต่อ มาจากบรรพบุรุษ ทั้ ง ยัง มีคุณ ค่ าต่อ สัง คม
มากมาย อันควรค่าแก่การศึกษา เผยแพร่ ตลอดจนควรจะอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยูส่ บื ไป
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สรุปผล
วรรณกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก โดยรูปแบบคาประพันธ์ที่
ปรากฏเป็นคาประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ภาษาไทยและภาษาขอมบางส่วน (ในส่วนที่เป็นคาถา) เป็นวรรณกรรมที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการบันทึกอาการของโรค ยารักษาโรค และวิธีการปรุงยา ของคนในพื้นที่ชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์
ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลกหรือชุมชนใกล้เคียง โดยผลการวิจัยพบตัวยาสาหรับการรักษาโรค
ทั้งหมด 167 ขนาน พบสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคจานวน 269 ชนิด อีกทัง้ ยังพบส่วนประกอบที่ใช้ปรุงยาชนิดต่าง ๆ
จานวน 16 ชนิด และพบกรรมวิธีในการปรุงยาทั้งสิ้น 20 วิธี
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลกพบตัวยาที่ใช้ใน
การรักษาโรคทั้งหมด 167 ขนาน เช่น
พบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคทั้งหมด 167 ขนาน เช่น
1. สันนิบาต พบ 2 ขนาน
2. ไข้ปวดท้อง พบ 1 ขนาน
3. แก้ราก พบ 1 ขนาน
4. สะอึก พบ 3 ขนาน
5. ระดูทับไข้ พบ 1 ขนาน
6. ไข้ทับระดู พบ 2 ขนาน
7. รากสาด (ไข้เรือ้ รัง) พบ 3 ขนาน

8. รากสาดสันนิบาต พบ 2 ขนาน
9. ไข้มันให้คลั่ง พบ 3 ขนาน
10. แก้ลง พบ 4 ขนาน
11. กระหายน้า พบ 1 ขนาน
12. ไข้กรับ พบ 3 ขนาน
13. ไข้เรือ้ รังปานดาปานแดง พบ 1 ขนาน
14. ไข้เส้น พบ 3 ขนาน

สมุนไพรที่ปรากฏ มีทั้งหมด 269 ชนิด เช่น
1. มหาหิงค์
7. กฤษณา
2. ยาดา
8. ดองดึง
3. เทียนดา
9. เจตมูล
4. กานพลู
10. พริก
5. สกูนเทศ
11. ดีปลี
6. กะลาพัก
12. ว่านน้า
ส่วนประกอบในการปรุงยาที่ไม่ใช่สมุนไพร มีทั้งสิ้น 16 ชนิด
1. เขาควายเผือก
2. เกลือกะตัง
3. เกลือสินเธาว์
4. สารส้ม
5. ดินประสิว
6. เกลือ
13. หอยกาบ
14. ข้าวเปลือก
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13. สมอเทศ
14. โหระพา
15. กระวาน
16. ใบหนาด
17. โกฐสอ
18. ขิง

7. ขีค้ รั่ง
8. ดินสอพอง
9. เกลือสินเธาว์
10. ขีว้ ัว
11. ขีม้ า้
12. ฟางข้าวเผา
15. รังมดลี่
16. น้าปูน

กรรมวิธีการปรุงยามีทั้งหมด 20 วิธี คือ
1. ต้ม
2. ตาผงละลายน้า ผสมชา น้าขิง น้าร้อน หรือน้ากะเทียม
3. สุมไฟแกลบ แล้วนาไปแช่สุรา
4. เผาไฟละลายน้า
5. บดละลายสุรา น้ามะนาว หรือน้าร้อน
6. ต้มให้แห้งผสมดีควาย
7. รวมใส่กระบอกขัดมรจุกน้าปูน
8. แช่สุรา
9. บดเป็นแท่ง แล้วนากวาดคอ
10. เก็บใส่หม้อไว้สามเดือน แล้วนามาต้ม
11. ต้มผสมดีเกลือ
12. ต้มทิง้ 2 น้า จนได้น้าต้นครั้งที่ 3 แล้วนามารับประทาน
13. ย่างไฟให้แห้ง ฝนกับเหล้า
14. ตากรองน้า
15. บด แล้วนามาทา
16. คั่วทาเป็นเม็ด
17. ฝน นามาทาท้องน้อย
18. ต้มด้วยน้าปูนขาว
19. ละลายน้าดอกไม้
20. ตา

กิตติกรรมประกำศ
วิจัยเล่มนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะนาเป็นอย่างดีจาก อาจารย์ ภัครพล แสงเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยที่ได้ให้คาเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอดจนวิจัยเล่มนี้เสร็จ
สมบูรณ์ คณะผู้วิจัยจึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ คุณ พ่อ คุณ แม่ และผู้ปกครอง ที่ใ ห้ทุนทรัพ ย์และให้ค าปรึ กษาในเรื่องต่า ง ๆ รวมทั้ง เป็ น
กาลังใจที่ดีเสมอมา
ขอขอบพระคุณพระครูนวิ ฐิ วีรธรรม (อ.วิรัช) รองเจ้าคณะอาเภอบางระกา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุนทรประดิษฐ์
ตาบล.บางระกา อาเภอ.บางระกา จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัตขิ องตารายาเล่มนี้
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตารายา
วัดสุนทรประดิษฐ์ ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ขอบคุณเจ้าหน้าที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่อานวย
ความสะดวกเรื่องสถานที่ในการทาวิจัยในครั้งนี้
ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ชว่ ยให้แนะนาดี ๆ เกี่ยวกับการทาวิจัยเรื่องวรรณกรรมเภสัชกรรมเล่มนี้
สุดท้ายขอบใจคณะผู้วิจัย ที่ร่วมกันทาวิจัยเล่มนี้จนสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มุ่ง ศึ ก ษารู ป แบบค าประพั น ธ์ ภาษาที่ ป รากฏและเนื้ อ หา ตลอดจนคุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม ของ
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เภสัชกรรมเรื่องนี้ใช้รูปแบบคาประพันธ์ชนิดร้อยแก้ว ภาษาไทย และภาษาขอมบางส่วน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
อาการของโรคหรือ บอกวิธีการรักษาโรคด้ วยการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นชนิดต่างๆ โดยวรรณกรรมเภสัชเรื่องนี้
พบตัว ยาที่ ใช้ในการรัก ษาโรคหรืออาการเจ็ บป่ วยต่า งๆ จานวน 191 ขนาน พบสมุ นไพรทั้ งหมด 265 ชนิด พบ
ส่วนประกอบในการปรุงยาทั้งหมด 39 ชนิด และพบกรรมวิธีที่ใช้ในการปรุงยาทั้งหมด 37 วิธี โดย วรรณกรรมเภสัช
กรรมนี้มีคุณค่าต่อสังคมโดยเฉพาะด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ในการแพทย์แผนโบราณและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร
คำสำคัญ: วรรณกรรมเภสัชกรรม, วัดนครชุม จังหวัดพิจิตร, การศึกษาเชิงวิเคราะห์

Abstract
This article research aim to study a format, language, content and value to social of Pharmacy literature
of Wat Nakhorn Chum, Tambol Mueang Kao, Amphoe Mueang Pichit, Changwat Pichit. This result is a Pharmacy
literature is use Thai prose format, Thai language and some Khmer Alphabet in manuscript. This pharmacy
literature has content about a symptom of disease or method of treating disease with Thai local herb. This result
found a medicine for treating disease amount 191 group, found Thai herb amount 265 types, found ingredient of
make medicine 39 types and found the process of make a medicine amount 37 process. This pharmacy
literature have a value to social especially Thai local wisdom to reflect of ancient Thai medicine and Thai local
wisdom of Pichit Area. So, This pharmacy literature is an appropriate literature to study about Local wisdom.
Keywords: Pharmacy literature, Wat Nakhorn Chum, Changwat Pichit, An analytical Study
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บทนำ
สังคมไทยในอดีตมีการรักษาการแพทย์และเทคโนโลยียังไม่มีบทบาทมากนักในด้านการดาเนินชีวิตหรือการ
รักษาอาการเจ็บป่วย การรักษาที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดต่อกันมา สิ่งที่ถือว่ามีปัจจัยต่อการ
รักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยนั้นก็เกิดจากสิ่งใกล้ตัวหรือธรรมชาติรอบ ๆ ตัวไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน แม้กระทั่ง
สิ่งมึนเมา เช่น สุราก็สามารถนามาปรุงเป็นยารักษาโรคได้ ทุกส่วนล้วนมีความสาคัญต่อการรักษาทั้งสิ้น การศึกษา
วรรณกรรมเภสัชกรรมจึงน่าสนใจเนื่องจาก มีความสาคัญต่อการดารงชีวิต การรักษาโรคของคนในอดีตซึ่งเป็ น
ทางเลือกในการรักษาโรคที่ดที ี่สุด
เนื่องจากในอดีตนั้นไม่มีโรงพยาบาล ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคหรือ เป็นที่พ่ึงของชาวบ้าน วัดจึง
เป็นแหล่งศูนย์กลางในหลาย ๆ ด้านไม่ใช่แค่เป็นที่พ่ึงพาในทางด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักทางพระพุทธศาสนา
เท่านั้นแต่วัดยังเป็นแหล่งที่เผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เพราะครั้งอดีตไม่มีโรงเรียนจึงใช้วัดเป็นแหล่งสอนให้ความรู้และ
รวมถึงการเก็บรวบรวมตาราในเรื่องต่าง ๆ รวมไปถึงตารายาที่มีการเขียนบันทึกไว้ในใบลานหรือเอกสารโบราณอื่นๆ
และวัดก็ยังเป็นที่พ่ึงพาทางการรักษาโรคอีกด้วย เพราะตารายาสมุนไพรพื้นบ้านในอดีตนั้นเกิดจากคนในท้องถิ่น
ดั้งเดิมที่มีการศึกษาและเกิดการทดลองจากภูมิปัญญาชาวบ้านเองในการรักษาร่างกายจากโรคต่าง ๆ
ดังนั้นตารายาที่ได้บันทึกไว้ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้จริงที่สืบทอดต่อกันมาจึงเป็นพื้นฐานที่สาคัญใน
การรักษาโรคของคนในอดีต แม้ในปัจจุบันทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และยามีความนิยมใช้ในการรักษาในปัจจุบันแต่
ในชนบทยุ ค ปั จ จุ บั น ก็ ยั ง มี ค วามนิ ย มในการใช้ ส มุ น ไพรรั ก ษาโรคแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ต ารายาสมุ น ไพรพื้ น บ้ า นยั ง มี
ความส าคั ญ ต่อ ผู้ ค นสมั ย อดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บัน โดยบทความวิจั ย นี้จ ะเรี ย กต ารายาที่ ถู ก บั น ทึ ก ไว้เหล่ า นี้ด้ ว ยค าว่า
วรรณกรรมเภสัชกรรม ซึ่งหมายถึง วรรณกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคของคนในสมัยโบราณ
โดยเน้นไปที่ตัวยามากกว่าเน้นไปที่วิธีการรักษา
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมเภสัชกรรมมีความสาคัญต่อประชาชน คือ วิชาแพทย์แผนโบราณถือได้ว่า
มีความจาเป็นต่อประชาชนยุคก่อนเป็นอย่างมาก ครั้งเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามมหาเอเชียบูรพา มีความ
ขาดแคลนยามาก ทาให้ยาต่าง ๆ มีราคาสูง แม้แต่โรงพยาบาลยังขาดแคลนยา ยิ่งชนบทที่ห่างไกลความเจริญแล้วไม่
ต้องพูดถึงยาเหล่านี้เลย จึงทาให้ชาวบ้านจาเป็นที่ต้องพึ่งพายาสมุนไพรในการรักษาเป็นอย่างมาก เพราะดีกว่าไม่มี
อะไรช่วยรักษาเลย (สมพร ช้างเผือก, 2553: 13 ) จะเห็นได้ว่านอกจากปัญหาการขาดแคลนโรงพยาบาลและแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ ผลจากสงครามยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทาให้วรรณกรรมเภสัชกรรมยิ่งมีความสาคัญต่อชาวบ้านมากขึ้น
ในตอนนี้อาจจะยังไม่มีประโยชน์ต่อคนในปัจจุบัน เพราะวิทยาการการแพทย์ก้าวหน้าและทันสมัย แต่ในอนาคตไม่
สามารถทราบได้ว่าจะเกิดสงครามอีกหรือไม่ ดังนั้นถ้าเราอนุรักษ์วรรณกรรมเภสัชกรรมไว้ ในภายภาคหน้าอาจจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ คนรุ่นหลังสืบต่อไป
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม แต่เดิมทีถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิต ร
จังหวัดพิจิตร แต่ในปัจจุบันนี้ได้ถูกนามาจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการอนุรักษ์และยังไม่มใี ครสนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ผู้วิจัยจึงนามาศึกษา เพื่อเผยแพร่และนา
วรรณกรรมเภสัชกรรมมาประยุกต์ใช้ในอนาคต
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยเรียกชื่อนี้ตาม
ต้นฉบับ คือพบที่วัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยต้นฉบับเป็นสมุดไทยขาว จานวน 55 หน้า
ส่วนใหญ่ใช้อักษรไทยในการบันทึก และอักษรขอมบ้างเล็กน้อย ใช้หมึกดาในการบันทึกหน้าละประมาณ 10 บรรทัด
โดยลักษณะตัวอักษรที่พบนั้นส่วนใหญ่เป็นอักษรไทย ภาษาไทย แต่ใช้อักขรวิธีที่แตกต่างจากโบราณ เช่น คาว่า หนา
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มันงูเลือม (น้ามันงูเหลือม) โกษค:เม้า (โกฐเขมา) บดลายนา (บดละลายน้า) เป็นต้น โดยความแตกต่างนั้นคือการวาง
รูปสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ที่ไม่ตรงกับปัจจุบันทั้งหมด
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรยังไม่มีผู้ใดปริวรรตออกมา
เป็ น ภาษาไทยปั จ จุ บั น ดั ง นั้ น คณะผู้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งการศึ ก ษาวรรณกรรมเภสั ช กรรมเรื่ อ งนี้ โ ดยละเอี ย ดผ่ า น
กระบวนการวิจัยทางภาษาไทย และการวิจัยครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านยาเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย

จุดประสงค์กำรศึกษำ
1. ปริวรรตให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน
2. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบคาประพันธ์ ภาษาที่ปรากฏ และเนื้อหา
3. ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าต่อสังคม

วิธีกำรศึกษำ
1. ขั้นเตรียมกำร
1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/บทความที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเภสัชกรรม
1.2 ปริวรรตวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ที่ตาม
ต้นฉบับทุกประการให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน หากคาใดไม่แน่ใจ หรือเป็นอักษรขอมจะคงรูปตามต้นฉบับ
1.3 จัดทาเชิงอรรถอธิบายตัวยาสมุนไพรบางชนิดที่เป็นชื่อพื้นบ้านด้วยการเพิ่มเนื้อหาในส่วนของชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้สนใจง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าต่อยอดต่อไป
2. ขั้นดำเนินกำร/วิเครำะห์ข้อมูล
2.1 ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรใน
ด้านรูปแบบคาประพันธ์ ภาษาและเนือ้ หาที่ปรากฏ
2.2 ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าตารายาวัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ที่มีต่อสังคม
3. ขั้นสรุปและนำเสนอผลกำรวิจัย

ผลกำรศึกษำ
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นวรรณกรรมเภสัชกรรมที่ได้
มี การเขี ยนบั น ทึ กไว้ ตั้ งแต่ อดี ตของชาวบ้ านในพื้ นที่ วั ดนครชุ ม ต าบลเมื อ งเก่ า อ าเภอเมื อ งพิ จิ ตร จั งหวั ดพิ จิ ต ร
โดยข้อความทั้งหมดเป็นคาประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ภาษาไทย และภาษาขอมบางส่วนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่
นามารักษาโรค อาการของโรค และวิธีการนามารักษา โดยพบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคทั้งหมด 191 ขนานพบสมุนไพร
ทั้งหมด 265 ชนิด พบส่วนประกอบในการปรุงยาที่ไม่ใช่สมุนไพร 39 ชนิด และพบกรรมวิธีในการปรุงยา 37 วิธี
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กำรวิเครำะห์วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจติ ร
ตำรำงที่ 1 ยาแดงน้อยรักษาโรคเลือดจาง ขนานที่ 1
ตำรำยำวัดนครชุม
ตำรำยำวัดนครชุม
ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจติ ร
ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจติ ร
( ถอดตำมต้นฉบับ )
( ปริวรรตเป็นคำไทยปันจุบนั )
ยาแดง
ยาแดง
นอย เอาลู ก จั น ๑ ดอกจั น ๑ ก:วาน ๑ การพู ล ๑ น้อย เอาลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กระวาน ๑ กานพลู
สังกร:นิ ๑ หวารลอัน
๑ สังกรณี ๑ หวารลอัน
ทอง ๑ โกษค:เม้า ๑ เนร:พูสิ ๑ กาม:ท้นแดง
ทอง ๑ โกฐเขมา ๑ เนระพูสี ๑ กามะถันแดง
๑ ดิงูเป็นก:สายบดลายนา
๑ ดีงูเป็นกระษัยบดละลายน้า
หน้า 1
หน้า 1
จากตั วอย่า งข้ า งต้น จะเห็ น ได้ ว่า วิธีก ารเขี ย นการสะกดค าตามเสี ย งที่ ได้ ยิน หรือ ตามความนิย มในอดี ต
เนื่องจากในอดีตไม่มีหลักการเขียนและพจนานุกรมเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงนามาเขียนให้ถูกต้องโดยดูจาก
บริบทของแต่ละประโยค เช่นคาว่า การพูล ในต้นฉบับจะใช้ ร แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นคาปัจจุบัน คือคาว่ากานพลู
, คาว่าลูกจัน ในต้นฉบับจะไม่มี ทน์ แต่ผู้ วิจัยได้ปริวรรตมาเป็ นคาปัจจุบัน คือคาว่า ลูกจันทน์ , คาว่าดอกจั น
ในต้นฉบับไม่มี ทน์ แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นคาปัจจุบัน คือคาว่า ดอกจันทน์ , คาว่าก:วาน ในต้นฉบับใช้สระ –:
ไม่ตรงตามรูปสระในปัจจุบัน และไม่มี ร ควบคล้า แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นคาปัจจุบัน คือคาว่า กระวาน , คาว่า
สังกร:นิ ในต้นฉบับมีการใช้สระ - : ไม่ตรงตามรูปในปัจจุบัน และเขียนคาว่า ณี เป็น นิ
แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นคาปัจจุบัน คือ สังกรณี , คาว่าหวารลอัน ผู้วิจัยไม่สามารถแปลคานี้ได้จึงได้คงคา
เดิมไว้ , คาว่าโกษค:เม้า ในต้นฉบับมีการใช้ – : ไม่ตรงตามรูปสระในปัจจุบัน ใช้ ษ เขียนคาว่า เขมา เป็น ค:เม้า
แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นคาปัจจุบัน คือ โกฐเขมา , คาว่า เนร:พูสิ ในต้นฉบับ มีการใช้สระผิด คือ –ิ และใช้สระ – :
ไม่ตรงตามรูปสระในปัจจุบัน แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นคาปัจจุบัน คือ เนระพูสี , คาว่า กาม:ท้นแดง ในต้นฉบับมี
การสะกดคาผิดใช้สระ – : ไม่ตรงตามรูปสระในปัจจุบัน ใช้ ท และ ใช้ –้ แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นคาปัจจุบัน คือ
กามะถันแดง , คาว่าดิงู ในต้นฉบับใช้สระ –ิ แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นคาปัจจุบัน คือ ดีงู ,คาว่า ก:สาย ในต้นฉบับ
มีการเขียนคานี้ตามความเข้าใจ แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นคาปัจจุบัน คือ กระษัย และคาว่า บดลายนา ในต้นฉบับ
มีการเขียนเครื่องหมายนฤคหิต เขียนสระไว้เป็นสระ – ั และแต่เขียนสระไม่ครบ ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นคาปัจจุบัน คือ
บดละลายน้า จากตัวอย่างข้างต้นนี้ผู้วจิ ัยได้นามาปริวรรตโดยยึดหลักการเขียนตามพจนุกรมไทยในปัจจุบัน
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ตำรำงที่ 2 อำกำรตะคริว ขนำนที่ 2
ตารายาวัดนครชุม
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
( ถอดตามต้นฉบับ )
ว่าลม ตะขิวโห้ยเอานามันหมู ๑ หัวดอนดืง ๑ พรืก ๕
ไสยม่อฟง้ไว้ย
โห้ยโด้ย ๓ ว้นแลว เอาขิ่นหูงโห้ยคงยุแตนาม้น
จิงเอาก่ระบูน ๑ พิมเสน ๑
ก:วาน ๑ การพูล ๑ หนามันงูเลิอม ไสยลงทาตากแดด
ไวแล
หน้า 1

ตารายาวัดนครชุม
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
( ปริวรรตเป็นคาไทยปันจุบัน)
ว่าลม ตะคริวให้เอาน้ามันหมู ๑ หัวดองดึง ๑ พริก ๕
ใส่หม้อฝังไว้
ให้ได้ ๓ วันแล้ว เอาขิ่นหูงให้คงอยู่แต่น้ามัน
จึงเอาการบูร ๑ พิมเสน ๑
กระวาน ๑ กานพลู ๑ น้ามันงูเหลือม ใส่ลงทาตากแดด
ไว้แล
หน้า 1

จากตารางดังกล่าวเป็นการรักษาอาการตะคริว คือให้เอาน้ามันหมู 1 ชั่ง หัวดองดึง 1 ชั่ง พริก 5 ตาลึง ใส่หม้อ
ฝังไว้ให้ได้ 3 วัน แล้วเอาขิ่นหูงให้เหลือไว้แต่น้ามัน แล้วนาการบูร 1 ส่วน พิมเสน 1 ส่วน กระวาน 1 ส่วน กานพลู 1
ส่วน และน้ามันงูเหลือมใส่ลงไปแล้วตากแดดไว้ โดยปรากฏสมุนไพร ดังนี้
1. หัวดองดึง มีสรรพคุณ แก้ปวดข้อ แก้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ (วุฒิ วุฒธิ รรมเวส, 2540: 190)
2. พริก มีสรรพคุณ แก้ปวดตามข้อ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2556: 144)
3. การบูร มีสรรพคุณ แก้ปวด (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2556: 30)
4. พิมเสน มีสรรพคุณ แก้ปวด (พงษ์ศักดิ์ พลเสนา และคณะ, 2550: 138)
5. กระวาน มีสรรพคุณ ฟอกเลือด (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2556: 21)
6. กานพลู มีสรรพคุณ ลดอาการจุกเสียด (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2556: 29)
7. น้ามันงูเหลือม มีสรรพคุณ ทาให้เส้นเอ็นหย่อน (วุฒิ วุฒธิ รรมเวส, 2540: 255)

ภำพที่ 1 พิมเสน
ที่มำ: http://sukkaphap-d.com/ เข้าถึงเมื่อ 26 เมษายน 2561
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คุณค่ำ
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นวรรณกรรมเภสัชกรรมเล่ม
หนึ่งที่มีการเขียนในรูปแบบร้อยแก้ว เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของโรค ยารักษาโรค สมุนไพรที่ใช้ในการรักษา
โรค การเลือกใช้สรรพคุณของยาที่สามารถใช้รักษาได้หลายโรค และวิธีการปรุงยา ของคนในชุมชนที่เกิดจากความคิด
และการดารงชีวิตที่มีการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเป็นส่วนสาคัญ คุณค่าด้ านสังคม สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ใน
การแพทย์แผนโบราณของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร
นามาต่อยอดในด้านการแพทย์แผนไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

สรุปผล
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นวรรณกรรมเภสัช
กรรมที่ได้มีการเขียนบันทึกไว้ตั้งแต่อดีตของชาวในพื้นที่วัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โดยข้อความทั้งหมดเป็นคาประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ภาษาไทย และภาษาขอมบางส่วน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้น
สมุนไพรที่นามารักษาโรค อาการของโรค และวิธีการนามารักษา โดยพบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคทั้งหมด 191 ขนาน
พบสมุนไพรทั้งหมด 265 ชนิด พบส่วนประกอบในการปรุงยที่ไม่ใช่สมุนไพร 39 ชนิด และพบกรรมวิธีในการปรุงยา 37
วิธี ดังนั้นวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จั งหวัดพิจิตร จึงเป็นวรรณกรรมที่
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการรักษาโรคโดยเฉพาะสมุนไพรต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พบตัวยาที่ใช้ในการรักษา
โรคทัง้ หมด 191 ขนาน เช่น
1. ยาแก้ไข้ (อาการเหงื่อออก ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หนาวสั่น อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ) พบ 12 ขนาน
2 ยาถอนพิษไข้ พบ 1 ขนาน
3 ยาแก้ตะคริว พบ 1 ขนาน
4. ยาแก้ไข้เสื่อม พบ 1 ขนาน
5. ยาแก้มึนมัว (วิงเวียนศีรษะ) พบ 1 ขนาน
6. ยาแก้ไข้สันนิบาต พบ 6 ขนาน
7. ยาแก้โรคซาง พบ 46 ขนาน
8. ยาแก้โรคซางลงท้อง (เบื่ออาหาร ซึม มีเม็ดขึ้นในปากและคอ ลิ้นเป็นฝ้า และท้องเสีย) พบ 2 ขนาน
9. ยาแก้ท้องเสีย พบ 1 ขนาน
10. ยานอนหลับ พบ 1 ขนาน
พบสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค 265 ชนิด เช่น
1. รากแกนขนุน
2 ฝาง
3 ใบกันลิกา
4. น้ามันหมู
5. หัวดองดึง
6. พริก

7. การบูร
8. พิมเสน
9. กระวาน
10. กานพลู
11. น้ามันงูเหลือม
12 ลูกจัน
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13 สังกรณี
14. ว่านร่อนทอง
15. โกฐเขมา
16. เนระพูสี

17. กามะถันแดง
18. ฝิ่น
19. กัญชา
20. ดอกบุนนาค

พบส่วนประกอบในการปรุงยาที่ไม่ใช่สมุนไพร 39 ชนิด เช่น
1. ดีงู
12 ปูปลาตายซาก
2 ขี้แมลงสาบ
13 ปากกา
3 เขากวาง
14. เขีย้ วแรด
4. ดีหมูเทียม
15. เขี้ยวจระเข้
5. น้าตาลทราย
16. น้าตาลกรวด
6. เกลือ
17. กระดูกแร้ง
7. ลิน้ ทะเล
18. กระดูกกา
8. หมูปรอย
19. กระดูกงูเหลือม
9. เขากระทิง
20. กระดูกงูเห่า
10. กะทิ
11. เขีย้ วเสื้อ
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นวรรณกรรมเภสัช
กรรมเล่มหนึ่งที่มีการเขียนในรูปแบบร้อยแก้ว เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของโรค ยารักษาโรค สมุนไพรที่ใช้ใน
การรักษาโรค การเลือกใช้สรรพคุณของยาที่สามารถใช้รักษาได้หลายโรค และวิธีการปรุงยา ของคนในชุมชนที่เกิด
จากความคิดและการดารงชีวิตที่มีการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเป็นส่วนสาคัญ คุณค่าด้านสังคม สะท้อนให้เห็นถึง
องค์ความรู้ในการแพทย์แผนโบราณของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดพิจิตรนามาต่อยอดในด้านการแพทย์แผนไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
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นอกจากนี้เนื้อหาสาระยังสะท้อนบริบทของสังคมได้หลายประการ คือ
1. การรักษาโรคของคนในอดีตมีหลายอย่าง ได้แก่ ตาเป็นผงละลายน้ากิน บดละลายน้ามะพร้าว แช่น้าสุรา
ต้มด้วยน้ามะพร้าว แกงผสมน้าผึ้งกิน ทาแท่งละลายน้าซาวข้าว เป็นต้น
2. การใช้คาศัพท์ที่แตกต่างจากปัจจุบันตามความนิยมของคนในสมัยนั้น แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการใช้
ภาษาไทยในอดีต เช่น
คาว่า เหน ปัจจุบันใช้คาว่า เห็น
คาว่า ฃิง ปัจจุบันใช้คาว่า ขิง
คาว่า วารกีบแรด ปัจจุบันใช้คาว่า ว่านกลีบแรด
คาว่า เกสรบุนนาก ปัจจุบันใช้คาว่า เกสรบุนนาค
คาว่า บระเพด ปัจจุบันใช้คาว่า บอระเพ็ด
3. อัต ราส่ว นของยาแต่ละชนิด สะท้อ นสรรพคุ ณทางสมุ นไพรแต่ละตัว คื อ สมุ นไพรตัว เดี ยวกัน แต่ใ ช้
อัตราส่วนที่ไม่เท่ากัน เช่น
ยาแก้โรคตานขโมย ใช้ “…ขิง 3 บาท...”
ยาแก้โรคเสียดแห้ง ใช้ “…ขิง 1 ส่วน...”
ยากวาดแก้ซาง ใช้ “…ขิง 7 ส่วน…”
แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นมรดก
ทางวั ฒนธรรมที่ค วรเก็ บรั กษา และส่ งต่อความรู้ ที่ไ ด้ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่ มีคุ ณค่ าต่อสั งคมมาก ทั้ งด้ า น
การแพทย์แผนไทย การศึกษาด้านภาษา การศึกษาด้านคติชนวิทยาเกี่ยวกับ ความเชื่อ วิถีชีวิต นามาเผยแพร่และ
อนุรักษ์วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุมสืบต่อไป

กิตติกรรมประกำศ
วิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้รับความเมตตากรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภัครพล
แสงเงิ น อย่างยิ่ ง ที่ ท่ านได้ สละเวลาให้ ค าปรึ กษาและชี้ แนะ และให้ ก าลั งใจแก่ คณะผู้ วิ จั ยเสมอมา ตลอดจนแก้ ไข
และตรวจสอบวิจัยฉบับนี้อย่างละเอียดจนเสร็จสมบูรณ์ ตามวัตุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ คณะผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ อาจารย์ประจารายวิชา มส.ภท.393 ระเบียบ
วิจัยทางภาษาไทย ที่กรุณาสอนและให้คาปรึกษาแก่คณะผู้วิจัย และเอาใจใส่อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งตรวจสอบให้วิจัย
ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ นายบก เจริญสุข นางทองคา เจริญสุข และ พระปลัดอนุชาติ อยู่ย่ิง (นรินโท) เจ้าอาวาส วัดนครชุม
ตาบลเมืองเก่ า อ าเภอเมือ งพิจิ ตร จัง หวั ดพิจิ ตร ที่ก รุ ณ าให้ ข้อ มู ลเกี่ ย วกั บวรรณกรรมเภสัชกรรม ฉบั บนี้ทาให้
คณะผู้วิจัยสามารถปริวรรณเนื้อหาในวรรณกรรมเภสัชกรรมได้อย่างสมบรูณ์
ขอขอบคุณ ศูนย์ศลิ ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ที่กรุณาให้เข้าไปนา
วรรณกรรมเภสัชกรรมมาศึกษา
ขอขอบคุณ สานักวิทยบริการ ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ และ หนังสือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทาให้วิจัยมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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สุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และ เพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่คอยให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ และ
เป็นกาลังใจตั้งแต่เริ่มทาจนวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
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สัญชำตญำณแห่งควำมตำยของฟรอยด์ท่ีสะท้อนในพฤติกรรมก้ำวร้ำวของแคทนิ ส
เอเวอร์ดีน ในนวนิยำยไตรภำคชุดเกมล่ำชีวิต
Freud’s Theory of Death Instinct as Reflected in the Aggressive Character of
Katniss Everdeen in The Hunger Games Trilogy
มธุริน ผิวอ่อน1* และพรวีร์ ทันนิเทศ1
Maturin Pew-on1* and Pornrawee Thunnithet1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละคร แคทนิส เอเวอร์ดีน ซึ่งเป็นตัวละครหลักใน
นวนิยายไตรชุดเกมล่าชีวิตของซูซาน คอลลินส์ (Suzanne Collins) โดยนาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ฟรอยด์ในด้าน
สัญชาตญาณแห่งความตายมาใช้ในการวิเคราะห์แบบบรรยายเชิงลึกเพื่ อก่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการสะท้อน
ของทฤษฎีสัญชาตญาณแห่งความตายในแง่มุมของพฤติกรรมก้าวร้าวของแอนเดอร์สันและบุชแมนผ่านทางพฤติกรรม
ของแคทนิส เอเวอร์ดีน ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแคทนิสได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาอย่างชัดเจนใน
หนังสือเล่มที่หนึ่ง เช่น การทาลายสิ่งของ การทาร้ายผู้อ่ืน และการฆ่าผู้อ่ืน และลดลงเรื่อยๆในหนังสือเล่มที่สองและ
สามเนื่องจากเกมล่าชีวิตมีช่วงเวลาที่สั้นลงและเธอก็มีคนคอยช่วยเหลือเสมอจนทาให้เธอไม่ต้องแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าวด้วยตนเอง โดยเธอได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูออกมาอย่างโดดเด่ น ในขณะที่พฤติกรรมก้าวร้าวที่
เป็ น เครื่ อ งมื อ นั้น ไม่ค่ อ ยปรากฏให้ เห็ น ตลอดหนั ง สื อ ทั้ ง สามเล่ ม ของนวนิ ย ายชุด เกมล่ า ชีวิ ต นี้แ คทนิ ส ได้ แ สดง
พฤติกรรมก้าวร้าวอันเป็นผลมาจากสัญชาตญาณแห่งความตายโดยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ขณะที่เรื่องราวด าเนินไป โดยพบว่า ปัจจั ยที่ทาให้ เกิด พฤติกรรมก้า วร้า ว คือ ปัจจั ยส่ว นบุค คล เช่น เพศ คุ ณค่ า
เป้าหมายระยะยาว เป็นต้น และปัจจัยด้านสถานการณ์ เช่น สิ่งเร้า สิ่งกระตุ้นความก้าวร้าว ความผิดหวัง
คำสำคัญ: ทฤษฎีจิตวิเคราะห์, สัญชาตญาณแห่งความตาย, พฤติกรรมก้าวร้าวของแอนเดอร์สันและบุชแมน, ตัว
ละครหลัก, นวนิยายไตรภาคชุดเกมล่าชีวิต

Abstract
This study aims to analyze the characterization of Katniss Everdeen, the main character in Suzanne
Collins’s the Hunger Games Trilogy through the application of Freudian psychoanalytic theory of death instincts
and Anderson and Bushman’s (2002) human aggression of as a supportive framework. An in-depth descriptive
analysis was applied to shed light on Freudian psychoanalytic theory of death instincts on the characterization of
Katniss. The results showed that in the Hunger Games Trilogy, Katniss presented aggressive behaviors mostly in
the first book of the Hunger Games Trilogy such as destroying things, harming, and killing other people and
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decreased continuously in the second and third book. This is because the hunger game in the second book had
short time and she always had others to help her so she did not need to present aggression behaviors herself.
Katniss presented hostile aggression behaviors remarkably mostly in the first book but instrumental aggression
behaviors were presented inconsequentially. All the books of the Hunger Games Trilogy showed that Katniss had
presented aggressive behaviors which were raised from death instincts. The aggressive behaviors were modified
to follow the situation in the books. The factors of aggressive behaviors were person factors which were sex,
values, long-term goals, etc. and situation factors such as provocation, aggressive cues, frustration, etc.
Keywords: Freudian psychoanalytic theory, death instincts, human aggression of Anderson and Bushman,
main character, the Hunger Games Trilogy

บทนำ
นวนิ ย ายเป็ น วรรณกรรมร้ อ ยแก้ ว ที่ มีค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บจิ น ตนาการที่ ม าจากประสบการณ์ ข องมนุ ษ ย์
(Burgess, 2017) และนิยายเยาวชนก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวละครหลักที่เป็นเยาวชน และมีมุ มมองการเล่าเรื่อง
ของตัวละครหลักที่เป็นเยาวชน (Cole, 2009) โดยเยาวชนวัยรุ่นคือผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ฮอร์โมนจนส่งผลทั้งทางร่างกายและจิตใจ (สุพร อภินันทเวช, 2557) ซึ่งมุมมองในด้านความคิดทางจิตวิทยาและ
ประสบการณ์ ที่ เยาวชนได้ ประสบมาจะมี บ ทบาทส าคั ญ ในการเติบ โตเป็ น ผู้ ใ หญ่ ดั ง นั้น การศึ ก ษาเยาวชนผ่ า น
กระบวนการทางจิตวิทยาในมุมมองด้านสัญชาตญาณซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการแสดงออกผ่านทางพฤติกรรมจึงมี
ความสาคัญ (Pelusi, 2011) โดยงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของแคทนิส เอเวอร์ดนี ซึ่งเป็นตัวละครหลัก
ของนวนิยายชุดเกมล่าชีวิตและเป็นเยาวชนผ่านทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์โดยมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าว
ฟรอยด์ ไ ด้แ บ่ ง สั ญ ชาตญาณออกเป็ น สองรู ปแบบ คือ สั ญ ชาตญาณแห่ งชีวิต (Life Instinct) และ
สัญชาตญาณแห่งความตาย (Death Instinct) โดยสัญชาตญาณแห่งชีวิตหรือ Eros เป็นความต้องการทางร่างกายที่ให้
เกิดความพึงพอใจเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ส่วนสัญชาตญาณแห่งความตายหรือ Thanatos เป็นการมุ่งเน้นไปยังการ
กลับคืน สู่อนินทรีย์หรือความตาย สัญชาตญาณนี้จะปรากฏออกมาในรูปแบบของการฆ่าตั วตายและพฤติกรรม
ก้าวร้าว ต่อต้านสังคม ฆาตกรรม เป็ นต้น (Cherry, 2016; ศักดิ์ บวร, 2554) ปัจจุบันยังคงมีการถกเถียงกันในเรื่อง
ของการมี อ ยู่ข องสั ญ ชาตญาณนี้ แต่ เ ราก็ ยั ง คงเห็ น ถึ ง พฤติก รรมท าร้ า ยตนเองและก้ า วร้ า วซึ่ ง เป็ น ผลมาจาก
สัญชาตญาณแห่งความตาย ( Wiszniowska-majchrzyk, 2012) ดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจถึงสัญชาตญาณแห่ งความตาย
โดยเฉพาะในด้านของพฤติกรรมก้าวร้าวและการมีอยูข่ องสัญชาตญาณนีใ้ นมนุษย์โดยเฉพาะในวัยรุ่นผู้เป็นอนาคตของ
ชาติแล้ว ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาถึงความก้าวร้าวโดยใช้รูปแบบของพฤติกรรมก้าวร้าวและปัจจัยที่ทาให้เกิดพฤติกรรม
ก้าวร้าวของ แอนเดอร์สันและบุชแมน (2002) ผ่านทางการวิเคราะห์นวนิยายชุดเรื่องเกมล่าชีวิต ซึ่งเขียนโดยซูซาน
คอลลินส์ (Suzanne Collins) ในแง่มุมพฤติกรรมของตัวละครหลัก แคทนิส เอเวอร์ดีน ในด้านความก้าวร้าว รวมไปถึง
ปัจจัยที่ทาให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมก้าวร้าวของแคทนิส เอเวอร์ดนี ตามทฤษฏีของแอนเดอร์สันและบุชแมน
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของแคทนิส เอเวอร์ดนี ตามทฤษฏีของแอนเดอร์สันและบุชแมน
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คำถำมวิจัย
1. พฤติกรรมก้าวร้าวของแคทนิส เอเวอร์ดนี สะท้อนรูปแบบพฤติกรรมก้าวร้าวของแอนเดอร์สันและบุชแมน
อย่างไร
2. ปัจจัยที่ทาให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของแอนเดอร์สันและบุชแมนใดบ้างที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของ
แคทนิส เอเวอร์ดนี

ขอบเขตกำรวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาถึงบทบาท พฤติกรรม
ของแคทนิส เอเวอร์ดนี ตัวละครเอกของนวนิยายชุดเรื่องเกมล่าชีวิตในแง่มุมทางจิตวิทยาโดยใช้รูปแบบของพฤติกรรม
ก้าวร้าวและปัจจัยที่ทาให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของ Anderson and Bushman (2002)

ทบทวนวรรณกรรม
เกมล่ำชีวิต (The Hunger Games Trilogy)
เกมล่าชีวิต (The Hunger Games Trilogy) เป็นนวนิยายแนววิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชนที่เขียนขึ้นโดย
Suzanne Collins นวนิยายชุดเรื่องนี้มีทั้งหมดสามเล่มคือ 1. เกมล่าชีวิต (The Hunger Games) 2. ปีกแห่งไฟ (Catching
Fire และ 3. ม็อกกิ้งเจย์ (Mocking Jay) โดยผลงานเรื่องเกมล่าชีวิตนี้ได้รับคาชื่น ชมและรางวัลมากกว่า 20 รางวัล
สาหรับหนังสือเยาวชน เช่น การได้รับรางวัลจากสมาคมห้องสมุดอเมริกันว่าเป็นหนึ่งในสิบหนังสือที่ดีที่สุดสาหรับ
เยาวชน (The American Library Association's Top Ten Best Books for Young Adults) นอกจากนี้ยังได้รับการจัดว่า
เป็นหนังสือที่ช่วยกระตุ้นการอ่านสาหรับเยาวชน (Quick Picks for Reluctant Young Adult Readers) และได้รับรางวัล
Choice Book ของ Teen Choice Awards ในปี 2012 (“The Hunger Games Wins Choice Book at 2012 Teen Choice
Awards”, 2012) นวนิยายชุดนี้ได้ถูกนามาสร้างเป็นภาพยนตร์จนประสบความสาเร็จมากมาย เรื่องราวของนวนิยาย
ชุดนี้เป็ นการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของแคทนิส เอเวอร์ดีนซึ่ งเป็นเพียงเด็ กสาววัยรุ่นที่ ต้องเผชิญโลกที่เต็ม ไปด้ว ย
อันตรายและความยากลาบากจนทาให้เธอต้องพยายามทาทุกอย่างเพื่อความอยูร่ อด
หนังสือชุดนี้เป็นเรื่องราวของเด็กสาววัยสิบหกปี ‘แคสนิส เอเวอร์ดีน (Katniss Everdeen)’ ผู้ที่ต้องเข้าร่วม
เกมการแข่งขันที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิต โดยเธอยอมเสียสละตนเองแทนน้องสาวแล้วเลือกก้าวเข้าสู่เกมที่จะเปลี่ยนชีวิต
ของเธอไปตลอดกาลโดยมีความตายอยู่แค่เอื้อม แคทนิสเป็นเด็กสาวที่กาพร้าพ่อและต้องคอยดูแลแม่ ที่ตรอมใจกับ
การตายของสามีและน้องสาวของเธอให้มีชีวิตอยู่รอดไปได้ หลังจากเข้าสู่เกมส์แล้วแคทนิสได้มีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาไปอย่างมากมายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เธอกลายเป็นคนที่มีศักยภาพ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีภาวการณ์
ตัดสินใจที่ดีขึ้น ในการเข้าร่วมการแข่งขั นนั้นแคทนิสต้องใช้ทุกวิธีการและทักษะทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตของเธอไว้
หลังจากเธอชนะเกมล่าชีวิตแล้ว เธอกลับไม่ได้รับความสงบอย่างที่หวัง เธอยังคงต้องอยู่ภายใต้อานาจของแคปิตอล
ซึ่งเป็นรัฐบาลที่ปกครอง ควบคุมทั้ง 12 เขตอย่างเบ็ดเสร็จ และยังต้องหวาดระแวงและกลัวที่ จะสูญเสียคนที่เธอรัก
จนนาไปสู่การปฏิวัติเพื่อความหวังในการปกป้องชีวิตของตนเอง ครอบครัว คนรัก และเพื่อนพ้องของเธอ แต่ภายใต้
ความแข็งแกร่งที่มีอยู่ภายในตัวของเธอยังมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าหดหู่ เต็มไปด้วยโทสะ ก้าวร้าวและโดดเดี่ยวอยู่
ภายในตัวของเธอ ทั้งความแข็งแกร่ง หดหู่ ก้าวร้าวจึงกลายเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจของตัวละครหลักและความสนุกของ
เรื่องส่งผลให้หนังสือนวนิยายเรื่องเดอะ ฮังเกอร์ เกมส์ เป็นหนังสือชุดที่ขายดีในลาดับต้นๆ และเป็นหนังสือชุดที่ขายดี
ที่สุดตลอดกาลบนเว็บอเมซอน (Amazon.com)(Digital Book World, 2012)
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สัญชำตญำณแห่งควำมตำย (Death Instinct) ของฟรอยด์
สัญชาตญาณแห่งความตาย (Death Instinct) เป็นสัญชาตญาณที่มุ่งไปสู่ความตายเพื่อตอบสนองความ
ปรารถนาที่จะอยู่อย่างสงบ แต่ในบางครัง้ สัญชาตญาณแห่งความตายปรากฏออกมาในรูปแบบพฤติกรรมก้าวร้าวและ
ทาร้ายตนเอง โดยพฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive Behaviors) เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งทางวาจาและการ
กระทาต่อสิ่งมีชีวิตและไม่มชี วี ติ มีความโกรธเป็นต้นตอของความก้าวร้าว เพื่อเป็นการระบายความโกรธ แสดงความ
เป็นเจ้าของ ตอบสนองต่อความเจ็บปวด หรือเป็นการแสดงถึงอานาจเหนือผู้อ่ืน โดยเราสามารถแบ่งความก้าวร้าว
ออกมาเป็นสองรูปแบบ คือ ความก้าวร้ าวเยี่ยงศัตรู (Hostile Aggression) และความก้าวร้าวที่ เป็นเครื่องมือ
(Instrumental Aggression) ส่วนพฤติกรรมทาร้ายตนเอง (Self-Destructive Behaviors) เป็นพฤติกรรมที่ทาร้ายตนเอง
ทั้งทางร่างกายหรือจิตใจหรือทั้งสองอย่าง ซึ่งพฤติกรรมทาร้ายตนเองเป็นกลไกการรับมือต่อความเจ็บปวดหรือภาวะ
ทางอารมณ์ที่ผิดปกติ พฤติกรรมทาร้ายตนเองเป็นผลมาจากการขาดประสบการณ์การเรียนรู้ในการรับมือกับปัญหา
โดยงานวิจั ยชิ้น นี้มุ่ง ศึก ษาเพีย งสัญ ชาตญาณแห่ ง ความตายในส่ว นของพฤติก รรมก้ าวร้ าวเท่ า นั้น เพื่ อให้ เข้า ถึ ง
สัญชาตญาณแห่ง ความตายโดยเฉพาะในส่วนของพฤติกรรมก้า วร้า วและการมีอยู่ของสัญ ชาตญาณนี้ใ นมนุษย์
โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่ซึ่งเป็นอนาคตของชาติในอนาคต

วิธีกำรวิจัย
ประเภทของงำนวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่ออธิบายหรือบรรยายถึงการมีอยู่ของแรงขับ
ของสัญชาตญาณแห่งความตายโดยใช้รูปแบบพฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive Behaviors) โดยงานวิจัยนี้เป็น
การศึกษาผ่านลักษณะพฤติกรรมก้าวร้าวของตัวละครเอก แคทนิส เอเวอร์ดีน ของเรื่องเกมล่าชีวิต(The Hunger
Games Trilogy) ที่ได้แสดงออกมา
กำรออกแบบงำนวิจัย
งานวิจัย ชิ้น นี้มุ่ง ศึกษาถึ งพฤติกรรมของตัว ละครที่แ สดงให้ เห็น ถึง ทั้งพฤติกรรมก้า วร้ าวซึ่ งเป็ นผลมาจาก
สัญชาตญาณแห่งความตาย ดังนัน้ จากการศึกษาตัวละครทั้งหมด ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวของตัวละคร
เอก แคทนิส เอเวอร์ดีน ของเรื่องเกมล่าชีวิต(The Hunger Games Trilogy) เพราะเธอได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
ก้าวร้าวอย่างเห็นได้ชัดและบ่อยครั้งที่สุด
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นวิธีการเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิด ทัศนคติ และลักษณะนิสัยของแคทนิส เอเวอร์ดีนที่
มีความเชื่อมโยงกับรูปแบบของพฤติกรรมก้ าวร้าวทีปรากฏออกมาผ่านทางพฤติกรรมทางคาพูด การกระทา ท่าทาง
ความเห็นจากผู้เขียนและความเห็นจากตัวละครอื่นๆโดยใช้มุมมองทางจิตวิทยา โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ท าทบทวนวรรณกรรมโดยศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทฤษฏี จิ ต วิ เ คราะห์
สัญชาตญาณ รูปแบบของพฤติกรรมก้าวร้าว รวมไปถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ
วารสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2. ในขณะที่อ่านนวนิยายเกมล่าชีวิต ผู้วิจัยได้สารวจหาเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเอกของเรื่องเกมล่า
ชีวติ แคทนิส เอเวอร์ดนี ทั้งในด้านของพฤติกรรม คาพูด และความคิดของแคทนิส เอเวอร์ดีน โดยเหตุการณ์นั้นอาจ
เป็นบทพูดของแคทนิส เอเวอร์ดีน หรือบทพูดของตัวละครอื่นที่พรรณนาถึงพฤติกรรมบางอย่างของแคทนิส เอเวอร์
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ดีนก็ได้ และเหตุการณ์นั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบของพฤติกรรมก้าวร้าวและปั จจัยที่ทาให้เกิดพฤติกรรม
ก้าวร้าวของ Anderson and Bushman (2002)
3. ผู้วิจัยได้วเิ คราะห์พฤติกรรมก้าวร้าวและทาร้ายตนเองของแคทนิส เอเวอร์ดีนโดยใช้รูปแบบของพฤติกรรม
ก้าวร้าวของ Anderson and Bushman (2002) และวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวตามทฤษฎีของ
Anderson and Bushman (2002)

ผลกำรศึกษำ
หนังสือชุดเกมล่าชีวิต (The Hunger Games Trilogy) ประกอบด้วยหนังสือทั้งหมดสามเล่ม ในแต่ละเล่มแคทนิส
เอเวอร์ดนี ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เหมือนกันและต่างกันออกไป สถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆล้วนกระตุ้น
ให้แคทนิสแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา โดยหนึ่งในพฤติกรรมที่ปรากฏชัดเจนคือ พฤติกรรมก้าวร้าวซึ่งเป็นผลมาจาก
แรงขับของสัญชาตญาณแห่งความตายเท่านัน้
ในหนังสือเล่มแรก เกมล่าชีวิต (The Hunger Games) ซึ่งเป็นเรื่องราวในอนาคตที่รัฐต่างๆตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของ "แคปิตอล" ที่กาหนดให้ทั้ง 12 เขตจะต้องส่งเด็กผู้หญิงหนึ่งคนและเด็กผู้ชายหนึ่งคนเข้าร่วมเกมล่าชีวิต
(The Hunger Games) ซึ่งเด็กทัง้ 24 คนต่อสูก้ ันผ่านทางโทรทัศน์จนเหลือผู้รอดเพียงคนเดียว แคทนิส เอเวอร์ดีนอาสา
เข้าร่วมเกมแทนน้องสาว เธอจึงต้องเป็นตัวแทนจากเขต 12 และต้องเดินทางไปเข้าร่วมเกมกับพีตา เมลลาร์กตัวแทน
จากเขตอีกคน แคทนิสต้องเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายและปัญหามากมายที่อาจทาลายชีวิตของเธอได้ สถานการณ์
ที่ยากลาบากและเลวร้ายเหล่านั้นกระตุน้ ให้แคทนิสต้องแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา เช่น การตะคอก การทาลาย
สิ่งของ การทาร้ายผู้อ่นื เป็นต้น โดยเฉพาะขณะที่อยูใ่ นเกมล่าชีวิต เธอได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาบ่อยครั้งเพื่อ
รั ก ษาชี วิ ต ของตนเองและได้ ก ลั บ บ้ า น โดยในเล่ ม แรกนี้ แ คทนิ ส แสดงพฤติ ก รรมก้ า วร้ า วออกมามากที่ สุ ด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับหนังสือเล่มอื่น
ในปีกแห่งไฟ (Catching Fire) แคทนิสต้องออกทัวร์เพื่อพบปะกับผู้คนในเขตอื่นๆและให้สัมภาษณ์กับ
สื่อมวลชน และเธอต้องแต่งงานกับพีต้า จากการกระทาของเธอในเกมล่าชีวิตในเล่มแรกเป็นการท้าทายอานาจของ
แคปิตอล เธอทาให้ผู้คนในเขตต่าง ๆ ตระหนักถึงพลังของตนเองที่จะไม่ยอมอยู่ภายใต้อานาจของแคปิตอลอีกต่อไป
จนทาให้ประธานาธิบดีสโนว์จัดการแข่งขันเกมล่าชีวิตครั้งที่ 75 ซึ่งเป็นการแข่งขันพิเศษที่จะต้องนาอดีตผู้ชนะเกมล่า
ชี วิ ต ทั้ ง หมดจากทั้ ง 12 เขตมาต่ อ สู้ กั น แคทนิ ส และพี ต้ า นั้ น ต้ อ งเข้ า ร่ ว มเกมอี ก ครั้ ง และต้ อ งเจอกั บ คู่ ต่ อ สู้ ที่ มี
ความสามารถอย่างเหลือล้น การต้องเข้าร่วมเกมล่าชีวิตอีกครั้งและภาวะกดดันที่เธอต้องแต่งงานกับพีต้ากระตุ้นให้
แคทนิสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา แต่พฤติกรรมก้าวร้าวในเล่มนี้เริ่มลดลงเนื่องจากเกิดการรวมกลุ่มช่วยกันใน
เกมล่าชีวิต ซึ่งส่งผลให้เธอไม่ต้องแสดงความก้าวร้าวเพื่อป้องกันตนเองมากนัก
และในม็อกกิ้งเจย์ (Mocking Jay) แคทนิสต้องอยูใ่ นฐานะ "ม็อคกิ้งเจย์" ซึ่งเป็นผู้นาในการลุกขึ้นต่อต้านแคปิ
ตอล จากการปฏิวัติ เขตต่างๆถูกทาลาย พีต้าถูกแคปิตอลจับไปตั้งแต่เล่มที่แล้ว แคทนิสรู้สึกเสียใจและคิดว่าทุก
ความสูญเสียล้วนเป็นความผิดของเธอ ถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดฝั่งของแคทนิสก็ได้รับชัยชนะ แต่แ คทนิสกลับต้องสูญเสีย
น้องสาวที่เธอรักยิ่งไป เธอเสียใจเป็นอย่างมากและยังคงโทษว่าเป็นความผิดของตนเองอยู่เสมอ เธอทนไม่ได้ต่อความ
เจ็บปวดในครัง้ นี้จนเลือกหาหนทางแห่งความตาย เหตุการณ์เลวร้ายที่เธอต้องเผชิญส่งผลให้เธอหมดแรงใจในการทา
กิจกรรมต่างจนทาให้พฤติกรรมก้าวร้าวลดลงไปด้วย ดังนั้นพฤติกรรมก้าวร้าวที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยมักเป็นผลมาจาก
ความโกรธ เช่น การทาลายข้าวของและการตะคอก
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เพื่อตอบคาถามของการวิจัยข้อที่ 1. พฤติกรรมก้าวร้าวของแคทนิส เอเวอร์ดีน สะท้อนรูปแบบพฤติกรรม
ก้าวร้าวของ Anderson and Bushman อย่างไร ผลการวิจั ยแสดงให้เห็นว่าแคทนิสได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวที่
สะท้อนรูปแบบพฤติกรรมก้าวร้าวของ Anderson and Bushman (2002) ทั้งสองรูปแบบคือ พฤติกรรมก้าวเยี่ยงศัตรู
และพฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นเครื่องมือ
1. พฤติกรรมก้ำวร้ำวเยี่ยงศัตรู (Hostile Aggression) ของแคทนิส เอเวอร์ดีน
ในหนังสือเล่มที่หนึ่ง เกมล่าชีวิต แคทนิสได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูหลายครั้งเนื่องจากเธอต้อง
ดาเนินชีวิตอย่างยากลาบากโดยเธอเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลน้องสาวและแม่ของเธอที่มีภาวะโศกเศร้า
อย่างรุนแรง และแคทนิสยังต้องเข้าร่วมเกมล่าชีวิตที่เต็มไปด้วยอันตราย ดังนัน้ เพื่อให้รักษาชีวิตของตัวเอง เธอจึงต้อง
แสดงความก้าวร้าวออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดและ
ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน เป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น การตะโกนด้วยน้าเสียงที่เต็ม ไปด้วยโทสะใส่แม่
ของเธอ เพราะเธอหวาดกลัวว่าแม่ของเธอจะไม่สามารถดูแลน้องสาวของเธอได้ ความกังวลส่งผลให้แสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูด้วยการตะโกนใส่แม่ของเธออย่างทันทีทันใดที่ได้คุยกับแม่ของเธอ ซึ่งการกระทานี้เป็นการแสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางด้านวาจาต่อแม่ของตัวเอง
My voice has risen to a shout. In it is all the anger, all the fear I felt at her abandonment. (Collins, 2009, p. 35)
พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วเยี่ ย งศั ต รู ที่ ปรากฏในเล่ ม ที่ ห นึ่ง นี้ มีตั้ง แต่ใ นระดั บที่ เบาสุ ด ดั ง ตั ว อย่า งข้ า งบนซึ่ ง คื อ
พฤติกรรมก้าวร้าวด้านวาจา จนไปถึงระดับที่หนักที่สุดคือ การฆ่าผู้อ่ืน เช่น การที่แคทนิสยิงธนูใส่เด็กผู้ชายจากเขต
หนึ่งจนถึงแก่ความตายนัน้ เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทีทันใด เนื่องจากเธอเห็นเด็กผู้ชายคนนี้กาลังทา
ร้ายรูว์ การฆ่าเด็กหนุ่มจากเขตหนึ่งคนนี้เป็นพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัต รูซึ่งเป็นการกระทาของแคทนิสที่ปราศจาก
ความมุ่งมั่นเพราะเธอยิงธนูใส่เด็กผู้ชายคนนี้โดยไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน และเธอไม่รู้จักเด็กผู้ชายคนนี้มาก่อนเลย
เธอเพียงแต่รู้ว่าเขาเป็นเด็กที่มาจากเขตหนึ่งเท่านัน้
The boy from District 1 dies before he can pull out the spear. My arrow drives deeply into the center of
his neck. He falls to his knees and halves the brief remainder of his life by yanking out the arrow and
drowning in his own blood. I’m reloaded, shifting my aim from side to side, while I shout at Rue, “Are
there more? Are there more?” (Collins, 2009, p. 233)
ในเล่มที่สอง ปีกแห่งไฟ แคทนิสได้เดินทางไปยังเขตอื่นๆหลังจากได้รับชัยชนะในเล่มแรกและต้องเตรียมตัว
ส าหรั บ การแต่ง งานที่ เ ธอไม่ต้ อ งการ เธอจึ ง แทบจะไม่ไ ด้ แ สดงพฤติ ก รรมก้ า วร้ า ว พอเธอเข้ า ร่ ว มเกมล่ า ชี วิ ต
แคทนิสได้รวมกลุ่มกับผู้ชนะจากเขตอื่นๆทาให้เธอมีผู้ช่วยเหลือและไม่จาเป็นต้องแสดงความก้าวร้าวในทุกครั้งที่เกิด
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา และระยะเวลาที่เข้าร่วมเกมล่าชีวิตในคราวนี้ก็ไม่นานเท่าการเข้าร่วมเกมล่าชีวิตในหนังสือ
เล่มแรก ดังนั้นแคทนิสจึงแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูลดลง เช่น แคทนิสได้ฆ่าลิงขณะอยู่ในเกมล่าชีวิต ซึ่งลิง
พวกนี้เป็นลิงที่แคปิตอลทดลองขึน้ มาเพื่อมาทาร้ายพวกเธอ พวกลิงเข้าจู่โจมเพื่อนของเธอและตัวเธอเอง ดังนั้นเธอจึง
ต้องกาจัดพวกลิงอย่างทันทีโดยไม่ได้มกี ารวางแผนไว้ก่อน
I know every arrow must count, and they do. In the eerie light, I bring down monkey after monkey,
targeting eyes and hearts and throats, so that each hit means a death. (Collins, 2010, p. 309)
และในตอนที่แคทนิสต้องผิดหวังเพราะเธอไม่อาจปกป้องพีต้าไว้ได้ แคทนิสได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่ ม
ปฏิวัติ แต่พีต้าถูกจับตัวไป ทาให้แคทนิสโกรธเฮมิชย์ที่ไม่ช่วยพีต้าไว้ก่อนตามที่เฮมิชย์ได้ให้สัญญาว่าจะปกป้องพีต้า
ดังนัน้ เมื่อตอนที่เธอเผชิญหน้าเฮมิชย์นนั้ ทาให้เธอโกรธจึงพุง่ เข้าไปทาร้ายเฮมิชย์อย่างทันที
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Technically, I am unarmed. But no one should ever underestimate the harm that fingernails can do,
especially if the target is unprepared. I lunge across the table and rake mine down Haymitch’s face,
causing blood to flow and damage to one eye. Then we are both screaming terrible, terrible things at
each other, and Finnick is trying to drag me out, and I know it’s all Haymitch can do not rip me apart,
but I’m the mockingjay. (Collins, 2010, p. 387)
และในหนังสือเล่มที่สาม ม็อกกิ้งเจย์ แคทนิสต้องเผชิญกับการสูญเสียในหลายครั้ง เช่น การสูญเสียพีต้า
ให้กับแคปิตอล การสูญเสียเมืองที่เธอรัก และหนักที่สุดคือการสูญเสียน้องสาวในเหตุการณ์ระเบิด จากความสูญเสีย
ทั้งหมดส่งผลให้แคทนิสหมดแรงใจที่จะมีชีวิตอยู่ และเธอก็มีคนคอยปกป้องตลอดเวลา ดังนั้นเธอจึงแทบจะไม่ได้อยู่ใน
สถานการณ์ที่อันตรายเลย ดังนั้นเธอจึงแทบไม่ได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรู การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยง
ศัตรูของแคทนิสเกิดขึน้ ในตอนที่เธอต้องเข้าร่วมแทรกซึมเข้าไปในแคปิตอล ซึ่งเธอต้องเผชิญกับอันตรายมากมายจนต้อง
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูออกมา ดังตอนที่เธอต้องฆ่าสัตว์กลายพันธุ์ที่เข้ามาโจมตีเธอและเพื่อนของเธอ ขณะที่
เธออยู่ในท่อระบายน้าพยายามหาทางออกที่ปลอดภัย โดยเธอโดนสัตว์กลายพันธุ์เข้ามาจู่โจมอย่างไม่ทันตั้งตัวจนทาให้
เธอต้องฆ่าสัตว์เหล่านัน้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูที่กระทาทันทีเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์อันตราย
Along our bank, everyone opens fire. I choose my arrows without discretion, sending arrowheads, fire,
explosives into the mutts’ bodies. They’re mortal, but only just. No natural thing could keep coming with
two dozen bullets in it. Yes, we can eventually kill them, only there are so many, an endless supply
pouring from the pipe, not even hesitating to take to the sewage. (Collins, 2010, p. 311)
นอกจากนั้นเธอยังฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่ได้วงแผนไว้ก่อน แคทนิสต้องฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเจอระหว่างทางไป
สู่แคปิตอลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นร้องเรียกคนของแคปิตอลให้มาจับเธอและเพื่อนของเธอ ดังนั้นพฤติกรรม
ก้าวร้าวด้วยการฆ่าผู้อื่นโดยไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนี้จึงเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูเช่นกัน
Without hesitation, I shoot her through the heart. (Collins, 2010, p. 314)
2. พฤติกรรมก้ำวร้ำวที่เป็นเครื่องมือ (Instrumental Aggression) ของแคทนิส เอเวอร์ดีน
พฤติก รรมก้ า วร้ า วที่ เ ป็ น เครื่อ งมือ เป็ น พฤติก รรมก้ า วร้ า วที่ มีก ารเตรี ย มการไว้ก่ อ นเพื่อ บรรลุ เป้ า หมาย
ซึ่งปรากฏไม่บ่อยครั้งนักในหนังสือทั้งสามเล่มเนื่องจากโดยนิสัยของแคทนิสแล้ว เธอเป็นคนที่เก็บตัว เธอไม่ชอบ
การเข้าสังคมดังนัน้ เธอจึงไม่คอ่ ยได้สร้างปัญหากับคนอื่นหรือต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากจนต้องวางแผนแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวออกมา แคทนิสได้แสดงความก้าวร้าวที่เป็นเครื่องมือโดยการวางแผนทาร้ายกลุ่มมืออาชีพที่
พยายามจะฆ่าเธอ โดยแคทนิสวางแผนตัดกิ่งไม้ที่มีรังต่อให้ตกลงไปยั งกลุ่มเป้าหมายซึ่งคือ กลุ่มมืออาชีพ เพื่อที่เธอ
จะสามารถหนีออกไปจากการถูกฆ่าได้ ดังนั้นพฤติกรรมก้าวร้าวนี้จึงเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นเครื่องมือเพราะมี
การวางแผนทาร้ายคนอื่นเพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุถึงเป้าหมายซึ่งคือการรอดตายนั่นเอง
That nest may be the sole option I have left. If I can drop it down on them, I may be able to escape.
But I’ll risk my life in the process. (Collins, 2009, p. 186)
ส่วนในหนังสือเล่มที่สอง ปีกแห่งไฟ แคทนิสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นเครื่องมือน้อยมาก เนื่องจากเหตุผลที่
กล่าวไว้ข้างต้นคือเธอเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับผู้อ่ืนและเธอมีเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันร่วมคิดแก้ปัญหา เธอจึงไม่ค่อยได้
ตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่อันตราย พฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นเครื่องมือที่เธอแสดงออกมาในเล่มนี้ ได้แก่ พฤติกรรมก้าวร้าวที่
เป็นเครื่องมือที่เธอใช้ในการช่วยเหลือพีต้า เพราะพีต้าทาให้กลุ่มผู้สร้างเกมไม่พอใจ ดังนั้นเธอจึงต้องทาให้กลุ่มผู้สร้าง
เกมไม่พอใจเธอมากกว่าพีตา้ เพื่อให้กลุ่มผู้สร้างเกมนัน้ หันมาสนใจและมุง่ เป้ามาทาร้ายตัวเธอแทน
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I feel a pang of worry. That isn’t good. I don’t want Peeta singling himself out as a target for the
gamemakers’ anger. That’s part of my job. To draw fire away from Peeta. But how did he upset them?
Because I’d love to do just that and more. To break through the smug veneer of those who use their
brains to find amusing ways to kill us. To make them realize that while we’re vulnerable to the
Capital’s cruelties, they are as well. (Collins, 2010, p. 235-236)
และในหนังสือเล่มที่สาม ม็อกกิ้งเจย์ แคทนิสยังคงแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นเครื่องมือออกมาน้อยครั้งด้วย
เหตุผลดังที่กล่าวไว้แล้ว และในเล่มนี้เธอก็ได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นเครื่องมือออกมาผ่านทางคาพูด โดยเธอ
พูดว่าพีตา้ ไม่มคี วามเป็นคนแล้ว เขาเป็นเพียงสัตว์กลายพันธุ์อีกตัวของแคปิตอล การว่าพีต้าในครั้งนี้เป็นพฤติก้าวร้าว
ที่เป็นเครื่องมือเพราะแคทนิสใช้การว่าร้ายพีต้าเพื่อตอบสนองคาดูถูกที่ ว่าเธออ่อนแอและทาให้ตนเองสบายใจจาก
ความอัปยศอดสูที่เธอได้รับเพราะการกลับมาของพีต้าที่ไม่ปกติจนคอยทาร้ายแคทนิสส่งผลให้คนอื่นมองเธอแปลกไป
It feels good to say something horrible about him, out loud, in public, after all the humiliation I’ve felt
since his return. (Collins, 2010, p. 267)
นอกจากนี้แคทนิสยังแสดงความก้าวร้าวที่เป็นเครื่องมือโดยการลงมือฆ่าคอยน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกมล่าชีวิต
ขึน้ อีก แคทนิสได้คิดไตร่ตรองแล้วจึงเบนธนูยิงคอยน์ผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการตายของพริมเพราะเธอรู้ว่าหากคอยน์
ยังอยูต่ อ่ ไปเกมล่าชีวติ ก็จะยังคงมีอยูแ่ ละความเจ็บปวดก็จะไม่มีวันจบสิ้น ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจฆ่าคอยน์ จากการคิด
ไตร่ตรองฆ่าคอยน์นั้นแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นเครื่องมือโดยมีเป้าหมายคือป้องกันความเจ็บปวดและ
สูญเสียจากเกมล่าชีวติ
The point of my arrow shifts upward. I release the string. And President Coin collapses over the side of
the balcony and plunges to the ground. Dead. (Collins, 2010, p. 372)
สาหรับคาถามวิจัยข้อที่สอง คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมก้ำวร้ำวของ Anderson and Bushman
ใดบ้ำงที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้ำวร้ำวของแคทนิส เอเวอร์ดีน ผลลการวิจัยพบว่ามีทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
ด้านสถานการณ์ที่สง่ ผลให้แคทนิสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา ซึ่งจะอธิบายต่อไปโดยเริมจากปัจจัยส่วนบุคคล
1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Person Factors)
ในนวนิยายชุดเกมล่าชีวิตนั้น ถึงแม้จะพบพฤติกรรมก้าวร้าวมากแต่พฤติกรรมก้าวร้าวที่เกิดมาจากปัจจัย
ส่วนบุคคลมีเพียงห้าปัจจัย โดยหนังสือเล่มที่หนึ่งพบพฤติกรรมก้าวร้าวที่มีผลมาจากปัจจัยส่วนบุคคลมากที่สุด ส่วน
หนังสือเล่มที่สองและสามพบเพียงเล็กน้อย ปัจจัยส่วนบุคคลที่พบในนวนิยายชุดเกมล่าชีวิตทั้งห้าปัจจัยย่อย คือ
- เพศ (Sex) เพศมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บการเกิ ด พฤติ ก รรมก้ า วร้ า ว ผู้ ชายมั ก จะแสดงออกในรู ปแบบ
การก้าวร้าวโดยตรง (Direct Aggression) การแสดงความก้าวร้าวต่อสิ่งของหรือบุคคลที่ทาให้โกรธหรือคับข้องใจ เช่น
การเตะ ต่อ ย ด่ า ทอด้ ว ยค าหยาบคาย ส่ ว นผู้ ห ญิ ง มั ก จะแสดงออกในรู ป แบบความก้าวร้ า วทางอ้ อ ม (Indirect
Aggression) ซึ่งเป็นการแสดงความก้าวร้าวต่อสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นต้นเหตุแห่งความโกรธนั้น เช่น รู้สึก
โกรธครูแต่ไปตวาดใส่เพื่อนแทน โมโหคู่รักแต่ไปทาลายสิ่งของแทน เป็นต้น แคทนิสเป็นเพศหญิง ความเป็นเพศหญิง
ของเธอส่งผลให้เธอแสดงความก้าวร้าวทางอ้อมออกมา กล่าวคือเธอจะแสดงความก้าวร้าวต่อสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่เป็นต้นเหตุแห่งความโกรธนั้น แคทนิสมักจะกระแทกประตูใส่คนอื่นและทาลายข้าวของแทนที่จะทาร้ายคนที่
ทาให้เธอเกิดความขุน่ ข้องใจ โดยปัจจัยด้านเพศปรากฏในหนังสือทุกเล่ม ของนวนิยายชุดนี้ เช่น ในหนังสือเล่มที่สามที่
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แคทนิสปัดกล่องดินสอลงพื้นและทาให้ดินสอกระจายไปทั่ว โดยกล่องดินสอนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขุ่นข้องใจของ
แคทนิสเลย
I spring up, upsetting a box of a hundred pencils, sending them scattering around the floor. (Collins,
2010, p. 30)
ส่วนสิ่งที่ก่อให้เกิดความขุ่นข้องใจในครั้งนี้คือภาพอดีตแห่งความเจ็บปวดในอดีต เช่น การตายของรูว์ ภาพ
เกลที่ถูกเฆี่ยนตี ภาพศพมากมายที่บ้านของเธอ เป็นต้น การที่แคทนิสเห็นภาพเหล่านี้ในหัวของเธอทาให้เธอรู้สึกโกรธ
แค้นแคปิตอล จนนาไปสู่การปัด กล่องดินสอลงพื้นซึ่งเป็นการแสดงความก้าวร้าวทางอ้อมโดยมีปัจจัยส่วนบุคคลใน
ด้านเพศ
- คุณค่ำ (Values) แคทนิสมีความเชื่อว่าบางครั้งเราจาเป็นต้องแสดงความก้าวร้าวออกมาเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ดังเช่นเหตุการณ์ที่เธอได้มกี ารเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้อยู่เสมอ เธอเตรียมพร้อมที่จ ะแสดงความก้าวร้าวเพื่อ
รักษาชีวิตของตนเองตามที่ปรากฏในหนังสือเล่มที่หนึ่ง โดยปัจจัยด้านคุณค่าได้กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมก้าวในหนังสือ
เล่มที่หนึ่งและสองเท่านัน้
“There’s always hand-to-hand combat. All you need is to come up with a knife, and you’ll at least
stand a chance. If I get jumped, I’m dead!” I can hear my voice rising in anger. (Collins, 2009, p. 90)
- เป้ำหมำยระยะยำว (Long-Term Goals) แคทนิสใช้ความก้าวร้าวเพื่อรักษาชีวิตของตนเองและ
ครอบครัวซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของเธอ ดังนัน้ แคทนิสจึงวางแผนใช้ความก้าวร้าวเพื่อให้เฮย์มิชรู้สึกประทับใจด้วย
การแสดงความเชี่ยวชาญในการขว้างมีดให้ปักที่เป้าหมาย การที่แคทนิสเลือกที่จะใช้มีดในครั้งนี้เพราะต้องการแสดง
ให้เฮย์มชิ เห็นว่าเธอมีความสามารถหลากหลายเพื่อให้เฮย์มิชประทับใจจนนาไปสู่การแนะแนวทางรอดชีวิตและความ
ช่วยเหลือขณะอยูใ่ นเกมล่าชีวิต โดยปัจจัยด้านเป้าหมายระยะยาวปรากฏเด่นชัดในหนังสือเล่มที่หนึ่ง
The bow and arrow is my weapon. But I’ve spent a fair amount of time throwing knives as well.
Sometimes, if I’ve wounded an animal with an arrow, it’s better to get a knife into it, too, before I
approach it. I realize that if I want Haymitch’s attention, this is my moment to make an impression. I
yank the knife out of the table, get a grip on the blade, and then throw it into the wall across the room.
I was actually just hoping to get a good solid stick, but it lodges in the seam between two panels,
making me look a lot better than I am. (Collins, 2009, p. 57-58)
- ลักษณะนิสัย (Traits) แคทนิสมีนสิ ัยที่ไม่ไว้ใจใคร โดยเฉพาะกับแม่ของตัวเอง เธอมีความคิดในแง่ลบ
ต่อแม่ของเธอเอง แคทนิสไม่ไว้ใจแม่วา่ จะสามารถดูแลน้องสาวของเธอได้ ดังนัน้ เมื่อเธออยู่ในภาวะเครียดและต้องคุย
กับแม่ของตัวเอง เธอจึงแสดงพฤติกรรมก้าวด้วยวาจาด้วยการตะโกนออกมาใส่แม่ของเธอ โดยปัจจัยด้านลักษณะ
นิสัยจะปรากฏเฉพาะในหนังสือเล่มที่หนึ่งเท่านัน้
I didn’t trust her. And some small gnarled place inside me hated her for weakness, for her neglect, for
the months she had put us through. Prim forgave her, but I had taken a step back from my mother, put
up a wall to protect myself from needing her, and nothing was ever the same between us again.
(Collins, 2009, p. 53)
- ทัศนคติ (Attitudes) ปัจจัยด้านนี้ปรากฏเฉพาะในหนังสือเล่มที่สองเท่านั้น แคทนิสมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
กลุ่มมืออาชีพ จากประสบการณ์และการได้ฟังฟินนิคที่ว่า อย่าเชื่อใจคนจากเขตหนึ่งและสอง “Don’t trust One or
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Two,” (Collins, 2010, p. 271) ทาให้แคทนิสมองคนจากเขตหนึ่งและสองเป็นกลุ่มอันตราย และเธอต้องมุ่งทาร้ายหรือ
กาจัดคนจากเขตเหล่านีก้ ่อนที่พวกเขาจะมากาจัดเธอ
2. ปัจจัยด้ำนสถำนกำรณ์ (Situation Factors)
ในนวนิยายชุดเกมล่าชีวิต พฤติกรรมก้าวร้าวส่วนใหญ่มปี ัจจัยมาจากปัจจัยด้านสถานการณ์ ได้แก่สถานการณ์
หรือสภาวะภายนอกคอยกระตุ้นให้แคทนิสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาเสมอ ดังที่จะได้อธิบายต่อไปนี้
- สิ่งเร้ำ (Provocation) แคทนิสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวโดยมีสิ่งเร้าเป็นปัจจัยบ่อยครั้งที่สุด สิ่งเร้า เช่น
คาดูถูก การเหยียดหยาม การทาร้ายร่างกาย หรือการขัดขวางทางไปสู่ความสาเร็จ โดยปัจจัยด้านสิ่งเร้าปรากฏใน
หนังสือทุกเล่ม สิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นให้แคทนิสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา เช่น คาพูดดูถูกของเอฟฟี่ที่ว่าผู้เข้า
แข่งขันคนก่อนว่าไม่มีมารยาทบนโต๊ะอาหารและกินอาหารมูมมาม พอแคทนิสได้ยินแล้วเธอจึงแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าวออกมาทาให้เอฟฟีไ่ ม่สบายใจ ดังปรากฏในหนังสือเล่มที่หนึ่ง
“The pair last year ate everything with their hands like a couple of savages. It completely upset my
digestion.” (Collins, 2009, p. 44)
และการที่เธอถูกสัตว์กลายพันธุ์ทาร้ายในเล่มที่สองก็ทาให้เธอแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา โดยสัตว์
กลายพันธุ์นกี้ ็คือสิ่งเร้านั่นเอง เพราะสัตว์กลายพันธุ์ที่มุ่งทาร้ายเธอเหล่านี้เป็นสิ่งที่มุ่งทาร้ายเธอและขัดขวางเธอไม่ให้
ไปถึงแคปิตอล ดังนั้นแคทนิสจึงต้องแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาด้วยการฆ่าสัตว์กลายพันธุ์เหล่านี้ไม่ให้มาทาร้าย
เธอและเพื่อนของเธอ และเพื่อที่เธอจะได้ไปถึงแคปิตอลตามจึงมุ่งหมายที่ตั้งไว้
I know every arrow must count, and they do. In the eerie light, I bring down monkey after monkey,
targeting eyes and hearts and throats, so that each hit means a death. But still it wouldn’t be enough
without Finnick spearing the beasts like fish and flinging them aside, Peeta slashing away with his knife.
I feel claws on my legs, down my back, before someone takes out the attacker. (Collins, 2010, p. 309)
- ควำมผิดหวัง (Frustration) ปัจจัยด้านความผิดหวังปรากฏในหนังสือทั้งสามเล่ม ความผิดหวังได้ไป
กระตุน้ ให้แคทนิสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อบุคคลที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อเหตุการณ์หรือความต้องการที่ไม่สมปรารถนา
เช่น ในหนังสือเล่มที่สองที่เธอไม่อาจช่วยพีต้าไว้ได้จนทาให้เธอไปทาร้ายเฮมิชย์ที่เคยบอกว่าจะพยายามช่ วยพีต้า
ความผิดหวังส่งผลให้แคทนิสทาร้ายเฮมิชย์
Technically, I am unarmed. But no one should ever underestimate the harm that fingernails can do,
especially if the target is unprepared. I lunge across the table and rake mine down Haymitch’s face,
causing blood to flow and damage to one eye. Then we are both screaming terrible, terrible things at
each other, and Finnick is trying to drag me out, and I know it’s all Haymitch can do not rip me apart,
but I’m the mockingjay. (Collins, 2010, p. 387)
- สิ่งกระตุ้นควำมก้ ำวร้ ำว (Aggressive cues) สิ่งกระตุ้นความก้าวร้าวมั กเป็ นสิ่งของที่มีความ
เกี่ยวข้องกับความก้าวร้าวในอดีต และภาพความรุนแรงต่างๆที่กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา สิ่งกระตุ้น
ความก้าวร้าวอาจเป็นสิ่งของ การเห็นภาพที่รุนแรงจะผลักดันให้แคทนิสแสดงพฤติกรรมก้ าวร้าวออกมา ดังเช่นที่
ปรากฏในหนังสือเล่มที่หนึ่งที่แคทนิสเห็นภาพเพื่อนถูกทาร้ายจนทาให้เธอแสดงพฤติกรรมก้าวร้ายด้วยการฆ่าคนที่ทา
ร้ายเพื่อนของเธอ เป็นต้น ดังนั้นภาพความรุนแรงที่เพื่อนถูกทาร้ายจึงเป็นสิ่งกระตุ้นความก้าวราวที่กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมก้าวร้าว โดยสิง่ กระตุน้ ความก้าวร้าวเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในเล่มที่หนึ่ง สอง
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When I break into the clearing, she’s on the ground, hopelessly entangled in a net. She just has time to
reach her hand through the mesh and say my name before the spear enters her body. (Collins, 2009,
p. 232)
- ควำมเจ็บปวดและควำมอึดอัด (Pain and Discomfort) แคทนิส ต้องเผชิญกั บหลากหลาย
สถานการณ์ที่อันตราย จนทาให้เธอต้องเจ็บปวดและรู้สึกอึดอัดจนเธอทนไม่ไหวและแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา
เช่น การที่แคทนิสรู้สกึ อึดอัดที่ต้องถูกบังคับให้แต่งงานก็ส่งผลทาให้แคทนิสตะคอกใส่เอฟฟีใ่ นหนังสือเล่มที่สอง
Finally I just can’t stand to listen to her anymore. (Collins, 2010, p. 49)
โดยปัจจัยด้านความเจ็บปวดและความอึดอัดปรากฏในหนังสือเล่มที่หนึ่ง สอง
- แรงจูงใจ (Incentives) แคทนิสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวโดยมีปั จจัยมาจากแรงจูงใจในหนังสือเล่มที่
สองและสาม แรงจูงใจจัดเป็นปัจจัยด้านสถานการณ์เพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสภาวะภายนอกที่
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว เช่นในเล่มที่สองที่พีต้าได้สร้างความขุ่นเคืองใจให้กับกลุ่มผู้สร้างเกมในการแสดง
ความสามารถ แคทนิสรู้สกึ ได้ถงึ ความขุ่นเคืองใจนั้น ดังนั้นเธอจึงหาทางเพื่อช่วยให้พีต้าปลอดภัยจากการเป็นเป้าของ
ผู้สร้างเกมด้วยการให้ผู้สร้างเกมหันมามุ่งที่เธอแทน เธอจึงทาพฤติกรรมก้าวร้าวที่มุ่งทาร้ายจิตใจกลุ่มผู้สร้างเกม เพื่อ
หันเหความโกรธที่กลุ่มผู้สร้างเกมมีต่อพีต้ามายังเธอแทน ความต้องการช่วยพีต้าเป็นแรงจูงใจที่สาคัญที่ทาให้เธอ
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
I feel a pang of worry. That isn’t good. I don’t want Peeta singling himself out as a target for the
gamemakers’ anger. That’s part of my job. To draw fire away from Peeta. But how did he upset them?
Because I’d love to do just that and more. To break through the smug veneer of those who use their
brains to find amusing ways to kill us. To make them realize that while we’re vulnerable to the
Capital’s cruelties, they are as well. (Collins, 2010, p. 235-236)
สรุ ป คื อ ทั้ ง ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จั ย ด้ า นสถานการณ์ ล้ ว นมี บ ทบาทส าคั ญ ที่ ก ระตุ้ น ให้ แ คทนิ ส แสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวออกมาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เธอต้องเผชิญ และเพราะความโดดเด่น
ของพฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆเหล่านีท้ ี่มีลักษณะคล้ายกับพฤติกรรมก้าวร้าวในชีวิตจริงจึงทาให้แคทนิส เอเวอร์ดีนเป็น
ตัวละครที่มีชีวิต และส่งผลให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นและสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งจนทาให้ผู้อ่านรู้สึกมีส่วนร่วมไปกับนว
นิยายชุดนี้ได้อย่างง่ายดาย
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สรุปผลและอธิปรำยผล
จากการศึกษานวนิยายชุดเรื่องเกมล่าชี วิต (The Hunger Games Trilogy) คือ 1. เกมล่าชีวิต (The Hunger
Games) 2. ปีกแห่งไฟ (Catching Fire) และ 3. ม็อกกิง้ เจย์ (Mocking Jay) พบว่าแคทนิส เอเวอร์ดนี ได้แสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าวออกมาทั้งสองรูปแบบ คือ พฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูและความก้าวร้าวที่เป็นเครื่อ งมือ โดยมีการแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูบ่อยครั้งกว่าพฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นเครื่องมือ โดยมีสภาวะภายนอกหรือปัจจัยด้าน
สถานการณ์ เช่น สิ่งเร้า สิ่งกระตุ้นความก้าวร้าว ความผิดหวัง เป็นตัวการสาคัญที่คอยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
ก้าวร้าวทั้งสองรูปแบบออกมา ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลนั้นไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเธอมากนัก เนื่องด้วย
นิสัยของแคทนิสนั้นไม่ใช่คนก้าวร้าว เธอชอบอยู่ลาพังและไม่สนใจใคร แต่ก็มีบทบาทสาคัญต่อการเกิดพฤติกรรม
ก้าวร้าว เช่น เพศ คุณค่า เป้าหมายระยะยาว เป็นต้น พฤติกรรมก้าวร้าวส่วนใหญ่ที่ปรากฏในหนั งสือทั้งสามเล่มเป็น
การกระทาที่มุ่งตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เป็นภัยหรือทาให้แคทนิสรู้สึกอึดอัดใจจนนาไปสู่การแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าวทั้งสองรูปแบบคือ พฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูและพฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นเครื่องมือ
จะเห็นได้วา่ พฤติกรรมก้าวร้าวเป็นพฤติกรรมที่มุ่งทาร้ายผู้อ่นื และเป็นผลมาจากสัญชาตญาณแห่งความตาย
ที่มีอยู่ในตั วของแคทนิส เอเวอร์ดีน และในตัว ของมนุษย์ทุกคน พฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆที่ปรากฏในหนังสือล้ว น
สามารถเกิ ด ขึ้น ได้ ใ นโลกแห่ ง ความเป็ น จริ ง ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น การพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่า พฤติก รรมก้ า วร้ า วอั น เป็ น ผลมาจาก
สัญชาตญาณแห่งความตายนั้นมีอยู่จริงและยังคงปรากฏให้เราเห็นอยู่ในชีวิตประจาวันของเรา โดยเฉพาะที่เกิดใน
วัยรุ่นที่ความคึกคะนองและสับสนของวัยได้บวกรวมกั บสัญชาตญาณแห่งความตายจนนาไปสู่การแสดงออกถึ ง
พฤติกรรมก้าวร้าวที่คอยทาร้ายผู้อ่ืนทั้งทางร่างกายและจิตใจจนเกิดเป็นปัญหาของสังคม ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องศึกษาถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ของพฤติกรรมก้าวร้าวกับเยาวชนไทยเพื่อที่จะได้ศึกษาถึงแนวทางป้องกัน
พฤติกรรมก้าวร้าวและความรุนแรงเพื่อทาให้เยาวชนไทยของเราเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขต่อไป
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คำชนิดใหม่ในภำษำไทยกับควำมไม่เป็นเอกภำพของกำรอธิบำยควำมรู้ในแบบเรียน
วิชำภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำ
New Kinds of Word in Thai and the Disunity of Explanation in Thai Textbook
for High School
ธงชัย แซ่เจี่ย1*
Thongchai Sae-Chia1*
บทคัดย่อ
บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของคา วลี ประโยค และสัมพันธสาร เป็นตาราไวยากรณ์ที่ถือเป็นบรรทัด
ฐานของการอธิบายภาษาไทยในปัจจุบัน ความแตกต่างจากตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสารซึ่งเป็น
ตาราที่ใช้อธิบายภาษาไทยมายาวนาน คือ มีคาชนิดใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม ทาให้ปัจจุบันคาในภาษาไทยจาแนกได้ 12
ชนิด บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอธิบายคาชนิดใหม่ในตาราปัจจุบันเปรียบเทียบกับการอธิบายชนิดของคา
ในตาราเดิม และเพื่อศึกษาวิเคราะห์การอธิบายความรู้เกี่ยวกับคาชนิดใหม่ในตาราไวยากรณ์ปัจจุบันเปรียบเทียบกับ
แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า บรรทัดฐานภาษาไทยฯ มีคาชนิดใหม่เพิ่มขึ้นจากตาราเดิม 6 ชนิด
และค ากริ ยากั บค าวิเศษณ์ซึ่ ง มีอ ยู่ในตาราเดิม ปรากฏค าชนิดย่อย ๆ แตกต่างกั น แต่เมื่อพิจ ารณาแบบเรี ย นวิชา
ภาษาไทยของสานักพิมพ์ต่าง ๆ พบว่า มีเพียง 2 แห่งที่เรียบเรียงแบบเรียนโดยเพิ่มการอธิบายคาชนิดใหม่เข้าไปใน
แบบเรียนด้วย อย่างไรก็ดี เนื้อหาเรื่องคาชนิดใหม่ที่ปรากฏในแบบเรียนเหล่านั้น กลับไม่สอดคล้องกับการอธิบายคา
ชนิดใหม่ในตารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพของการเรียนการสอน
เรื่องคาชนิดใหม่ในภาษาไทย และนาไปสู่คาถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาว่า
ควรดาเนินต่อไปอย่างไร
คำสำคัญ: ความไม่เป็นเอกภาพ คาชนิดใหม่ แบบเรียนวิชาภาษาไทย ไวยากรณ์ไทย

1

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
Department of Thai for Career, Faculty of Humanities and Social Sciences, NaKhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom,
73000
*Corresponding author e-mail: thepurpleink@yahoo.com
1

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2155

Abstract
Thai Standard 3: Kinds of Word, Phrase, Sentence, and Discourse is a present-standardized grammar
book. The difference of it, compared with the former grammar book, is new kinds of word added, which make
the amount of them increased to 12. The purpose of this research were to study an explanation of new kinds of
word in Thai, which appeared in the new grammar book, compare with the former one, and to consider the
concordance between explanation in present grammar book and textbooks for high school. The result is: the
present grammar book, compared with the former one, added 6 kinds of new word, and verb and adjective,
which appeared in both grammar books, have new sub-kinds differently. By considering high school textbooks,
it is found that there are only 2 printing presses that compiled the explanation on new kinds of word in Thai in
their textbooks, but the content of it in those textbooks are not totally matched to the present grammar book.
The disunity of explanation of new kinds of word in Thai resulted in the question about the way which Thai
grammar teaching in high school should be.
Keywords: Disunity, New kinds of word, Thai textbook, Thai grammar

บทนำ
กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
และได้พัฒนาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรดังกล่าวประกาศใช้เป็นกรอบ
และทิศทางการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ปี 2551
เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหนังสืออุเทศภาษาไทย
เพื่อพัฒนาหนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยสาหรับใช้ “เป็นหนังสือค้นคว้าอ้างอิงสาหรับครูภาษาไทยทุกชั้นและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป” (สถาบั นภาษาไทย, 2552, คานา) มิเพียงเท่านั้น การพัฒนาหลักสูต ร
ดังกล่าวยังส่งผลให้สานักพิมพ์ตา่ งๆ จาต้องเรียบเรียงแบบเรียนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรด้วย
เพราะเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้สานักพิมพ์ต่างๆ เรียบเรียงแบบเรียนเพื่อจัดจาหน่าย จากเดิมที่มีแต่แบบเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ชนิดของคาในภาษาไทยเป็นเนื้อหาหนึ่งที่อยู่ในหนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทย และเป็นเนื้อหาที่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้องเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น แบบเรียนวิชาภาษาไทย
ของสานักพิมพ์ต่างๆ ส่วนมากบรรจุเรื่องชนิดของคาไว้ในแบบเรียนสาหรับนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างไรก็ดี
จากการสังเกตในเบือ้ งต้น พบว่า คาชนิดใหม่ที่อยูใ่ นหนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยปรากฏในแบบเรียนวิชาภาษาไทย
บางสานักพิมพ์ ขณะที่แบบเรียนวิชาภาษาไทยบางสานักพิมพ์ก็ไม่ปรากฏคาชนิดใหม่ที่อยู่ในหนังสือชุดบรรทัดฐาน
ภาษาไทยเลย จากข้อสังเกตดัง กล่าวนาไปสู่คาถามว่า หากพิจารณาแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา
ทั้งหมดแล้ว คาชนิดใหม่จะได้รับการอธิบายในแบบเรียนเหล่านั้นหรือไม่ และจะส่งผลต่อการเรียนการสอนในแต่ละ
โรงเรียนซึ่งใช้แบบเรียนต่างกันไปอย่างไรบ้าง
เมื่ อ ได้ ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ อ ง พบว่ า เมื่ อ พ.ศ. 2524 เบ็ ญจวรรณ สุ นทรากู ล ได้ เขี ยนหนั งสื อ
วิวัฒนาการแบบเรียนไทย เพื่อนาเสนอผลการวิเคราะห์เนื้อหาในแบบเรียนเล่มต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนวิชาภาษาไทยตั้งแต่
สมัยอยุธยาจนกระทั่งปัจจุบัน ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการเรียนภาษาไทยในสมัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
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พัฒนาการด้านหลักเกณฑ์การเขียนภาษาไทยที่ชัดเจนและมีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น (เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล, 2559)
นอกจากนี้ จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ์ (2550) ยังได้เสนอรายงานการวิจัยเรื่อง แบบเรียนภาษาไทยโบราณ: การศึกษา
เชิง วิเคราะห์ ในรายงานการวิจัย ดังกล่า วได้ ศึกษาวิเคราะห์ แบบเรีย นภาษาไทยตั้ง แต่ จินดามณี ในสมั ยอยุ ธยา
จนกระทั่งถึงชุด แบบเรียนหลวง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นการ
เรียบเรียงเนื้อหาด้านไวยากรณ์ไทย ลักษณะการเรียนการสอนในแบบเรียนภาษาไทยโบราณ รวมถึงค่านิยมและการ
สะท้อนสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในแบบเรียนเล่มต่างๆ เมื่อพิจารณางานที่ศึกษาเปรียบเทียบคาใน
ตาราไวยากรณ์ พบว่า หนังสือ ระบบคาภาษาไทย ของสุนันท์ อัญชลีนุกูล (2546) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการจาแนก
ชนิดของคาตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิมและแนวไวยากรณ์โครงสร้าง อย่างไรก็ดี ยังมิ เคยมีการศึกษาเปรียบเทียบคา
ชนิด ใหม่ที่อยู่ในหนัง สือ ชุด บรรทั ดฐานภาษาไทยกับแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยมาก่ อน อีกทั้ งยั งไม่เคยมีการศึกษา
แบบเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วย
การนาตาราไวยากรณ์และแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษามาศึกษาเปรียบเทียบการอธิบาย
ความรู้เรื่องคาชนิดใหม่จะทาให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพของการเรียนการสอนเรื่องนี้ และอาจนาไปสู่การทบทวน
การอธิบายความรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาการอธิบายคาชนิดใหม่ในตารา บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของคา วลี ประโยค และสัมพันธสาร ของสถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปรียบเทียบกับการอธิบายชนิดของคาในตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การอธิบายความรู้เกี่ยวกับคาชนิดใหม่ในตาราไวยากรณ์ปัจจุบันเปรียบเทียบกับ
แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

วิธีวิทยำกำรวิจัย
1. ศึกษาเปรียบเทีย บตาราไวยากรณ์ ไทย ระหว่า งตารา บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ ม 3: ชนิดของคา วลี
ประโยค และสัมพันธสาร ของสถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร ซึ่งเป็นต้นเค้าของการปรับปรุงเนื้อหาตาม
เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ศึกษาแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งปรับปรุงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้ววิเคราะห์เฉพาะแบบเรียนที่ปรากฏคาชนิดใหม่

ผลกำรศึกษำ
1. คาชนิดใหม่ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ
ตารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ กล่าวถึงชนิดของคาในภาษาไทยจานวน 12 ชนิด ได้แก่ คานาม คาสรรพนาม
คากริยา คาช่วยกริยา คาวิเศษณ์ คาที่เกี่ยวกับจานวน คาบอกกาหนด คาบุพบท คาเชื่อม คาลงท้าย คาอุทาน และคา
ปฏิเสธ เมื่อเปรียบเทียบกับตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสารซึ่งอธิบายคา 7 ชนิดในภาษาไทย ได้แก่
คานาม คาสรรพนาม คากริยา คาวิเศษณ์ คาบุพบท คาสันธาน และคาอุทาน พบว่า ชนิดของคาที่แตกต่างกันระหว่าง
ตาราทัง้ สองเล่ม มี 6 ชนิด ได้แก่ คาช่วยกริยา คาที่เกี่ยวกับจานวน คาบอกกาหนด คาเชื่อม คาลงท้าย และคาปฏิเสธ
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ส่วนอีก 6 ชนิด แม้จะปรากฏในตาราทั้งสองเล่มเหมือนกัน แต่คาบางชนิดในตารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ก็มีชนิด
ย่อยๆ เพิ่มขึ้นหรือแปลกออกไปจากตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร ในที่น้ีจะได้นาเสนอเกี่ยวกับคา
เหล่านั้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 คาชนิดใหม่ที่ไม่ปรากฏในตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร
ดังได้กล่าวไปแล้วว่า ชนิดของคาที่แตกต่างกันระหว่างตารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ กับตารา หลัก
ภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร มี 6 ชนิด ได้แก่ คาช่วยกริยา คาที่เกี่ยวกับจานวน คาบอกกาหนด คาเชื่อ ม คา
ลงท้าย และคาปฏิเสธ แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 คาช่วยกริยา
คาช่วยกริยา คือ คาที่ไม่ใช่คากริยาและไม่ปรากฏตามลาพัง แต่จะปรากฏร่วมกับคากริยาเสมอ
เพื่ อ บอกความหมายทางไวยากรณ์ ข องกริ ย า เช่น ฉั น จะไปหาเขาพรุ่ ง นี้ ค าว่า “จะ” เป็ น ค าช่ ว ยกริ ย า แสดง
ความหมายบอกกาล เป็นต้น (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 40) คาช่วยกริยานี้แต่เดิมพระยาอุปกิตศิลปสารเรียกว่า
“กริยานุเคราะห์” และจัดเป็นชนิดย่อยของคากริยา แต่ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ จัดเป็นคาชนิดใหม่ต่างจากคากริยา
1.1.2 คาที่เกี่ยวกับจานวน
คาที่เกี่ยวกับจานวน จาแนกออกเป็นชนิดย่อยๆ 4 ชนิด ได้แก่ คาบอกจานวน คาบอกลาดับ คา
หน้าจานวน คาหลังจานวน (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 46-49)
คาบอกจานวน คือ คาที่มคี วามหมายถึงจานวน มักปรากฏหน้าคาลักษณนาม หน้าคานาม หรือ
ปรากฏหลังกริยาต้องเติมเต็ม เช่น ต้นไม้ 100 ต้น คนเป็นร้อย คาที่ขีดเส้นใต้เป็นคาบอกจานวน
คาบอกลาดับ คือ คาที่แสดงลาดับที่ โดยทั่วไปมักใช้ตามหลังคาลักษณนาม เช่น เขาได้รางวัล ที่
หนึ่ง เขาเป็นลูกคนเดียว คาที่ขีดเส้นใต้เป็นคาบอกลาดับ
คาหน้าจานวน คือ คาที่ปรากฏอยู่หน้าคาบอกจานวน และมักมีคาลักษณนามตาม คาหน้า
จานวนจะขยายความหมายของคาบอกจานวนอีกทีหนึ่ง เช่น เขาซือ้ เสื้ออีก 5 ตัว คาว่า “อีก” เป็นคาหน้าจานวน
คาหลังจานวน คือ คาที่ปรากฏอยู่หลังคาบอกจานวน อาจปรากฏอยู่หน้าหรือหลังคาลักษณ
นามก็ได้ เช่น มีคนร้อยกว่าคน ไก่สองกิโลพอดี คาที่ขีดเส้นใต้เป็นคาหลังจานวน
อนึ่ง คาบอกจานวนแต่เดิมพระยาอุปกิตศิลปสารเรียกว่า “ประมาณวิเศษณ์” และจัดเป็นชนิด
ย่อยของคาวิเศษณ์ แต่ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ จัดเป็นคาชนิดใหม่และรวมอยูใ่ นคาที่เกี่ยวกับจานวน
1.1.3 คาบอกกาหนด
คาบอกกาหนด คือ คาขยายนามที่อยูต่ าแหน่งท้ายสุดในนามวลี แบ่งย่อยได้เป็น 2 ชนิด คือ คา
บอกกาหนดชีเ้ ฉพาะ และคาบอกกาหนดไม่ชเี้ ฉพาะ (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 49-51)
คาบอกกาหนดชีเ้ ฉพาะ คือ คาขยายนามเพื่อกาหนดชีเ้ ฉพาะว่าคานามนัน้ อยูใ่ กล้หรือไกล จะใช้
เป็นคาในตาแหน่งสุดท้ายของนามวลีเสมอ เช่น เสื้อ นั่นยังไม่ได้ซัก บ้านหลัง นั้นไม่มีคนอยู่ คาที่ขีดเส้นใต้เป็นคาบอก
กาหนดชีเ้ ฉพาะ คาชนิดนี้ในภาษาไทยมี 8 คา ได้แก่ นี่ นั่น โน่น นูน่ และ นี้ นัน้ โน้น นูน้
คาบอกกาหนดไม่ชเี้ ฉพาะ คือ คาขยายนามที่ไม่ระบุระยะใกล้ไกลอย่างคาบอกกาหนดชี้เฉพาะ
และไม่ระบุแน่ชัดหรือเจาะจงลงไปว่าเป็นผู้ใด ชิ้นใด ตัวใด เป็นต้น เช่น รถอื่นเข้าอู่หมด ธัญพืชชนิด ต่างๆ ล้วนมี
ประโยชน์ คาที่ขีดเส้นใต้เป็นคาบอกกาหนดไม่ชเี้ ฉพาะ
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อนึ่ง คาบอกกาหนดชี้เฉพาะแต่เดิมพระยาอุปกิตศิลปสารเรียกว่า “นิยมวิเศษณ์” ส่วนคาบอก
กาหนดไม่ช้ีเฉพาะเรียกว่า “อนิยมวิเศษณ์ ” ทั้งสองจัดเป็นชนิดย่อยของคาวิเศษณ์ แต่ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ
จัดเป็นคาชนิดใหม่ต่างหาก
1.1.4 คาเชื่อม
คาเชื่อม คือ คาที่ใช้เชื่อมคา วลี หรือประโยคเข้าด้วยกัน คาเชื่อมมี 4 ชนิด คือ คาเชื่อมสมภาค
คาเชื่อมอนุประโยค คาเชื่อมเสริม และคาเชื่อมสัมพันธสาร (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 53-60)
คาเชื่อมสมภาค คือ คาเชื่อมที่ใช้เชื่อมหน่วยทางภาษาตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปเข้าเป็นหน่วยภาษา
หน่วยเดียวกัน หน่วยภาษาที่เชื่อมด้วยคาเชื่อมสมภาคต้องเป็นหน่วยภาษาประเภทเดียวกัน อาจเป็นคากับคา วลีกับ
วลี หรือประโยคย่อยกับประโยคย่อยก็ได้ คาเชื่อมสมภาค ได้แก่ กับ กะ และ หรือ แต่
คาเชื่ อ มอนุ ประโยค คื อ คาที่ น าหน้า อนุ ประโยคในประโยคซ้ อน แล้ ว ทาหน้า ที่ ร่ว มกั น เป็ น
ส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคหลัก อาจเป็นหน่วยประธาน หน่วยกรรม หน่วยเติมเต็ม หรือเป็นส่วนขยาย
คาเชื่อมอนุประโยคมี 3 ชนิด ได้แก่ คาเชื่อมนามานุประโยค คาเชื่อมคุณานุประโยค และคาเชื่อมวิเศษณานุประโยค
คาเชื่อมเสริม คือ คาเชื่อมที่เพิ่มขึ้นเพื่อทาให้หน่วยภาษา 2 หน่วยสัมพันธ์กันได้ชัดเจนขึ้น ได้แก่
จึง เลย ถึง ก็
คาเชื่อมสัมพันธสาร คือ คาเชื่อมประโยคตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นสัมพันธสาร
เดียวกัน
อนึ่ง แม้คาเชื่อมจะมีหน้ าตาคล้ายกับ “คาสันธาน” ของพระยาอุปกิตศิลปสาร แต่ใน บรรทัด
ฐานภาษาไทยฯ ถือว่าคาเชื่อมมีความหมายไม่ตรงกับคาสันธาน และไม่นับเป็นคาชนิดเดียวกัน
1.1.5 คาลงท้าย
คาลงท้าย คือ คาที่ปรากฏในตาแหน่งท้ายสุดของประโยค ไม่มีความหมายเด่นชัดในตัว และไม่
มีหน้าที่สัมพันธ์กับส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยค คาลงท้ายแบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือ คาลงท้ายแสดงทัศนภาวะ และคา
ลงท้ายแสดงมารยาท (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 60-63)
คาลงท้ายแสดงทัศนภาวะ คือ คาลงท้ายที่แสดงเจตนาหรือความรู้สึกด้วยการออกเสียงต่าง ๆ
กัน เช่น เงินทอนล่ะ เข้ามาเถอะ เขาคงสนิทกันมากซินะ คาที่ขีดเส้นใต้ คือ คาลงท้ายแสดงทัศนภาวะ
คาลงท้ายแสดงมารยาท คือ คาลงทายแสดงความสุภาพหรือไม่สุภาพ ขณะเดียวกันก็อาจแสดง
สถานะและความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดด้วย เช่น รถมาแล้วครับ จะไปไหนดี จะไปไหนดีวะ อายุ 14 แล้วฮ่ะ คาที่ขีดเส้น
ใต้ คือ คาลงท้ายแสดงมารยาท
อนึ่ง คาลงท้ายแสดงมารยาทแต่เดิมพระยาอุปกิตศิลปสารเรียกว่า “ประติชญาวิเศษณ์” จัดเป็น
ชนิดย่อยของคาวิเศษณ์ แต่ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ จัดเป็นคาชนิดใหม่ดังกล่าวข้างต้น
1.1.6 คาปฏิเสธ
คาปฏิเสธ คือ คาที่ใช้บอกปัดหรือไม่ยอมรับ จาแนกเป็น 2 ชนิด ได้ แก่ คาปฏิเสธกริยา และคา
ปฏิเสธข้อความ (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 64-65)
คาปฏิเสธกริยา ได้แก่ มิ ไม่ หาไม่ และ หา...ไม่ เช่น ผมมิใช่คนดี ตอนเที่ยงไม่ค่อยมีคนอยู่ เขา
จะสานึกผิดก็หาไม่ เธอหาทราบไม่วา่ กาลังทาร้ายตัวเอง
คาปฏิเสธข้อความ ได้แก่ หามิได้ มิได้ เปล่า มักใช้ปฏิเสธคาถาม
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อนึ่ง คาปฏิเสธแต่เดิมพระยาอุปกิตศิลปสารเรียกว่า “ประติเษธวิเศษณ์” จัดเป็นชนิดย่อยของ
คาวิเศษณ์ แต่ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ จัดเป็นคาชนิดใหม่อีกชนิดหนึ่ง
1.2 คาชนิดที่เคยปรากฏในตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสารแต่มีชนิดย่อยๆ แตกต่างกัน
แม้ตารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ และตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสารจะปรากฏคา 6
ชนิดเหมือนกัน คือ คานาม คาสรรพนาม คากริยา คาวิเศษณ์ คาบุพบท และคาอุทาน แต่คาบางชนิดในตารา บรรทัด
ฐานภาษาไทยฯ ได้แก่ คากริยา และคาวิเศษณ์ก็มีชนิดย่อยๆ เพิ่มขึ้นหรือแปลกออกไปจากตารา หลักภาษาไทย ของ
พระยาอุปกิตศิลปสาร ดังจะกล่าวได้ต่อไปนี้
1.2.1 คากริยา
คากริยาในตารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ซึ่งแตกต่างไปจากตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิต
ศิลปสาร ได้แก่ คากริยาทวิกรรม คากริยาคุณศัพท์ คากริยานา คากริยาตาม (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 32-39)
คากริยาทวิกรรม คือ คากริยาที่มีนามวลี 2 นามวลีตามหลัง นามวลีแรกทาหน้าที่กรรมตรง
ส่วนนามวลีที่สองทาหน้าที่กรรมรอง เช่น พี่ ป้อนข้าวน้อง คาว่า “ป้อน” เป็นคากริยาทวิกรรม “ข้าว” เป็นกรรมตรง
และ “น้อง” เป็นกรรมรอง เป็นต้น
คากริยาคุณศัพท์ คือ คากริยาที่ไม่ต้องมีนามวลีทาหน้าที่เป็นหน่วยกรรม หน่วยเติมเต็ม หรือ
หน่วยเสริมความ ตามหลัง และเป็นคากริยาที่แสดงคุณสมบัติหรือสภาพของคานามหรือคาบุรุษสรรพนาม เช่น เด็ก
คนนีด้ ี เขาสูงขึน้ มาก คาว่า “ดี” และ “สูง” เป็นคากริยาคุณศัพท์ เป็นต้น
คากริยานา คือ คากริยาที่ต้องปรากฏหน้าคากริยาอื่นเสมอ เช่น เขาชอบเป็นหวัด นักเรียนตั้งใจ
ฟังครู คาว่า “ชอบ” และ “ตัง้ ใจ” เป็นคากริยานา เป็นต้น
คากริยาตาม คือ คากริยาที่ปรากฏตามหลังคากริยาอื่นเสมอ เช่น เขาส่งพัสดุ ไปแล้ว เธอเก่ง
ออก คาว่า “ไป” และ “ออก” เป็นคากริยาตาม เป็นต้น
1.2.2 คาวิเศษณ์
คาวิเศษณ์ในตารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ซึ่งแตกต่างไปจากตารา หลักภาษาไทย ของพระยา
อุปกิตศิลปสาร ได้แก่ คาวิเศษณ์สามัญ และคาวิเศษณ์ขยายเฉพาะ (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 41-43)
คาวิเศษณ์สามัญ คือ คาวิเศษณ์ที่ขยายคากริยาโดยทั่วไป เช่น วันนี้รถติดจัง ตารวจจับผู้ตอ้ งหา
ได้โดยละม่อม คาว่า “จัง” และ “โดยละม่อม” เป็นคาวิเศษณ์สามัญ เป็นต้น
ค าวิ เ ศษณ์ ข ยายเฉพาะ คื อ ค าวิ เ ศษณ์ ที่ ใ ช้ ข ยายค ากริ ย าค าใดค าหนึ่ ง โดยเฉพาะ แสดง
ลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งของคากริยา เช่น แดงแจ๋ สูงปรี๊ด แบนแต๊ดแต๋ คาว่า “แจ๋” “ปรี๊ด” และ “แต๊ดแต๋
เป็นคาวิเศษณ์ขยายเฉพาะ เป็นต้น
2. แบบเรียนวิชาภาษาไทยกับคาชนิดใหม่
ดังได้กล่าวไปตอนต้นว่า การพัฒนาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
ประกาศใช้เป็นกรอบและทิศทางการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานแก่เด็กและ
เยาวชนตั้ง แต่ปี 2551 เรื่อ ยมาจนกระทั่ง ปัจ จุบัน ทั้ง ยัง ส่ง ผลให้ สานัก พิม พ์ต่างๆ จาต้อ งเรีย บเรีย งแบบเรี ยนให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแบบเรียนของสานักพิมพ์ต่างๆ จานวน
6 แห่ง พบว่า มีเพียง 2 แห่งที่เรียบเรียงแบบเรียนสอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร คือ เพิ่มการอธิบาย
คาชนิดใหม่เข้าไปในแบบเรียนด้วย ได้แก่ แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
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แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ในที่น้ีจะได้พิจารณาการนาเสนอเนื้อหาเรื่อง
คาชนิดใหม่ในแบบเรียนทั้งสองแห่ง
2.1 คาชนิดใหม่ในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน พุ ทธศัก ราช 2551 ได้ ก ล่ าวถึ ง ค าชนิด ใหม่ที่ระบุไ ว้ใ น บรรทัด ฐานภาษาไทยฯ และเป็ น คาที่ ต ารา หลั ก
ภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสารไม่นับเป็นชนิดของคา รวมทั้งสิ้นมีเพียง 1 ชนิด คือ คาเชื่อม ดังที่แบบเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กาญจนา นาคสกุล และคณะ, 2554, หน้า 23-24) กล่าวถึงคาเชื่อม 2 ชนิด คือ “คาเชื่อม
หน่วยที่เสมอภาคกั น ” และ “คาเชื่อ มหน่วยที่ ไม่เสมอภาคกั น ” ซึ่งตรงกั บ “คาเชื่อมสมภาค” และ “ค าเชื่อมอนุ
ประโยค” ใน บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของคา วลี ประโยค และสัมพันธสาร ตามลาดับ ขณะที่แบบเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กาญจนา นาคสกุล และคณะ, 2556, หน้า 136-137) อธิบาย “คาเชื่อม” อีก 1 ชนิด คือ
“คาเชื่อมที่ตามด้วยกริยาวลีหรือประโยคย่อย” ซึ่งตรงกับ “คาเชื่อมเสริม” ใน บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของ
คา วลี ประโยค และสัมพันธสาร อนึ่ง คาเชื่อมสัมพันธสารซึ่งเป็นคาชนิดย่อยหนึ่งของคาเชื่อม รวมถึงคาชนิดอื่นๆ
ได้แก่ คาช่วยกริยา คาที่เกี่ยวกับจานวน คาบอกกาหนด คาลงท้าย และคาปฏิเสธ ไม่ปรากฏในแบบเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนคากริยาและคาวิเศษณ์ซึ่งเป็นคาชนิดที่เคยปรากฏในตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลป
สารแต่ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ มีชนิดย่อยๆ แตกต่างกัน พบว่า แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กาญจนา
นาคสกุล และคณะ, 2554, หน้า 125) กล่าวถึง “คาวิเศษณ์ซึ่งทาหน้าที่เป็นหน่วยขยายกริยาโดยตรง” กับ “คาที่
แสดงลั ก ษณะเฉพาะของกิ ริ ย า” ซึ่ ง ตรงกั บ “ค าวิ เ ศษณ์ ส ามั ญ ” และ “ค าวิ เ ศษณ์ ข ยายเฉพาะ” ตามล าดั บ
ขณะเดียวกัน แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (กาญจนา นาคสกุล และคณะ, 2556, หน้า 118) ก็ได้กล่าวถึง “คา
วิเศษณ์สามัญ” และ “คาวิเศษณ์เฉพาะ” เช่นกัน นอกจากนี้ แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (กาญจนา นาคสกุล
และคณะ, 2556, หน้า 116-117) ก็ได้กล่าวถึง คากริยาทวิกรรม คากริยาคุณศัพท์ คากริยานา คากริยาตาม ทั้งยังมี
คาอธิบายตรงกับที่ บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ระบุไว้ดว้ ย
2.2 คาชนิดใหม่ในแบบเรียนของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ขณะที่ แ บบเรี ย นวิชาภาษาไทยระดั บชั้น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ของสถาบั น พั ฒ นาคุ ณ ภาพวิช าการได้
กล่าวถึงคาชนิดใหม่ที่ระบุไว้ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ และเป็นคาที่ตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร
ไม่นับเป็นชนิดของคา รวมทั้งสิ้นจานวน 3 ชนิด ได้แก่ คาช่วยกริยา คาที่เกี่ยวกับจานวน และคาเชื่อม พร้อมทั้งอธิบาย
คาแต่ละชนิดไว้ คาช่วยกริยา คือ คาที่ใช้ร่วมกับคากริยา ไม่สามารถปรากฏตามลาพังได้ และไม่ใช่คากริยา (นาวินี
หลาประเสริฐ, 2559, หน้า 36) คาที่เกี่ยวกับจานวน มีทั้งคาบอกจานวนและคาบอกลาดับ คาบอกจานวนมักปรากฏ
หน้าคาลักษณนามหรือหลังคากริยาต้องเติมเต็ม ส่วนคาบอกลาดับมักปรากฏหลังคานามหรือหลังคาลักษณนาม (นา
วินี หลาประเสริฐ, 2559, หน้า 38) ขณะที่คาเชื่อม คือ คาที่ใช้เชื่อมคา กลุ่มคา หรือประโยคเข้าด้ วยกัน (นาวินี หลา
ประเสริฐ, 2559, หน้า 39) ส่วนคากริยาและคาวิเศษณ์ซึ่งเป็นคาชนิดที่เคยปรากฏในตารา หลักภาษาไทย ของพระยา
อุปกิต ศิลปสารแต่ใ น บรรทั ด ฐานภาษาไทยฯ มีชนิดย่อ ยๆ แตกต่า งกัน พบว่า ปรากฏชนิดย่อ ยๆ 3 ชนิด ได้ แ ก่
คากริยาคุณศัพท์ คาวิเศษณ์สามัญ และคาวิเศษณ์ขยายเฉพาะ คากริยาคุณศัพท์ คือ คากริยาที่แสดงคุณสมบัติหรือ
แสดงสภาพของประธานในประโยค ไม่ตอ้ งมีกรรมตามหลัง (นาวินี หลาประเสริฐ, 2559, หน้า 36) คาวิเศษณ์สามัญ
คือ คาซึ่งทาหน้าที่ขยายคากริยาโดยทั่วไป ส่วนคาวิเศษณ์ขยายเฉพาะ คือ คาซึ่งทาหน้าที่แสดงลักษณะเฉพาะอย่าง
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ใดอย่างหนึ่งของคากริยา (นาวินี หลาประเสริฐ, 2559, หน้า 37) อนึ่ง แบบเรียนเล่มนี้ไม่ปรากฏการอธิบายคาบอก
กาหนด คาลงท้าย และคาปฏิเสธ

สรุปผลและอธิปรำยผล
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ นามาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงสองประการ ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาหนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยฯ เพื่อใช้เป็นหนังสือ
ค้นคว้าอ้างอิงสาหรับครูภาษาไทยทุกชัน้ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป อีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนา
แบบเรียนของสานักพิมพ์ต่างๆ สาหรับให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอน ชนิดของคาใน
ภาษาไทยเป็นเนื้อหาหนึ่งที่อยูใ่ นหนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยฯ และเป็นเนื้อหาที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อง
เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตพบว่า คาชนิดใหม่ที่
อธิบายอยู่ในหนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยปรากฏไม่ตรงกับแบบเรียนวิชาภาษาไทยของสานักพิมพ์ต่างๆ นาไปสู่
การศึกษาเปรียบเทียบการอธิบายความรู้เรื่องคาชนิดใหม่ในตาราไวยากรณ์และแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษา
จากการศึกษาเปรียบเทียบตาราไวยากรณ์ไทย ระหว่างตารา บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของคา วลี
ประโยค และสัมพันธสาร ของสถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กับตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร พบว่า คาชนิดใหม่ที่ไม่ปรากฏในตารา หลัก
ภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร แต่ปรากฏใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ มี 6 ชนิด ได้แก่ คาช่วยกริยา คาที่เกี่ยวกับ
จานวน คาบอกกาหนด คาเชื่อม คาลงท้าย และคาปฏิเสธ นอกจากนี้ คากริยาและคาวิเศษณ์ซึ่ง เคยปรากฏในตารา
หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร ในตารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ได้ปรากฏชนิดย่อย ๆ แตกต่างกัน กล่าวคือ
คากริยาในตารา บรรทัดฐานภาษาไทย ฯ ปรากฏคากริยาทวิกรรม คากริยาคุณศัพ ท์ คากริยานา คากริยาตาม
เพิ่มเติมจากตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร ส่วนคาวิเศษณ์ในตารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ปรากฏ
คาวิเศษณ์สามัญ และคาวิเศษณ์ขยายเฉพาะ ซึ่งแตกต่างไปจากตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร
ความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในตารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ในฐานะที่เป็นตาราไวยากรณ์ปัจจุบันน่าที่จะเป็น
แนวทางในการเรียบเรียงแบบเรียนวิชาภาษาไทยของทุกๆ สานักพิมพ์ เนื่องจากเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งยังมีสถานะเป็น “บรรทัดฐาน” ด้วย ทว่าเมื่อพิจารณา
แบบเรียนของสานักพิมพ์ต่างๆ จานวน 6 แห่ง พบว่า มีเพียง 2 แห่งที่เรียบเรียงแบบเรียนวิชาภาษาไทยโดยเพิ่มการ
อธิบายคาชนิดใหม่เข้าไปในแบบเรียนด้วย อย่างไรก็ดี เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์การอธิบายความรู้เกี่ยวกับคาชนิดใหม่ใน
แบบเรียนดังกล่าวกลับปรากฏว่า การอธิบายคาชนิดใหม่ในแบบเรียนของ 2 สานักพิมพ์กลับปรากฏไม่สอดคล้อง
ตรงกันกับคาชนิดใหม่ในตารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ข้อค้นพบดังกล่าวนีแ้ สดงให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพของการ
เรียนการสอนเรื่องคาชนิดใหม่ในภาษาไทย ลักษณะดัง กล่าวย่อมส่งผลต่อการเรี ย นการสอนภาษาไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษาเพราะแต่ละโรงเรียนใช้แบบเรียนแตกต่างกัน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะอั นจะพึงมีต้อผู้ เกี่ยวข้ องก็ คือ หากค าชนิดใหม่ในต ารา บรรทั ดฐานภาษาไทยฯ เป็นความรู้ ที่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจาเป็นต้องเรียน แบบเรียนทุกสานักพิมพ์ก็ควรต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่หากเป็นความรู้ที่นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาไม่จาเป็นต้องทราบ แบบเรียนของสานักพิมพ์สองแห่งที่
ปรากฏการอธิบายคาชนิดใหม่ก็ควรต้องปรับเนื้อหาดังกล่าวออกเหมือนเช่นที่แบบเรียนของสานักพิมพ์อ่ืน ๆ ไม่ปรากฏ
เนื้อหานี้ และนั่นอาจหมายถึงความจาเป็นต้องทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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ทบทวนงำนศึกษำเกี่ยวกับ จ่ำง แซ่ตั้ง ในบริบทศิลปะไทยสมัยใหม่
Review of Studies About Tang Chang in Context of Modern Art in Thailand
นวภู แซ่ตั้ง1*
Nawapooh Tang Chang1*
บทคัดย่อ
บทความนี้ต้องการจะทบทวนงานศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจ่างในบริบทศิลปะไทยสมัยใหม่ โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานะของจ่างในประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์กระแสหลักซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยมีภาวะของอาณา
นิคมอาพรางจากตะวันตกอันทาให้ศิลปินบางคนเช่นจ่างถูกมองว่าไม่ลงรอยกับประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์กระแสหลัก
หรืออีกนั ยหนึ่งคื อการเป็ นศิลปินชายขอบในประวัติศาสตร์ ศิลปะนิพนธ์ กระแสหลั ก งานศึกษาเกี่ ยวกั บ จ่าง แซ่ ตั้ง
มีปรากฏทั้งในพื้นที่ของวงวิชาการทางวรรณกรรมและวงวิชาการทางทัศนศิลป์ ด้วยความที่จ่างประกอบไปด้วยสอง
สถานะ คือการเป็นจิตรกรและกวี ในขณะเดียวกันสองสถานะของจ่างก็เป็นสถานะที่มีลักษณะขบถและปฏิเสธขนบการ
สร้างงานที่มีมาตั้งแต่อดีต ในบริบทของประวัติศาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ สถานะของจ่างในประวัติศาสตร์เป็นเพียงการ
ปรากฏอยู่ หากแต่ขาดความกลมกลืนและสัมพันธ์กับเรื่องเล่าหลักในประวัติศาสตร์ศิลปะไทยกระแสหลักซึ่งเกี่ยวข้องกับ
“ตะวันตก” “ศิลปะตามหลักวิชา” “สถาบันการศึกษา” และ “ความเป็นไทย” ตลอดจนผลงานของจ่างที่ได้รับอิทธิพลจาก
ปรัชญาจีนเป็นหลัก จึงทาให้จ่างมีลักษณะลักษณะ “ไม่ลงรอย” (misfit) กับความเป็นสมัยใหม่ในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
สมัยใหม่ อันเป็นสมัยใหม่ที่เป็นเพียงรูปคาและปราศจากฐานที่มั่นในศิลปะไทย
Keywords: ศิลปะไทย, ศิลปะสมัยใหม่, ความเป็นสมัยใหม่, จ่าง แซ่ตงั้ , ประวัตศิ าสตร์ศิลปะ

Abstract
The aim of this article is to review existing academic research on the artist Tang Chang who has been
part of the modern art context in Thailand. The article particularly seeks to highlight the position of Chang as a
marginalized artist within the crypto-colonial mainstream art historiography. Existing works on Tang Chang can
be found in both literature and visual art disciplines as Chang was a painter as well as a poet. However, this
border-crossing art practice made it difficult for him to be canonized within the classical art history in Thailand.
In the context of classical Thai modern art, the main narrative has long been related to the notions of “western
tradition”, “academic art”, “institutionalization” and “Thainess”. These terms are ones which Chang did not
associate with. In addition, Chang’s body of work was influenced by Chinese philosophy and Chinese culture.
Consequently, Chang has a complicated ‘misfit’ status within the context of Thai modern art, despite being an
influential public figure in the media in the 1970s. Writings about Chang’s artworks also reveal a complicated
notion of ‘modern’ within the canon of modern art in Thailand.
Keywords: Thai Art, Modern Art, Modernity, Tang Chang, Art History
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บทนำ
จ่าง แซ่ตั้ง (Tang Chang, also known as Chang Sae-tang) เป็นศิลปินไทยผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2477 2533 โดยจ่ า งเกิ ด ในครอบครั วชาวจี นอพยพ และไม่ เคยไดเข้ า รั บการศึ ก ษาทางศิ ล ปะในสถาบั น ใด ๆ ภายใต้
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ที่ศิลปินถูกนิยามผ่านการมีส่วนร่วมกับการศึกษาศิลปะแบบสถาบันโดยศิ ลป พีระศรี
และมหาวิทยาลั ยศิลปากร จ่ างและศิลปิ นจ านวนหนึ่งที่ ไม่ได้ เข้ ารั บการศึกษาในสถาบั นการศึกษาในขณะนั้น เช่น
ประเทือง เอมเจริญ, สมชัย หัตถกิจโกศล, สุชาติ วัจนดิลก หรือสมเกียรติ ปานะศิริศิลป์ จึงถือเป็นศิลปินที่อยู่นอก
สายตาและถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนชายขอบของวงการศิลปะไทยสมัยใหม่ไปโดยปริยาย (ดูเพิ่ม Teh, 2017a ; Teh, 2017b)
ในปี พ.ศ. 2560 ผลงานของจ่างได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ Misfits : Pages from Looseleaf Modernity ร่วมกับ Bagyi Aung Soe ชาวเมียนมาร์ และ Rox Lee ชาวฟิลิปปินส์ ณ Haus der Kulturen der Welt
กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยมี เดวิด เทห์ (David Teh) ภัณฑารักษ์และนักวิชาการชาวออสเตรเลียผู้สนใจงาน
ศิลปะสมัยใหม่ในอุษาคเนย์ เป็นภัณฑารักษ์ ในคาประกาศของภัณฑารักษ์ในนิทรรศการดังกล่าว เทห์อธิบายว่า
นิทรรศการนี้เป็ นการแสดงผลงานของศิลปิ นสามคนที่ ทางานอยู่ที่ชายขอบของความเป็ นสมั ยใหม่ (fringes of
modernism) ในสถานการณ์ตา่ งกัน ทั้งสามคนเป็นที่รู้จักในท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่ แต่ด้วยเหตุผลบางประการ พวก
เขาจึ ง มีบทบาทไม่ม ากนั กในประวั ติศาสตร์ ศิล ปะนิพนธ์ ของชาติ อาจกล่ าวได้ว่าพวกเขาเป็น ศิล ปิ นนอกสายตา
(outsiders) ในเวลาที่พูดถึงศิลปะสมัยใหม่ในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ (Teh, 2017b, p.7) คาถามที่ตามมาจาก
ข้อความข้างต้นคือ เหตุใดกลุ่มศิลปินดังกล่าวจึงมีพ้ืนที่ที่จากัดในประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์ของชาติ โดยเฉพาะใน
กรณีของ จ่าง แซ่ตงั้ ผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนไทยว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในประเทศ
ถึงแม้เทห์จะชี้ให้เห็นว่า ภาวะไม่ลงรอยของจ่างเป็นเพราะจ่างได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมต่างประเทศ
โดยเฉพาะวัฒนธรรมจีน ผลงานของเขาจึงแตกต่างไปจากสิ่งที่เรียกว่า แบบพิมพ์แห่งชาติ (national forms) (Teh,
2017b, p.15 - 19) ทว่าอีกนัยหนึ่ง แบบพิมพ์แห่งชาติก็เป็นผลผลิตจากอิทธิพลวัฒนธรรมต่างประเทศ ประวัติศาสตร์
ศิลปะไทยกระแสหลักที่ให้ความสาคัญกับความเป็นชาติ (national canon) ได้กล่าวถึงความเกี่ยวข้องกับ “ตะวันตก”
“ศิลปะตามหลักวิชา” “สถาบันการศึกษา” และ “ความเป็นไทย” ควบคู่กันไปเสมอ ซึ่งประวัติศาสตร์ศิลปะกระแส
หลักนี้เองทาให้ศิลปินบางคน เช่น จ่าง มีภาวะของการไม่ลงรอยอย่างมีนัยสาคัญ ความเป็นลูกจีนและความไม่ลงรอย
กับประวัติศาสตร์ศิลปะกระแสหลักของจ่างส่งผลให้เทห์พยายามจัดวางจ่างไว้กับศิลปินสิงคโปร์อย่าง Cheo ChaiHiang ที่ทางานจิตรกรรมโดยได้รับอิทธิพลจากการเขียนอักษรจีน และเป็นศิลปินที่ไม่ได้รับการยอมรับในสิงคโปร์ ทว่า
อย่างไรก็ตามปัจจุบัน Cheo ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในการศึกษาที่เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ศิลปะสิงคโปร์ (Teh,
2017, p.44) ซึ่งแตกต่างจากกรณีของจ่างและประเทศไทย
แม้ค วามพยายามของเทห์ จะช่วยสร้ างที่ทางในบริบทศิลปะให้ กับจ่า ง ทว่า คาอธิ บายของเทห์ ก็ไ ม่ไ ด้ใ ห้
รายละเอียดที่ชัดเจนมากไปกว่า การพู ดถึ งอิทธิ พลจีน และความไม่เข้ าพวกซึ่ง เป็ นสิ่ งที่ รู้กั นดี ในหมู่ผู้ส นใจศึกษา
ประวัตศิ าสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ ถึงแม้ผลงานของจ่างจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างมาก แต่ก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าบริบทชีวิตของจ่างก็มีความเกี่ยวข้องกับสังคมไทยอย่างชัดเจน จ่างเกิดในครอบครัวชาวจีนอพยพและใช้ชีวิต
อยู่ในย่านฝั่งธนบุรีมาโดยตลอดชีวิตของเขา ในช่วงเวลาที่จ่างมีชีวิต จ่างมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจานวนมาก มีความ
เกี่ยวข้องกับขบวนการศิลปะการเมืองในช่วงปลายทศวรรษที่ 2510 จนถึงช่วงต้นทศวรรษที่ 2520 และยังปรากฏตัว
ผ่านสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์อยู่บ่อยครั้งในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ นอกจากนี้ผลงานของจ่างหลายชิ้นทั้ง
จิตรกรรมและบทกวีลว้ นเกี่ยวข้องกับบริบทของสังคมไทยอย่างแยกไม่ออก อาทิ ผลงานจิตรกรรมชิ้นสาคัญ 14 ตุลา
16 หรือกวีนพิ นธ์บทต่างๆ ที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคมและการเมืองในขณะนั้น
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บทความนี้ ต้ อ งการจะทบทวนงานศึ ก ษาทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จ่ า งในบริ บ ทศิ ล ปะไทยสมั ย ใหม่
โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานะของจ่างในประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์กระแสหลักซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยมี
ภาวะของอาณานิคมอาพรางจากตะวันตกอันทาให้ศิลปินบางคนเช่นจ่างถูกมองว่าไม่ลงรอยกับประวัติศาสตร์ศิลปะ
นิพนธ์กระแสหลัก หรืออีกนัยหนึ่งคือการเป็นศิลปินชายขอบในประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์กระแสหลัก แม้ว่าผลงาน
ของเขาจะมีความสาคัญและได้รับความสนใจจากทัง้ ในและนอกประเทศ ทั้งนี้ จะทาให้เห็นบทบาทของจ่างที่ถูกพูดถึง
ผ่านงานวิชาการที่มีอยู่ ตลอดจนนาไปสู่การเปิดพืน้ ที่ทางการศึกษาในมุมมองใหม่ ๆ ต่อบทบาทของจ่างที่ยังไม่ถูกพูด
ถึงในปัจจุบัน

ว่ำด้วย “ศิลปะไทยสมัยใหม่”
ผลงานศิลปะของจ่างที่คน้ พบและได้มีการจัดเก็บอยูใ่ นปัจจุบันชีใ้ ห้เห็นว่าจ่างเริ่มต้นสร้างผลงานศิลปะอย่าง
จริงจังในช่วงหลังทศวรรษที่ 2500 หากพิจารณาตามช่วงเวลา ในขณะนั้น บริบทของวงการศิลปะไทยเริ่มที่จะก้าวสู่
กระแสของศิลปะสมัยใหม่ มีการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยศิลปากรและมีการเรียนการสอนศิลปะในแบบตะวันตก การพูดถึง
จ่างและปมปัญหาต่างๆ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้สาหรับการเริ่มต้นอธิบายด้วยการพูดถึงศิลปะไทยสมัยใหม่
แม้ว่าศิลปะไทยสมัยใหม่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นสมัยใหม่ แต่ความเป็นสมัยใหม่ในบริบทของศิลปะ
ไทยสมัยใหม่ก็แตกต่างออกไปจากนิยามของความเป็นสมัยใหม่ในแบบตะวันตก ในแง่หนึ่งศิลปะไทยสมัยใหม่มักถูก
มองว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับกลุ่มงานที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีหรือศิลปะแบบประเพณีนิยมซึ่งสนับสนุนโดยรัฐ
และสัมพันธ์กับศาสนาพุทธ ทว่าในอีกแง่หนึ่ง ศิลปะไทยสมัยใหม่น้ีสัมพันธ์กับบริบทของรัฐไทย และความเป็นไทย
อย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะความเป็นไทยที่เชื่อมโยงกับความเป็นสมัยใหม่ของตะวันตกผ่านลักษณะอาณานิคมอา
พราง ความซับซ้อนของความเป็นสมัยใหม่ในบริบทศิลปะไทยจึงจาเป็นต้องพูดถึง ศิลปะแบบไทยประเพณี และความ
เป็นไทยแบบตะวันตกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ปฏิเสธไม่ได้ว่าศิลปะไทยประเพณีดารงอยู่ในฐานะเครื่องมือทางชนชัน้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงรสนิยมและความมี
อารยะของชนชั้นนา ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ศิลปะไทยผูกติดอยู่กับชนชั้นนาและความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา ชนชั้น
ปกครองที่มาจากทั้งวังหลวง วังหน้า และเจ้านายท้องถิ่น มักจะสนับสนุนการสร้างงานศิลปะในวัดหรือวังหลวงต่างๆ
สุธี คุณาวิชยานนท์ (2545, น.2-3) ชี้ให้เห็นว่า เมื่อกล่าวถึงงานศิลปะของสยามในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ งานดังกล่าว
จะหมายถึงศิลปะในราชสานักและวัดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับศูนย์กลางอานาจอย่างกรุงเทพฯ ศิลปะของอาณาจักร
ท้องถิ่นที่อยูต่ ามชายขอบของอานาจรัฐสยามหรืองานช่างชาวบ้านจะไม่ค่อยได้รับการบรรจุในทาเนียบศิลปะแห่งชาติ
ไทย และเนื้อหาของศิลปะมักจะให้ความสาคัญกับความเชื่อทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพุทธศาสนา ใน
มุมมองของปัจจุบัน ศิลปะในราชสานักและวัดอาจจัดประเภทได้เป็นเรื่องของงานช่ าง ทว่าสาหรับสังคมไทยดั้งเดิม ดู
เหมือนว่างานช่างกับศิลปะจะมีสว่ นเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก สุชาติ สวัสดิ์ศรี (2545, น.20 อ้างใน สุธี คุณาวิชยา
นนท์, 2545) แสดงทัศนะว่า คาว่า “ศิลปะ” น่าจะมาจากคาว่า “สิบ” หรือ “สิปปะ” อันหมายถึงช่างสิบหมู่ ซึ่งมีความ
เป็นไปได้ที่คาว่า “สิปปะ” จะเพี้ยนมาเป็นคาว่า “สิลปะ” และต่อมากลายเป็น “ศิลป” และ “ศิลปะ” ซึ่งเกี่ยวโยงกับ
รากเหง้าช่างโบราณทัง้ สิบ ทัง้ นี้งานช่างในอดีตหรือช่างสิบหมู่มิได้รวมเอางานช่างพื้นบ้านเข้าไปด้วย ช่างสิบหมู่จึงถูก
ทาให้กลายเป็นของสูงส่งอันผูกอยู่กับชนชั้นนา ในส่วนของรูปแบบงานศิลปะ ทีปกร (2540, น.47) กล่าวว่างาน
จิตรกรรมไทยในอดีตสะท้อนแต่ภาพชนชั้นปกครองที่สวยงามเลิศลอยแบบอุดมคติ เหมือนภาพเทวดามากกว่าคน
ธรรมดา ส่วนรูปของไพร่และทาสมักเขียนให้ดูหยาบโลน เป็นเพียงภาพย่อยๆ อยู่ตามตีนภาพใหญ่ ทีปกรยังกล่าว
เสริมว่า นอกจากชนชั้นศักดินาจะไม่สนับสนุนให้เขียนภาพแสดงถึงวิถีชีวิตจริงของประชาชนแล้ว ยังกีดกันมิให้ศิลปิน

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2166

เขียนรูปรับใช้ประชาชนด้วย ดังปรากฎกรณีที่ขรัวอินโข่งเขียนภาพเหมือนของสุนทรภูแ่ ละได้รับพระบรมราชโองการให้
ทาลายทิง้ เพราะเป็นเพียงไพร่ หากแต่กรณีที่เขียนพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 4 กลับได้เก็บไว้ในพิพธิ ภัณฑสถาน
การเริ่มต้นของศิลปะไทยสมัยใหม่ (ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นสมัยใหม่แบบตะวันตก) อาจต้องย้อนกลับไป
ในช่วงปลายรัชกาลที่ 6 ผ่านการเดินทางของประติมากรชาวฟลอเรนซ์นาม คอร์ราโด เฟโรจี (Corrado Feroci) ผู้ได้รับ
คัดเลือกจากรัฐบาลอิตาลีให้เข้าทางานเป็นช่างปั้นในกรมศิลปากรเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ตามคาขอของรัฐบาลสยามใน
ขณะนั้น ต่อมาคอร์ราโด เฟโรจี ได้แปลงสัญชาติเป็นไทย เปลี่ยนชื่อเป็น ศิลป พีระศรี และกลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล
ในช่วงเริ่มต้นของศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยเป็นอย่างมากคนหนึ่ง ศิลป พีระศรี เริ่มต้นวางรากฐานการศึกษาศิลปะ
ผ่า นการจั ดตั้ง โรงเรี ยนประณี ต ศิลปกรรม และต่อมาเปลี่ ย นเป็ น โรงเรีย นศิล ปากร และมหาวิทยาลั ย ศิลปากร
ตามลาดับ ศิลป พีระศรีสามารถสื่อสารได้ในภาษาไทยจึง และเป็นเรี่ยวแรงสาคัญในการร่างหลักสูตรตามแบบ
สถาบันศิลปะแบบยุโรป จึ งปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของศิลป พีระศรี ในแง่หนึ่งทาให้เกิดการศึกษาศิลปะในแบบ
ตะวันตก ในขณะเดียวกันการทางานภายใต้รัฐ และสถาบันการศึกษาของศิลปได้สร้างรูปแบบงานแบบประเพณีที่ผูก
ติดอยู่กับชนชัน้ และศาสนาขึน้ มาอีกแบบหนึ่ง
ศิลปะแบบหลักวิชาของตะวันตก ซึ่งปรากฎในผลงานของศิลป พีระศรี และศิลปินที่ได้รับการศึกษาผ่าน
บริบทสถาบันการศึกษาเกิดขึน้ บนฐานคิดของความเป็นสมัยใหม่ โดยเริ่มจากรูปแบบศิลปะเชิงสัจจนิยม (realism) การ
เกิดขึ้นของศิลปะดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าทางด้านทัศนียภาพ (linear perspective) กายวิภาค
องค์ประกอบศิลป์ แสงและเงาเพื่อถ่ายทอดภาพ รูปร่าง รูปทรง แสงสีตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้สมจริงมากที่สุด
ระบบทัศนียวิทยาของบรูเนลเลสกิ ทาให้ศิลปะกับความเป็นจริงถูกผูกเข้าหากัน พัฒนาการต่อมาของศิลปะในรูปแบบ
จินตนิยม (romanticism) ให้ความสาคัญกับอารมณ์ความรู้สกึ และธรรมชาติ โดยลดความเชื่อในเรื่องเหตุ และระเบียบ
แบบแผน รวมทั้งให้ความสาคัญแก่มนุษย์ในฐานะเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่าส่วนรวม ศิลปะทั้งสองรูปแบบนี้สะท้อนให้
เห็นถึงแนวทางเริ่มต้นของศิลปะสมัยใหม่ซึ่งความจริงสามารถตีความได้ในสองลักษณะ การนาเสนอ “ความจริง” ทาง
กายภาพยังคงเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะโดยเฉพาะศิลปะแบบสัจจนิยม ซึ่งมีศิลปินเป็นผู้
นาเสนอความจริงแท้ ในบริบทศิลปะจินตนิยมความจริงแท้นั้นมิใช่เพียงแค่ ความจริงแท้จากโลกภายนอก แต่ยั ง
เกี่ยวกับความมนุษย์ไม่สามารถแยกออกจากอารมณ์ได้ ศิลปะจินตนิยมเข้ามาทาให้สถานะของความเป็นมนุษย์ชัดเจน
ขึ้นในแนวทางมนุษยนิยมแบบสมัยใหม่ ซึ่งเชื่อว่าอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงที่จะ
นาพามนุษย์เข้าสู่ความเป็นจริงได้ (กีรติ บุญเจือ , 2545, น.47) ศิลปะจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับอารมณ์มนุษย์และการ
สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินในฐานะมนุษย์ มุมมองแนวคิดความเป็นสมัยใหม่ยังนามาสู่การตั้งคาถามกับขนบการ
ทางานในแบบเดิม และตั้งคาถามกับการทางานของตนเองของศิลปินเพื่อนาไปสู่ความก้าวหน้า (progressive) อนึ่งราก
ศัพท์ของคาว่า modern ซึ่งแปลว่าสมัยใหม่มาจากคาว่า modo ในภาษาลาติน (Lyotard, 1984, p.79) ซึ่งมีความหมาย
ในภาษาอังกฤษว่า “just now” หรือขณะนี้ การปรากฏของช่วงเวลาขณะใดขณะหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อผ่านพ้นอะไรบางอย่าง
มาก่อน now จึงเป็นสิ่งที่ไม่เสถียรและปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามบริบทเวลา ยุคสมัยที่เกิดขึ้นหลังยุคสมัยใดยุคสมัย
หนึ่ง ยุคสมัยนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นยุค “สมัยใหม่” อาทิ ยุคสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (renaissance) ซึ่งย้อนกลับไปฟื้นฟู
องค์ความรู้และวิทยาการต่างๆ ในสมัยกรีกและโรมัน ก็ถูกเรียกว่า “สมัยใหม่” ในแง่หนึ่งอาจมองว่าการตระหนักถึง
บริบทเวลาปัจจุบัน หรือ now คือการตระหนักถึงตัวตนของศิลปินซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการก้าวสู่ความเป็นสมัยใหม่)
ความเป็นสมัยใหม่จึงเป็นสิ่งที่ post ตัวเองอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือความเป็นสมัยใหม่ไม่เคยหยุดที่จะวิพากษ์สิ่งที่
กลายเป็นอดีตอันรวมถึงตัวมันเอง ประวัติศาสตร์ของความเป็นสมัยใหม่จึงเป็นเรื่องเล่าของความพยายามที่จะทาสิ่ง
ใหม่ให้กา้ วหน้าต่อไปอยู่เสมอโดยการวิพากษ์สิ่งที่มีอยูใ่ นอดีต
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เมื่ อ ศิ ล ปะในรู ป แบบตะวั น ตกเข้ า มาในบริ บ ทไทยมุ ม มองเกี่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ า ดั ง กล่ า วก็ ไ ด้ รั บ การ
ปรับเปลี่ยนไปตามอุดมการณ์ของศิลปิน รัฐชาติ และผู้เกี่ยวข้อง ในบริบทการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ประเทศไทย สิ่งที่
น่า สั ง เกตคื อ การให้ ค วามส าคั ญกั บอารมณ์ ใ นฐานะของสิ่ ง ที่ แ สดงความเป็ น มนุษย์ มากกว่า ภาวะของสิ่ ง ที่ เป็ น
ความก้าวหน้า และมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนเป็นความก้าวหน้าในความหมายแบบอาณานิคม คือการได้รับอิทธิพล
และอุดมคติแบบตะวันตกโดยมองว่าความก้าวหน้าดังกล่าวควรเป็นความก้าวหน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกับโลก
ตะวันตกอันเป็นประเทศผู้เป็นต้นแบบแห่งการพัฒนา
จะเห็ น ได้ ว่า การเกิ ด ขึ้น ของศิล ปะไทยสมั ย ใหม่มั ก จะถู ก อธิ บายโดยแยกไม่ อ อกจากการได้ รับอิทธิ พ ล
ตลอดจนการวางรากฐานจากตะวันตก โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีศิลป พีระศรี เป็นผู้เขียน
หลักสูตร และหลักสูตรนั้นก็เป็นตะวันตกที่มีภาวะของการแปลข้ามวัฒนธรรม (cultural translation) จากตะวันตกให้
กลายเป็นไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์ไทยในทุกสานวนกล่าวถึงศิลปะไทยสมัยใหม่ไปในแนวทางเดียวกันแทบจะ
ทั้งหมด งานของ พิริยะ ไกรฤกษ์ และ เผ่าทอง ทองเจือ (2559) เริ่มต้นจากการกล่าวว่า “จะเสียอะไรไม่ว่าขอให้
ก้าวหน้าแล้วกัน” พิริยะและเผ่าทองวางตาแหน่งของศิลปะแบบใหม่ให้อยูต่ รงข้ามกับศิลปะไทยประเพณี (ศิลปะสยาม)
โดยตรง โดยในตอนหนึ่งพิริยะและเผ่าทองอธิบายว่า “ศิลปะสยามเริ่มตกต่าลงเมื่อมีการเปิดพระราชอาณาจักรเพื่อ
รับอารยธรรมตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้เสื่อมลงอย่างสุดขีดในรัชสมัยต่อมา
คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สาเหตุที่ทาให้ศิลปะแนวประเพณีนิยมเสื่อมลงนั้นก็เนื่องมาจาก
นโยบายการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย และการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา” (พิริยะ ไกรฤกษ์ และ เผ่าทอง
ทองเจือ, 2559, น.99) ถึงแม้ว่าพิริยะและเผ่าทองจะเขียนถึงความก้าวหน้าอันเป็นมิติหนึ่งของความเป็นสมัยใหม่ แต่
อย่ า งไรก็ ต ามความก้ า วหน้ า ในที่ น้ี อ าจมี ค วามหมายที่ แ ตกต่ า งจากความก้ า วหน้ า ในกระแสสมั ย ใหม่ เพราะ
ความก้าวหน้าของพิริยะและเผ่าทองกลับกลายเป็นการสูญเสียรากทางวัฒนธรรมตลอดจนความเป็นไทย มิได้เป็น
ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากการวิพากษ์และตั้งคาถามต่อขนบและข้อจากัดของสิ่งที่มีอยู่ในอดีตจนนาไปสู่การเกิดขึ้น
ของสิ่งที่เป็นสมัยใหม่ นอกจากนี้พิริยะและเผ่าทองยังเน้นย้าถึงอิทธิพลของศิลป พีระศรี ในฐานะครูฝรั่งผู้วางรากฐาน
ศิลปะไทยสมัยใหม่ไว้ในตอนหนึ่งว่า “มรดกของศาสตราจารย์ศิลปที่มีต่อประเทศนี้ก็คือผลิตผลของศิลปะสมัยใหม่ใน
ประเทศไทยทั้งหมด” (พิริยะ ไกรฤกษ์ และ เผ่าทอง ทองเจือ, 2559, น.114) เช่นเดียวกับงานของ สุธี คุ ณาวิชยานนท์
(2545) ที่กล่าวถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงจาก “สยามเก่า” มาสู่ความเป็น “ไทยใหม่” ถึงแม้ว่าสุธีจะยอมรับว่าศิลปะ
ไทยสมัยใหม่ยังคงได้รับอิทธิพลตะวันตกมาอย่างเต็มที่ แต่สุธีก็เห็นว่าพัฒนาการของศิลปะไทยสมัยใหม่มีความผกผัน
ไร้ระเบียบ ไม่ได้พัฒนาเป็นเส้นตรงตามลาดับขั้นก่อน - หลัง ตามแบบของอารยธรรมตะวันตกที่เป็นแบบฉบับ ในตอน
หนึ่งของบทสรุป สุธีได้ให้อรรถกถาธิบายของศิลปะไทยสมัยใหม่ไว้อย่างชัดเจนว่า “ศิลปะลัทธิสมัยใหม่ของตะวันตก
เกิดจากกระแสการต่อต้านและท้าทายศิลปะตามหลักวิชา สถาบันศิลปะ และรูปแบบเหมือนจริง แต่ไทยรั บเอาศิลปะ
ตามหลักวิชาและรูปแบบเหมือนจริงเข้ามาในฐานะศิลปะสมัยใหม่ (สุธี คุณาวิชยานนท์ , 2545, น.235 - 236) งาน
ของสุธีจึงมิได้อธิบายศิลปะไทยสมัยใหม่ในแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิมนัก และเป็นอีกงานหนึ่งที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าในมิตขิ องความเป็นสมัยใหม่โดยการตัง้ คาถามต่อข้อจากัดที่มอี ยู่ในอดีต กล่าวคือเป็นการได้รับอิทธิพล
ตะวันตกผ่านการวางรากฐานในสถาบันการศึกษาและการเป็นศิลปะตามหลักวิชา
งานของอภินันท์ โปษยานนท์ (Poshyananda, 1992) ไม่ได้ปฏิเสธอิทธิพลของความเป็นตะวันตกในศิลปะไทย
สมัยใหม่ โดยเฉพาะเมื่อคอราโด เฟโรจี หรือศิลป พีระศรี กลายเป็นแกนนาในการพัฒนาศิลปะไทยสมัยใหม่ผ่านการ
ตัง้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งศิลป พีระศรี และกลุ่มปัญญาชนในสมัยนัน้ เช่น หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร, พระ
สาโรชรัตนนิมมานก์ และพระยาอนุมานราชธน ได้เผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะไทยสมัยใหม่ให้ กับศิลปิน โดยเฉพาะ
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ศิลปะรูปแบบอิมเพรสชันนิสม์ (impressionism) และคิวบิสม์ (cubism) แต่อย่างไรก็ตาม อภินันท์ก็เห็นว่าพัฒนาการ
ของศิล ปะไทยสมัย ใหม่มีแ นวทางเฉพาะของตน โดยปรับปรุ งมาจากทิศ ทางที่ หลากหลายให้ เหมาะสมกั บความ
ต้องการแสดงออกแบบไทย (Poshyananda, 1992, p.231) ภายหลัง งานของอภินันท์กลายเป็นหนังสือประวัติศาสตร์
ศิลปะนิพนธ์ไทยที่ได้รับการอ้างอิง และยอมรับมากที่สุด และกลายเป็ นแนวทางหลั กในการอธิบายถึงศิล ปะไทย
สมัยใหม่ กล่าวคือไม่ปฏิเสธอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกผ่านการสร้างชาติและการวางรากฐานโดยศิลป พีระศรี แต่ก็
ถูกปรับให้เหมาะสมกับบริบทของความเป็นไทย
ธนาวิ โชติประดิษฐ (2553) นักประวัตศิ าสตร์ศิลปะในยุคต่อมา ยืนยันถึงสิ่งที่อภินันท์ (Poshyananda, 1992)
ได้เสนอว่าศิลปะไทยสมัยใหม่เกี่ยวข้องกับการสร้างชาติและการรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกและปรับให้เหมาะสม
กับบริบทความเป็นไทย ธนาวิเห็นว่าการรับเอาอารยธรรมตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยเป็นความพยายามในการสร้าง
ชาติและความพยายามสร้างความมั่นคงให้กับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปพร้อมกัน หลังจากการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ศิลปะไทยสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงจากการเป็นไปเพื่อส่งเสริมสถาบันกษัตริย์มาเป็นการส่งเสริมรัฐบาลไทย
จอมพล ป.พิบูลสงครามยกสถานะของโรงเรียนศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัย ศิลปากรภายใต้การดาเนินการของศิลป พี
ระศรี โดยงานของศิลป พีระศรี มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับรสนิยมทางศิลปะแบบนาซี การสถาปนาความเป็นชาติไทย
ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลต่อการเกิดขึ้นของพระบรมรูปและอนุสาวรีย์ต่างๆ ในแบบตะวันตก แต่เป็นไปเพื่อการ
แสวงหาความเป็นไทย และถึงแม้ว่ายุคสมัยเผด็จการทหารได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ธนาวิก็ได้ช้ีให้เห็นว่าการแสดงออกถึง
ชาตินิยมในงานศิลปะยังคงอยู่ ในบริบทเมื่อศิลปะไทยก้าวเข้าสู่กระแสนานาชาติ กระบวนการดังกล่าวทาให้เกิด การ
แสวงหา “ความเป็นไทย” ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ (ธนาวิ โชติประดิษฐ, 2553, น.108 - 109) มุมมองของธนาวิ
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานของ เดวิด เทห์ (2559) โดยเทห์เห็นว่าศิลปะไทยสมัยใหม่ไม่สามารถแยกออกจากรสนิยม
ของรัฐได้ ตัวของศิลป พีระศรี เองในฐานะผู้มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของศิลปะไทยสมัยให ไม่ได้มีความคิดในการ
ต่อต้านขนบเดิม ในทางตรงกันข้ามเขากลับระมัดระวังเลือกสรรให้การสอนศิลปะแบบยุโรปสมัยใหม่ของเขาแสดง
ความเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีสยาม เทห์เห็นว่าสิ่งที่ศิลป พีระศรี ทาเป็นการบ่มเพาะสร้างความกากวมขึ้นมา
อย่างรอบคอบให้กั บสิ่งที่อ าจจะมองว่ามีความเป็น ไทยก็ ได้ หรือเป็นตะวันตกก็ไ ด้ และให้ ความสาคั ญกับ “การ
แลกเปลี่ยนที่ต่อเนื่องและตอบสนองกันทั้งสองฝ่าย ทั้งในทางความคิดและสไตล์รูปแบบทางศิลปะ” (บัณฑิต จันทร์โร
จนกิจ, 2550 อ้างใน เดวิด เทห์, 2559, น.136)
จากงานทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์ไทยโดยส่วนใหญ่ กล่าวถึงศิลปะไทย
สมัยใหม่ที่มีจุดร่วมเดียวกัน กล่าวคือเกี่ยวข้องกับ “ตะวันตก” “ศิลปะตามหลักวิชา” “สถาบันการศึกษา” และ “ความ
เป็นไทย” สิ่งเหล่านี้ประกอบเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่กระแสหลัก (Thai national canon) ที่เกิดขึ้นบน
คาอธิบายแบบเดียวอันเป็นคาอธิบายที่ละทิง้ ศิลปินที่ไม่ลงรอยไว้อยู่นอกพื้นที่ของศิลปะไทยสมัยใหม่ แน่นอนว่า หาก
มองจากมุมของประวัตศิ าสตร์ศิลปะนิพนธ์ เป็นไปไม่ได้ที่ประวัตศิ าสตร์จะบอกกล่าวเรื่องราวทุกเรื่อง เพราะการสร้าง
ประวัตศิ าสตร์คอื การสร้างเรื่องราวของอดีตบนฐานของความทรงจาและอานาจ ดังนั้นจึงมีสิ่งที่ถูกจา ในขณะเดียวกัน
สิ่งที่ไม่ลงรอยกับประวัติศาสตร์ก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกลืม ในทางกลับกัน หากมองผ่านตัวศิลปินและผลงานของศิลปิน
และแนวทางการสร้ า งผลงานที่ เ ชื่ อ มโยงและขั บ เบี ย ดกั บ ขนบ ยั ง คงปรากฏศิ ล ปิ น บ างคนที่ ดู จ ะไม่ ล งรอยกั บ
ประวัตศิ าสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ในแบบกระแสหลัก ทว่าผลงานของเขายังคงส่งอิทธิพลต่อสาธารณะและได้รับความ
สนใจในวงกว้างจนถึงปัจจุบัน จ่าง แซ่ตั้ง คือหนึ่งในศิลปินดังกล่าวจึงเป็นโจทย์ที่น่าสนใจว่า หากเปลี่ยนมุมมองจาก
การมองผ่านประวัตศิ าสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่อันเป็นกระแสหลักนามาสู่การมองผ่านบริบทของผลงานและตัวศิลปิน
ตลอดจนวาทกรรมแวดล้อมในช่วงที่ศิลปินผลิตผลงาน อะไรเป็นสิ่งที่ทาให้ศิลปินและผลงานของเขาถูกมองว่าไม่ลง
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รอยกับศิลปะกระแสหลัก แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงได้รับความสนใจจากในและนอกประเทศ ซึ่งในเวลาต่อมาผลงาน
หลายชิน้ กลายเป็นผลงานที่ถูกศึกษาในสถาบันการศึกษา และเมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะจัดวางศิลปินและผลงานไว้ในส่วน
ไหนของประวัตศิ าสตร์
ในกรณีของจ่าง แซ่ตั้ง แม้จ่างจะไม่ได้รับการศึกษาในสถาบันการศึกษาซึ่งมีขนบการศึกษาศิลปะชัดเจน แต่
งานของจ่างอาจถูกอธิบายผ่านมุมมองศิลปะแบบจินตนิยมได้ ในบทความศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ศิลป พีระศรี
อธิบายว่า “ศิลปินเป็นผู้มีความรู้สึกอ่อนไหวกว่าบุคคลทั่วไปโดยเฉลี่ย ฉะนั้นเองศิลปินจึงได้รับการกระตุ้นเตือนจาก
สิ่งแวดล้อมตน และโดยที่สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ๆ อั นมีสภาวะตกต่างไปจากสมัย
โบราณ ศิลปินจึงมีอารมณ์สะเทือนใจสร้างงานศิลปของเขาขึ้น ดังนั้น ศิลปร่วมสมัยจาต้องแตกต่างไปจากศิลปในอดีต
อย่างไม่คานึงถึงอิทธิพลโดยตรงของต่างประเทศ” (ศิลป พีระศรี, 2545, น.24) แม้งานของจ่างจะได้รับอิทธิพล
ความคิดและวัฒนธรรมจีนมากกว่าตะวันตก แต่งานของจ่างก็สามารถอธิบายผ่านมุมมองศิลปะสมัยใหม่ได้

งำนศึกษำเกี่ยวกับ จ่ำง แซ่ตั้ง
ผลงานของจ่างมีผู้เลือกศึกษาทัง้ ในส่วนของงานวรรณกรรมและงานจิตรกรรม ในขณะเดียวกันการทางานของ
จ่างยังตั้งคาถามกับเส้นแบ่งของงานจิตรกรรมและกวีนิพนธ์ ผ่านงานประเภทบทกวีรูปธรรม ด้วยเหตุน้ีจึงมีงานศึกษา
ที่เกี่ยวกับจ่างจากทั้งผู้ที่ศึกษางานวรรณกรรมและงานทัศนศิลป์ อย่างไรก็ดีการทางานของจ่างในลักษณะข้ามสื่อนี้
เป็นปัญหาในการนิยามและจัดวางจ่างอย่างชัดเจนในจุดใดจุดหนึ่งในประวัตศิ าสตร์ศิลปะ
สินธุ์ชัย สุขสว่าง (2520) ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมของ จ่าง แซ่ตั้ง โดยงานชิ้นนี้สินธุ์ชัยได้ทาการ
เก็บข้อมูลจากตัวศิลปินโดยตรงในขณะที่ศิลปินยังมีชวี ติ อยู่ สินธุ์ชัยสรุีปว่าจ่างเขียนวรรณกรรมในลักษณะรูปแบบและ
เนื้อหาต่าง ๆ กัน เพื่อเสนอแนวคิดทางปรัชญา ทั้งการพูดถึงเอกภาพแห่งสรรพสิ่งหรือปรัชญาเต๋า การเสนอมุมมอง
เกี่ยวกับชีวทัศน์ที่ว่ามนุษย์ควรมีชวี ติ ที่สงบสุข ดาเนินชีวติ อย่างง่าย ๆ ตามธรรมชาติ งานของจ่างนาเสนออุดมคติทาง
การเมืองในระบบเสรีนิยมผนวกกับธรรมชาตินิยม และเสนอปฏิปทาคุณสมบัติของนักปกครองที่ดี ซึ่งงานของสินธุ์ชัย
อาจถือว่าเป็นงานวิชาการชิ้นแรกที่ศกึ ษาเกี่ยวกับจ่างและทาการศึกษาในขณะที่จ่างยังมีชีวิตอยู่ มุมมองนี้สะท้อนการ
จัดวางจ่างโดยสัมพันธ์กับวัฒนธรรมจีนและปรัชญาเต๋า ซึ่งสืบต่อมาถึงงานศึกษาต่อ ๆ มาทั้งในส่วนของวรรณกรรม
และงานศึกษาทางทัศนศิลป์ ซึ่งการที่จ่างสัมพันธ์กับวัฒนธรรมจีนทั้งในแง่ของผลงานและภูมิหลังของการเกิดใน
ครอบครัวของลูกจีนพลัดถิ่น ทาให้จ่างแปลกแยกจากวงการศิลปะและวรรณกรรมในช่วงนั้น ทั้งการที่จ่างมิได้เขียน
บทกวีในแบบขนบฉันทลักษณ์ตลอดจนการสร้างผลงานจิตรกรรมที่มีกลิ่นอายวัฒนธรรมจีน และความเป็นจีนถูกทา
ให้ด้อยค่าในบริบทของสั งคมไทยในอดีต ต่อมา ดวงมน จิต ร์จานงค์ และกอบกาญจน์ ภิญโญมารค (2548) ได้
ทาการศึกษาโลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติในกวีนิพนธ์ร่วมสมัย โดยการศึกษาจากบทกวีของจ่าง แซ่ตั้ง และอังคาร กัล
ยาณพงศ์ โดยดวงมนและกอบกาญจน์เห็นว่างานของจ่างและอังคารสะท้อนพื้นฐานวิธีคิดในสังคมไทยที่สืบมาจาก
สมัยเก่า ที่ว่าวิชาความรู้ที่พึงยกย่องคือวิชาความรู้ที่นาคนทั้งผองไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ผลงานของ
อังคารและจ่างเป็นศิลปะที่สามารถนาทางไปสู่การค้นหาความจริง กรอบโลกทัศน์ทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋าที่
อังคารและจ่างยึดถือตามลาดับเป็นปัจจัยให้กวีทั้งสองเห็นพ้องกันว่า มนุษย์ตอ้ งเข้าใจความจริงของการไม่เที่ยงแท้ ซึ่ง
วิธีคิดของกวีทั้งสองเป็นสิ่งที่สอดรับกับความตระหนักว่าปัญหาของปัจเจกบุคคลและปัญหาสังคมไม่ใช่สิ่งที่จะแยก
ออกจากกั น ได้ งานของดวงมนและกอบกาญจน์ยั ง คงจั ด วางจ่ า งให้ สั ม พั น ธ์ กั บวั ฒ นธรรมจี น และลั ทธิ เต๋ า ใน
ขณะเดียวกันก็ทาให้จ่างมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยและวิธีคดิ ในสังคมไทยที่สบื ทอดมาจากสมัยเก่า แต่อย่างไรก็ตาม
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ดวงมนและกอบกาญจน์ก็มไิ ด้ทาให้เห็นถึงลักษณะของจ่างที่แปลกแยกจากวงการศิลปะและวรรณกรรมในช่วงนัน้ และ
ภาวะของการที่จ่างวิพากษ์แนวทางการสร้างสรรค์บทกวีที่มีอยูใ่ นอดีต
งานศึกษาเกี่ยวกับจิตรกรรมของจ่างทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่จ่างเสียชีวิต อัจฉราพร ตั้งพรประเสริฐ (2545)
ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมของจ่างจานวน 354 ชิ้น อัจฉราพรพบว่าแนวความคิดในการสร้างผลงาน
จิตรกรรมของจ่าง คือ หลักการวาดภาพของจิตรกรเต้าฉี ตัวอั กษรจีน ปรัชญาจีน ศิลปะการวาดภาพพู่กันจีนของ
ปรัชญาเต๋าและเซ็น กวี และกวีรูปธรรม สอดคล้องกับงานศึกษาของ ศภิสรา เข็มทอง (2552) โดยศภิสราให้ความ
สนใจกับอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในผลงานจิตรกรรมของ จ่าง แซ่ตั้ง ศภิสราอธิบายว่า จ่าง แซ่ตงั้ ใช้เทคนิคกลวิธีใน
การสร้างผลงานแบบประเพณีจีน คือให้ความสาคัญกับเส้นและสีที่ฉับไว รวดเร็ว สาแดงอารมณ์ แต่ก็แฝงไปด้วย
ภาวะนามธรรม ธรรมะ และความสงบนิ่งของจิตใจไว้ด้วยกัน อีกทัง้ ยังสร้างผลงานด้วยกลวิธีและวัสดุเดียวกันกับจิตร
กรแบบจีนประเพณี โดยงานของจ่างได้อิทธิพลจากปรัชญา ภาษา และศิลปะจีน แบบประเพณี คือการแสวงหาแนว
ทางการสร้างสรรค์ที่เป็นของตนเอง ไม่ลอกเลียนหรือทาซ้ากับผู้ใด และมโนทัศน์ของจ่างในการศึกษาปรัชญา ภาษา
และศิลปะแบบจีนประเพณี ก็เพื่อเข้าถึงหลักปฏิบัติ หลักคิดที่ประกอบไปด้วยธรรมะ ธรรมชาติ ความจริง และสัจ
จธรรมอันหล่อหลอมเป็นแนวความคิ ดและแนวทางการสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ เพื่อให้ตนเองเป็นผู้มีปัญญาบริสุทธิ์ ทั้ง
งานของอัจฉราพร (2545) และศภิสรา (2552) ถือเป็นงานเพียงสองชิน้ ที่ให้ความสนใจไปที่ผลงานของจ่างโดยตรง แต่
อย่างไรก็ตามงานศึกษาทัง้ สองชิ้นยังคงศึกษาอยู่แต่เพียงการวิเคราะห์เทคนิคและแนวคิดในตัวผลงาน งานทั้งสองยัง
ไม่ได้ทาให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับบริบทโดยรอบทั้งบริบทของประวัติศาสตร์และบริบทของชีวิตศิลปิน
นอกจากนี้งานทั้งสองชิน้ ยังสนใจเพียงบริบทที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนเพียงอย่างเดียว ซึ่งดูจะเป็นการเหมารวมและ
ลดทอนอิทธิพลของสังคม วัฒนธรรม การเมือง และบริบทรายรอบในขณะที่จ่างสร้างผลงาน
ในประวั ติศ าสตร์ ศิลปะไทยสมั ยใหม่ จ่า งมั กจะถู ก กล่ าวถึง ในฐานะของศิล ปิน ผู้ส ร้า งผลงานจิ ตรกรรม
นามธรรมโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก และในฐานะของศิลปินผู้สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับขบวนการศิลปะเพื่อชีวิต
อันสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงปลายทศวรรษที่ 2510 สุธี คุณาวิชยานนท์ (2545, น.72, 93) ได้กล่าวถึง
จ่างในฐานะศิลปินไร้สังกัดที่เริ่มสร้างชื่อเสียงในวงการตัง้ แต่ตน้ ทศวรรษที่ 2500 จ่างศึกษาค้นคว้าศิลปะโดยไม่ได้ผ่าน
สถาบันศึกษาศิลปะใด ๆ ทั้งสิ้น สุธเี สนอว่าจ่างเป็นจิตรกรไทยคนแรกที่สร้างงานนามธรรมโดยปราศจากภาพตัวแทน
ของสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุใด ๆ ในโลกที่เรารู้จัก งานจิตรกรรมนามธรรมของจ่างเป็นงานที่เน้นการแสดงออกอย่าง
ฉับพลันด้วยฝีแปรง แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของงานเขียนพู่กันจีน และมีความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา ลัทธิ เซน และ
เต๋า อันมีที่มาจากการที่เขามีเชื้อสายจีนและมีความสนใจในปรัชญาและกวีนพิ นธ์จีน งานของสุธีให้ภาพของการเกิดขึ้น
ของศิลปะไทยสมัยใหม่ตามลาดับเวลา ซึ่งเรื่องราวของจ่างปรากฏอีกครั้งในส่วนของบทที่ 5 เส้นขนานแห่งอุดมการณ์
อันเป็นบทที่สุธีกล่าวถึงงานศิลปะไทยสมัยใหม่หลังทศวรรษที่ 2510 โดยเกี่ยวข้องกับศิลปะการเมืองและแนวคิดศิลปะ
เพื่อประชาชน ซึ่งในบทดังกล่าวสุธีพูดถึงผลงาน จ่าง แซ่ตั้ง ในปี 1973 (ผลงานชิ้นนี้มักถูกอ้างถึงในชื่ออื่นๆ อีก เช่น
14 ตุลาคม 1973 (Poshyananda, 1992, p.162) หรือชื่อตัดมือกวี ควักตาจิตรกรตามชื่อที่ทายาทใช้อ้างอิงอยู่เสมอ)
สุธีเล่าว่า “จ่าง แซ่ตงั้ ก็เป็นอีกคนที่ลุกขึ้นมาถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ (14 ตุลาคม 2516)
ในภาพของตัวเองขนาดใหญ่ จ่าง แซ่ตงั้ ในปี 1973 ภาพสีน้ามันนี้เต็มไปด้วยร่องรอยของฝีแปรงและการระบายป้ายสี
ด้วยนิ้วและมือ แสดงออกถึงอารมณ์ที่พลุ่งพล่านรุนแรง เป็นภาพเขียนที่ถูกอ้างอิงถึงเสมอ โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึง
ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 14 ตุลา ทั้ง ๆ ที่ในภาพนี้มีแต่รูปของตัวศิลปิน ไม่มีการใช้สัญลักษณ์หรือปัจจัยใด ๆ
ที่ โ ยงไปสู่ เ รื่ อ งการเมื อ งและสั ง คมโดยตรงเลย” งานของสุ ธี ส อดคล้ อ งกั บ หนั ง สื อ ของอภิ นั น ท์ โปษยานนท์
(Poshayananda, 1992, p.135 - 137, 162) อภินันท์อธิบายว่าความสนใจของจ่างอยู่บนฐานของการศึกษาธรรมชาติ
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ปรัชญาจีน และกวีนิพนธ์ ดังนั้นนิยามของงานจิตรกรรมนามธรรมของจ่างจึงสัมพันธ์กับปรัชญาเซ็น เต๋า และพุทธ
อภินันท์เชื่อมโยงผลงานของจ่างเข้ากับศิลปะแบบสาแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม (abstract expressionism) และกัม
มันตจิตรกรรม (action painting) โดยชี้ให้เห็นถึงกระบวนการสร้างผลงานของจ่างที่มักจะสร้างงานอย่างฉับพลันผ่าน
ชิ้นส่วนของร่างกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนิ้ว มือ แขน หรือ เข่า นอกจากนี้จ่างยังมีอิทธิพลถึงศิลปินในรุ่นถัดมา เช่น
สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, สมยศ หาญอนันทสุข, ชุมพล อภิสุข และนิตยา ศักดิ์เจริญ อีกด้วย ชื่อของจ่างปรากฏอย่าง
ชัดเจนในหนังสือของอภินันท์อีกครั้งเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516 อภินันท์กล่าวถึ งผลงาน
14 ตุลาคม 1973 ของจ่างในฐานะความทรงจาของเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ อภินันท์วิเคราะห์ถึงภาพดังกล่าวอันเป็นภาพ
ของตัวศิลปินเองที่ปรากฏโดยแยกออกจากบุคคลและสังคม ตัวศิลปินนั่งอยู่กลางภาพ แสดงให้เห็นถึงหนวดเครา ตา
ทั้งสองข้างถูกควักออก แขนทั้งสองข้างถูกตัดออก นั่ นเป็นเพราะว่าตัวศิลปินไม่ต้องการเห็นถึงความเลวร้ายและไม่
ต้องการสร้างผลงานศิลปะที่เป็นสักขีพยานให้กับความเลวร้ายป่าเถื่อนนี้ ภาพใบหน้าที่ทรมานของศิลปินและร่องรอย
ของฝีแปรงเปรียบเสมือนการย้าเตือนถึงความเลวร้ายป่าเถื่อนที่เคยเกิดขึ้นจริงในส่วนหนึ่งของประวัติศ าสตร์ไทย
ข้ อ สั ง เกตจากงานของสุ ธีแ ละอภินั น ท์ คื อ ทั้ ง สองพู ด ถึ ง จ่ า งโดยมีบริ บทร่ ว มกั น คื อ จ่ า งเป็ น ศิล ปิ น ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
วัฒนธรรมจีน พุทธศาสนา และเต๋า อันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากวาทกรรมของศิลปะไทยสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
การแปลงวัฒนธรรมตะวันตกเข้ากับความเป็นไทย และนอกจากนี้ทั้งสองยังจัดวางจ่างไว้ในบริบทของศิลปะการเมือง
และขบวนการศิลปะเพื่อประชาชนที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่ 2510 ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เดวิด เทห์ (2559, น.138
- 139) มองว่าเป็นจุดสาคัญจุดแรกที่รัฐกับศิลปะสมัยใหม่แยกออกจากกัน และเป็นเวลาสั้นๆ ที่ศิลปินในกระแสศิลปะ
เพื่อประชาชนแยกตัวเป็นอิสระจากรสนิยมแบบราชการได้ ถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์ทั้งสองสานวนจะเป็น
หนังสือที่มักถูกใช้อา้ งอิงกันและยังมีพนื้ ที่กล่าวถึงจ่าง แต่การจัดวางจ่างให้อยู่นอกเหนือจากวาทกรรมของศิลปะไทย
สมัยใหม่และสัมพันธ์กับกระแสศิลปะเพื่อประชาชนก็เป็นการเน้นย้าถึงภาวะของความเป็นชายขอบและลักษณะหัว
ขบถของจ่างในประวัตศิ าสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น
จุนอิชิ ชิโอดะ (Shioda, 1995, p.239) ชี้ให้เห็นว่าจ่างเป็นศิลปินคนหนึ่งที่สร้างความเป็นสมัยใหม่ขึ้นโดยตัว
ของเขาเอง และได้รับมรดกของคนรุ่นก่ อนไว้ด้วยในคราวเดียวกัน ซึ่งสาหรับชิโอดะ แล้วงานศิลปะสมัยใหม่แบบนี้มี
ความน่าสนใจกว่าแนวทางการพูดถึงศิลปะสมัยใหม่ในกรอบที่ถูกสร้างขึ้นโดยศิลป พีระศรี สิ่งที่น่าสนใจของงานจ่าง
อยู่ที่การสร้างผลงานภาพใบหน้าตนเอง (self-portrait) ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งชิโอดะกล่าวว่าบนกาแพงบ้านของ
จ่างมีภาพใบหน้าตนเองติดอยู่มากกว่า 10 ชิ้น (ซึ่งที่จริงแล้วจากนิทรรศการ จ่าง แซ่ตั้ง ก็คือ จ่าง แซ่ตั้ง ในปี พ.ศ.
2543 หลังมรณกรรมของจ่างได้ทาให้เห็นว่า จ่างสร้างภาพใบหน้าตนเองไว้มากกว่า 400 ชิ้น) ภาพใบหน้าตนเอง
เหล่านั้นเป็นเสมือน ผลผลิตของความเป็นสมัยใหม่อันสะท้อนให้เห็นถึงการตัง้ คาถามสาคัญอย่าง “ฉันเป็นใคร” (Who
am I ?) อันเป็นจิตวิญญาณของความเป็นสมัยใหม่ และการเคลื่อนย้ายระหว่างการทางานในฐานะของภาพตัวแทน
(representation) และการทางานศิลปะนามธรรม (abstraction) ก็แสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ของ การรุดหน้า (progress)
อันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นสมัยใหม่ ทั้งนี้ ชิโอดะตั้งข้อสังเกตว่างานจิตรกรรมนามธรรมของจ่างมีความใกล้เคียง
กับการเขียนพู่กันจีนมากกว่าความสัมพันธ์กับขบวนการศิลปะสาแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรมของตะวันตก จะเห็น
ได้ว่างานของชิโอดะยังคงจัดวางจ่างไว้โดยสัมพันธ์กับวัฒนธรรมจีนมากกว่าตะวันตกเช่นเดียวกับงานชิน้ อื่น
ในปี พ.ศ. 2560 หลั งจากที่ ผลงานของจ่า งได้ก ลั บมาอยู่ใ นความสนใจอีกครั้ งในช่วงกลางจนถึง ปลาย
ทศวรรษที่ 2550 โดยผลงานของจ่างได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงในมหกรรมศิลปะ เซี่ยงไฮ้ เบียนนาเล่ ครั้งที่ 10 (10 th
Shanghai Biennale) ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ซึ่งการเข้าร่วมแสดงในมหกรรมศิลปะครั้งนี้จ่างถูกนาเสนอในฐานะ
ของศิลปินลูกจีนพลัดถิ่นที่เติบโตในประเทศไทยและยังมีได้รับอิทธิพลจีนปรากฏในผลงานของเขา การเข้าร่วมแสดงใน
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มหกรรมศิลปะ เซี่ยงไฮ้ เบียนนาเล่ ถือเป็นการแสดงผลงานของจ่างในแผ่นดินแม่อันเป็นต้นกาเนิดของบรรพบุรุษของ
จ่าง ต่อมาผลงานของจ่างได้เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ The World is Our Home ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ
นิทรรศการ Reframing Modernism ณ ประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 เดวิด เทห์ (David Teh, 2017) ได้
เขียนบทความกล่าวถึงการกลับมาผ่านกาลเวลา (untimely remittance) ของจ่าง โดยชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของ
วงการศิลปะโลกตลอดจนความพยายามที่จะกลับมาศึกษาความเป็นสมัยใหม่ที่อยู่นอกเหนือจากกรอบของรัฐชาติ
เช่นเดียวกับงานของชิโอดะ จ่างจึงกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งจากสถานะของการเป็นชายขอบของความเป็น
สมัยใหม่ในประเทศไทย ซึ่งเทห์อธิบายถึงความเป็นชายขอบของจ่างผ่านการมีเชื้อสายจีนของจ่างและการที่งานของ
จ่างปราศจากสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทย พร้อมกันนั้น เทห์ได้ทาการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ Misfits : Pages from
loose-leaf modernity และที่ Haus der Kulturen der Welt โดยมีผลงานของจ่างร่วมแสดงด้วย ทั้งบทความและ
นิทรรศการของเทห์เน้นย้าถึงสถานะความเป็นชายขอบและภาวะของการไม่ลงรอย (misfit) กับศิลปะไทยสมัยใหม่ของ
จ่างให้ชัดเจนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม งานศึกษาของเทห์มุ่งไปที่การวิเคราะห์ผลงานจิ ตรกรรมนามธรรมและบทกวี
รูปธรรมโดยสัมพันธ์กับการวิพากษ์ประวัตศิ าสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่เป็นหลัก โดยให้ความสาคัญกับภาวะของการไม่
ลงรอยกับประวัตศิ าสตร์ศิลปะที่แฝงฝังอยู่กับความสัมพันธ์ต่ออานาจรัฐในประเทศไทย ตลอดจนพยายามจัดวางจ่าง
ในบริบทของภูมิภาคร่วมกับศิลปินชาวเมี ยนมาร์อย่าง Bagyi Aung Soe และศิลปินชาวฟิลิปปินส์อย่าง Rox Lee แต่
อย่างไรก็ตาม งานของเทห์ยังไม่ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ของจ่างกับกระแสศิลปะการเมืองและศิลปะเพื่อประชาชน
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของชีวิตจ่างและบริบททางสังคมในช่วงเวลานั้น ซึ่งผู้วิจัยเห็น ว่าบริบทของชีวิต
ศิลปิน บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในขณะนั้น ต่างก็สัมพันธ์และแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นชายขอบและการไม่
ลงรอยของจ่างกับศิลปะไทยสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจน และการศึกษาในประเด็นเหล่านีจ้ ะทาให้เห็นถึงตัวตนของจ่างและ
ผลงานของจ่างได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

บทสรุป
งานศึกษาเกี่ยวกับ จ่าง แซ่ตงั้ มีปรากฏทัง้ ในพื้นที่ของวงวิชาการทางวรรณกรรมและวงวิชาการทางทัศนศิลป์
ด้วยความที่จ่างประกอบไปด้วยสองสถานะ คือการเป็นจิตรกรและกวี ในขณะเดียวกันสองสถานะของจ่างก็เป็น
สถานะที่มีลักษณะขบถและปฏิเสธขนบการสร้างงานที่มีมาตั้งแต่อดีต ในแง่หนึ่งการศึกษาเกี่ยวกับจ่างจึงมักจะเป็น
การศึกษาความหมายและตัวผลงานของจ่างอย่างเป็นเอกเทศ มากกว่าการศึกษาในเชิงบริบทที่มองจ่างโดยสัมพันธ์
กับบริบทอื่น ๆ ทั้งสังคม ประวัตศิ าสตร์ อานาจ หรือวาทกรรมรายรอบ งานศึกษาแต่ละชิ้นจึงเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้น
โดยขาดบทสนทนาระหว่างกัน ในขณะเดียวกัน ความพยายามจัดวางจ่างบนพื้น ที่ของประวัติศาสตร์ ก็เป็นเพีย ง
การกล่าวถึงอย่างเสียมิได้ และไม่ได้ทาให้เห็นถึงบทบาทหรือความสาคัญของจ่างที่สัมพันธ์กับบริบทหรือเชื่อมต่อเป็น
เนื้อเดียวกันกับประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์กระแสหลัก จ่างจึงมักถู กมองว่าเป็นศิลปินที่ทางานอยู่ชายขอบของศิลปะ
สมัยใหม่ และมีลักษณะที่ไม่ลงรอยกับประวัตศิ าสตร์ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย เพราะในบริบทของประวัติศาสตร์
ศิลปะไทยสมัยใหม่ สถานะของจ่างในประวัติศาสตร์เป็นเพียงการปรากฏอยู่ หากแต่ขาดความกลมกลืนและสัมพันธ์
กับเรื่องเล่าหลักในประวัติศาสตร์ศิลปะไทยกระแสหลัก กล่าวคือประวัติศาสตร์นิพนธ์แต่ละชิ้นมีการกล่าวถึงจ่าง
หากแต่จ่างมิได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ความเป็นสมัยใหม่อันเป็นความเป็นสมัยใหม่ที่มีรากฐานจากตะวันตก
ปัจจัยทางชาติพันธุ์ ความเป็นจีน และลักษณะของผลงานที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและปรัชญาจีนของจ่าง ทาให้จ่างไม่
สามารถเป็นสัญลักษณ์และเป็นส่วนหนึ่งของประวัตศิ าสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ได้ เพราะความเป็นจีนถูกให้ค่าอย่างต่า
ต้อยในบริบททางประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกันการที่ผลงานสัมพันธ์กับความเป็นจีน ผลงานของจ่างจึงไม่อาจถูก
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ผสมกลมกลืนเข้ากับนิยามความเป็นไทยที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่มาโดยตลอด จ่างจึงถูกมอง
เป็นเพียงศิลปินอีกคนหนึ่งที่มีลักษณะ “ไม่ลงรอย” (misfit) กับความเป็นสมัยใหม่ที่เป็นเพียงรูปคาอันปราศจากฐานที่
มั่นในศิลปะไทย
การที่ผลงานของจ่างได้เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ Misfits : Pages from loose-leaf modernity ณ Haus der
Kulturen der Welt กรุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี โดยมี เดวิด เทห์ ภัณฑารักษ์และนักวิชาการชาวออสเตรเลียผู้สนใจ
งานศิลปะสมัยใหม่ในอุษาคเนย์ เป็นภัณฑารักษ์ของงานนิทรรศการ ในปี พ.ศ. 2560 นอกจากภาวะไม่ลงรอยที่มีเดวิด
เทห์ เป็นผู้ชใี้ ห้เห็นถึงประเด็นดังกล่าว จากการทบทวนของจ่าง แซ่ตงั้ ในประวัตศิ าสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ก็ยังชีใ้ ห้เห็น
ว่า จ่างถูกมองว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่มีลักษณะไม่ลงรอยกับประวัตศิ าสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ จึงทาให้เกิดประเด็น
ศึกษาต่อไปว่า นอกจากข้อเขียนเกี่ ยวกับจ่างตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีคาอธิบายใดอีกที่สามารถอธิบายได้ชัดเจน
มากขึ้นว่าอะไรทาให้สถานะของจ่างเป็นเช่นนั้น และคาถามที่ตามมาก็คือ หากจ่างมีลักษณะที่ไม่ลงรอยกับศิลปะไทย
สมัยใหม่ แล้วเราจะจัดวางจ่างไว้ในพืน้ ที่ใดจึงจะเหมาะสม จะเห็นได้วา่ จากประเด็นของนิทรรศการนาไปสู่คาถามสอง
คาถาม คือ 1.อะไรทาให้จ่างมีลักษณะเป็นชายขอบของสมัยใหม่หรือมีภาวะไม่ลงรอยกับศิลปะไทยสมัยใหม่ และ
2. เราสมควรจะจัดวางจ่างไว้ในพืน้ ที่ใดจึงจะเหมาะสมกับตัวศิลปินและผลงาน
ในการที่จะตอบคาถามข้อแรก การทาการวิจัยโดยทบทวนเรื่องราวของจ่างผ่านการอ่านประวัตศิ าสตร์ศิลปะ
ไทยสมัยใหม่เสียใหม่ ตลอดจนการทบทวนงานวิชาการหรือข้อเขียนอื่นๆ อันรวมถึงข่าว บทความ และข้อมูลที่ปรากฏ
ในสื่อสารมวลชนรูปแบบต่าง ๆ โดยควบคู่ไปกับผลงานบางชิ้นของจ่าง อาจจะพอให้คาตอบได้บ้าง ซึ่งคาตอบข้อแรก
จะน าไปสู่ ก ารศึ ก ษาในข้ อ ที่ 2 ว่ า เราสมควรจะจั ด วางจ่ า งอย่ า งไร เพราะจ่ า งเป็ น เพี ย งศิ ล ปิ น ที่ ไ ม่ ล งรอยกั บ
ประวัตศิ าสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ในแบบกระแสหลักที่แยกไม่ออกจากอานาจรัฐ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจ่างไม่เป็น
ศิลปินผู้ทางานศิลปะสมัยใหม่ นอกจากการศึกษาผลงานของจ่างโดยควบคู่ไปกับบริบท ข้อถกเถียงเชิ งทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความเป็นสมัยใหม่จึงน่าจะตอบคาถามเกี่ยวกับศูนย์กลางและชายขอบของความเป็นสมัยใหม่ได้ไม่มากก็น้อย.
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กำรศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรเขียนภำษำไทยของนักเรียนทุน
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
A Study of problem and problem solving in Thai Writing in the students of
Princess Maha Chakri Sirindhorn scholarship, Demonstration School,
University of Phayao.
คงอมร เหมรัตน์รักษ์1*
Khongamon Hemmaratrak1*
บทคัดย่อ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นนักเรียนจากประเทศกัมพูชาที่มาศึกษาในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 5 คน โดยผู้วิจัยใช้แบบทดสอบเขียนตามคาบอกเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาด้านความจาและความเข้าใจในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุน แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลนามาสรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบปัญหาของนักเรียนทุนฯ ดังนี้ 1. ด้านความจา นักเรียนทุนฯ มีความสับสนในรูปพยัญชนะ รูป
สระ รูปวรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ ได้แก่ ก–ถ,ฟ-ฝ,ฒ–ณ,ฎ–ฏ,ช–ซ,เอะ-เอ,แอะ-แอ,เอาะ–ออ,ไม้หันอากาศ –
ไม้ไต่คู้ นักเรียนทุนฯ ไม่สามารถจารูปพยัญชนะบางตัว ได้แก่ ฃ,ซ,ฅ,ฎ,ฐ,ฏ,ฑ,ฬ และรูปสระบางตัวได้แก่ เอียะ,เอือะ,
อัวะ 2.ด้านความเข้าใจ พบปัญหาที่ทาให้เขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง ดังนี้ 1. ปัญหาสืบเนื่องจากความจาเมื่อนักเรียนไม่
สามารถจาหรือเกิดความสับสนในรูปพยัญชนะ รูปสระ รูปวรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ 2. นักเรียนทุนฯ ไม่เข้าใจ
ระบบเสียงในภาษาไทย ทั้งเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ 3.นักเรียนทุนฯ ไม่เข้าใจความหมายของ
คาศั พท์บางค า ได้แก่ คาพ้องรูป คาพ้องเสีย ง ค าที่จ ากภาษาต่างประเทศ เป็นต้น จากปั ญหาดังกล่าวผู้วิจั ยได้
วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุนฯ ได้ 3 แนวทางดังนี้ 1. แนวทางจัดการเรียน
การสอนเพื่อทบทวนความจาและสร้างความเข้าใจเรื่องเสียงกับรูปของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 2. แนวทาง
จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกการเขียนและเพิ่มคาศัพท์ใหม่ 3. การใช้นวัตกรรมในการช่วยแก้ไขปัญหาการเขียน
ภาษาไทย ส่วนสมมุติฐานที่ตั้งไว้คือ นักเรียนทุนที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยก่อนจะมีพัฒนาทักษะการเขียนที่ดีกว่า
นักเรียนทุนฯ ที่เข้ามาศึกษาภายหลัง นั้นไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยในครัง้ นี้
คำสำคัญ: ปัญหาการเขียนภาษาไทย แนวทางแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทย นักเรียนทุน
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Abstract
The purposes of this research are to study problems and to find the problem solutions of Thai writing of
the 5 students of Princess Maha Chakri Sirindhorn scholarship who came from Cambodia for studying in
Demonstration School, University of Phayao in Mattayom 4 – 6 (High school). The researcher used the dictation
test as a tool for the study to measure memorization and understanding of Thai writing and subsequently
analyzed the information for summarizing and discussing the results.
The research results of the students presented as 1. Memorization part; the students are confused in
the consonants, vowels, tonal symbols and other symbols in Thai language such as ก – ถ , ฟ - ฝ , ฒ – ณ , ฎ ฏ , ช – ซ , เอะ-เอ , แอะ-แอ , เอาะ – ออ , (-ั) (Mai han a kad) , (-็) (Mai thai koo). The students cannot
remember some consonants such ฃ, ซ, ฅ, ฎ, ฐ, ฏ, ฑ, ฬ, and some vowels such as เอียะ, เอือะ, อัวะ. 2.
Understanding part; there were problems in incorrectly Thai language writing included 1. The problems due to
memorization problem, students cannot remember or feel confused the vowel, tones, and other symbols. 2. The
scholarship students did not understand the sound system in Thai language comprised consonant, vowel and
tones. 3. The scholarship students did not comprehend the meaning of some word including synonyms, antonym,
words from foreign languages etc. According to the problems, the researcher has analyzed 3 methods to solve
the problem of Thai writing for the scholarship students included 1. Teaching and learning procedures for learning
to review memory and understanding of sounds with consonants, vowels and tones. 2. Teaching and learning
procedures for learning to practice writing and adding more new vocabulary. 3. Using innovation to solve the
problem of Thai writing. The hypothesis is not consistent with the results.
Keywords: problem of Thai writing, solve the problem of Thai writing, students of Princess Maha Chakri
Sirindhorn scholarship

บทนำ
“ การรู้ภาษาและอ่านเขียนได้น้ีเป็นประโยชน์มาก ประการหนึ่ง ทาให้มีความสะดวกในการติดต่อ เช่น ติดต่อ
การงานกับทางราชการ หรือติดต่อประสานกับผู้ที่มาปฏิบัติงานพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งถ้าติดต่อพูดจากันได้ไม่ติดขัด ก็จะมี
ความเข้าอกเข้าใจกัน และสามารถร่วมมือกันทางานสร้างความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นได้ อีกประการหนึ่ง การอ่าน
เขียนหนังสือได้จะช่วยให้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต่าง ๆ ได้มากมาย และความรู้ความเข้าใจในสิ่ง
เหล่านี้สามารถนามาใช้ในทางสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภาษายังเป็นปัจจัย
ส าคั ญอย่างยิ่ งในการถ่ ายทอดความรู้ ความคิ ด รวมทั้ งคุ ณธรรมความดี ทุกอย่ าง ” จากพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานแก่ผู้นาศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2530 (ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน,
2544, หน้า 59) ทาให้เห็นความสาคัญของภาษาที่นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแล้วยังเป็นเครื่องมือที่
สาคัญในการเรียนรู้อีกด้วย
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ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และมีความสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างยิ่งเพราะความสาเร็จในการ
เรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษา แต่ปัจจุบันเป็นที่น่าสังเกตว่า นักเรียนมักเขียนสะกด
ผิดพลาดมาก จากการศึกษาผลงานวิจัยและความคิดเห็นของนัก การศึกษาพบว่า สาเหตุที่นักเรียนสะกดคาผิดนั้น
เนื่องมาจากการไม่ระมัดระวังในการเขียน ขาดการฝึกฝน ไม่รู้ความหมายของคา ไม่พยายามศึกษาหลักเกณฑ์ทาง
ภาษา อีก ทั้ ง ได้ รับตั ว อย่ า งการใช้ ภ าษาผิ ด ๆ จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และสื่อ มวลชนต่า ง ๆ มาใช้ จ นเกิ ด ความเคยชิ น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 31) จนกลายเป็นปัญหาทางการเขียน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ทาให้ผู้เรียนเกิด
ปัญหาทางการเขียนภาษาไทยดังรายงานการวิจัยของ ทัศพร เกตุถนอม (2542) ที่ศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบว่า มีนักเรียนนักศึกษาบางกลุ่มมีปัญหาในด้าน
การใช้ภาษา เพราะเป็นนักเรียนที่มาจากต่างชาติ ทาให้ใช้ภาษาไทยได้ยังไม่คล่อง จึงเป็นปัญหาที่สาคัญอย่างยิ่งในโรงเรียน
ที่มีนักเรียนจากต่างประเทศมาเรียน เช่นเดียวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับนักเรียนทุ นในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ามาศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ตั้งแต่ปีการศึกษา
2556 ด้ วยนั กเรี ยนทุ นฯเหล่ านี้เป็ นนั กเรี ยนมาจากประเทศกั มพู ชาที่ เพิ่งเริ่ มเข้ ามาศึกษาในประเทศไทยและไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในประเทศไทยมาก่ อน ทาให้ไม่คุ้นชินกับภาษาไทยอันส่งผลให้เกิ ดปัญหาทางภาษาไทยใน
การศึกษา เช่น เขียนช้าอ่านช้า อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ขาดความเข้าใจในการอ่านการเขียน ไม่สามารถจดจาเรื่องที่อ่านหรือ
เขียนได้ ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบในการเรียนรายวิชาอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุทาให้นักเรียนเกิดความ
เบื่อหน่ายตลอดจนวิตกกังวลในการเรียน ครูภาษาไทยจึงสาคัญอย่างยิ่งสาหรับนักเรียนทุนฯ ดังกล่าว เพราะครูผู้สอน
จะต้องพัฒนาผู้เรียนทางภาษาทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารถึง
กัน ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อลดปัญหาในการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้
แบบทดสอบการเขียนตามคาบอก เพื่อทาให้ทราบถึงปัญหาการเขียนภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาทางการการเขียนภาษาไทย

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนกัมพูชา ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ แบบทดสอบการเขียนตามคาบอก
2. เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยให้กับผู้สอนภาษาไทย ที่สอนนักเรียนทุน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3. เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งไว้วา่ นักเรียนทุนที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยก่อนจะมีพัฒนาทักษะการเขียนที่
ดีกว่านักเรียนทุนฯ ที่เข้ามาศึกษาภายหลัง

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

1.นักเรียนทุนฯ ชาวกัมพูชา
2.ระยะเวลาการเข้าเรียนในประเทศไทย
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ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุน ฯ
และ แนวทางการแก้ไขปัญหา

การศึกษาปัญหาการเขียนโดยแบบทดสอบเขียนตามคาบอกของนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จะทาให้พบความสามารถในการเขียนภาษาไทยและปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุนฯ
เมื่อพบปัญหาผู้วิจัยก็สามารถวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหานามาต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ของนักเรียนทุนต่อไป
สมมติฐำน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ทางด้านการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2556 ปัจจุบันมีนักเรียนทุนฯ จานวน 5 คน ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2 คน ระดับมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 จ านวน 2 คน ระดั บมั ธยมศึ กษาปี ที่ 4 จ านวน 1 คน ทั้ งนี้ โดยผู้ วิ จั ยได้ ตั้ งสมมุ ติ ฐานว่ า นั กเรี ยนทุ นฯ ที่ มี
ประสบการณ์มาศึกษาในประเทศไทยก่อนจะมีการพัฒนาทักษะภาษาไทยมากกว่านักเรียนทุนที่เข้ามาศึกษาภายหลัง

วิธีวิทยำกำรวิจัย
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ นักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นนักเรียนจากประเทศกัมพูชาที่ได้รับทุนพระราชทานตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 5 คน ประกอบไปด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 1 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 2 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2 คน โดยผู้วิจัยได้กาหนดรหัส 3 ตัว เพื่อใช้แทน
นักเรียน ดังนี้
S16 หมายถึง นักเรียนทุนฯ คนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลาศึกษาในประเทศไทย 2 ปี 6 เดือน
S26 หมายถึง นักเรียนทุนฯ คนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลาศึกษาในประเทศไทย 2 ปี 6 เดือน
S35 หมายถึง นักเรียนทุนฯ คนที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระยะเวลาศึกษาในประเทศไทย 1 ปี 6 เดือน
S45 หมายถึง นักเรียนทุนฯ คนที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระยะเวลาศึกษาในประเทศไทย 1 ปี 6 เดือน
S54 หมายถึง นักเรียนทุนฯ คนที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระยะเวลาศึกษาในประเทศไทย 6 เดือน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
2.1 แบบทดสอบเขียนตามคาบอก
2.2 แบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบเขียนตามคาบอกสาหรับผู้เชี่ยวชาญ
3. ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การสร้างแบบทดสอบเขียนตามคาบอก ผู้วิจัยดาเนินการสร้างตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
3.1 แบบทดสอบเขียนตำมคำบอก
3.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพยัญชนะและสระในภาษาไทย ตลอดทั้งการสร้างแบบทดสอบ
จากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ
3.1.2 สร้างแบบทดสอบเขียนตามคาบอกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผู้วิจัยเป็น
ผู้กาหนดเนื้อหา เลือกวิธีวัดผล และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล ดังนี้
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1) แบบทดสอบเขียนตามคาบอกด้านความจา เป็นแบบทดสอบเขียนตามคาบอกเพื่อใช้วัดความจา
รูปพยัญชนะ รู ปสระ รูปวรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ จานวน 108 ตัว ประกอบไปด้วย การเขียนพยัญชนะไทย
จานวน 44 ตัว การเขียนพยัญชนะควบกล้า จานวน 15 ตัว การเขียนพยัญชนะ ห นา, อ นา จานวน 9 ตัว การเขียนรูป
สระ 30 ตัว การเขียนรูปวรรณยุกต์เเละเครื่องหมายอื่น ๆ จานวน 10 ตัว
2) แบบทดสอบความเข้าใจในการเขียนตามคาบอก เป็นแบบเขียนตามคาบอกโดยผู้วิจัยได้แบ่ง
ระดั บความยาก-ง่ าย ตามโครงสร้ างของพยางค์ ประกอบไปด้ วย โครงสร้ า งพยางค์ 3 ส่ วน (พยั ญชนะต้น+สระ+
วรรณยุกต์) และโครงสร้างพยางค์ 4 ส่วน (พยัญชนะต้น+สระ+พยัญชนะท้ายหรือตัวสะกด+วรรณยุกต์) จานวน 150 คา
ดังนี้ การเขียนคาแบบง่าย (คาที่ประสมด้วยโครงสร้างพยางค์ 3 ส่วน) จานวน 90 คา การเขียนคาแบบปานกลาง (คาที่
ประสมด้วยโครงสร้างพยางค์ 4 ส่วน แบบสะกดตรงตามมาตรา) จานวน 40 คา การเขียนคาแบบยาก (คาที่ประสมด้วย
โครงสร้างพยางค์ 4 ส่วน แบบสะกดไม่ตรงตามมาตรา) จานวน 20 คา
3.1.3 น าแบบทดสอบเขี ยนตามค าบอกที่ ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้ น เสนอต่ อผู้ เชี่ ยวชาญ ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ความถูกต้องด้านภาษา
3.1.4 บันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน แต่ละคนในแต่ละข้อ
3.1.5 นาแบบทดสอบเขียนตามคาบอก ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC จากการพิจารณาค่า IOC ผู้วิจัยได้
คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
3.1.6 น าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกที่ ปรับปรุ งแล้ ว ไปทดสอบกั บนักเรี ยนทุ นสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 5 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาปัญหาใน
การเขียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
3.1.7 นาแบบทดสอบเขียนตามคาบอกศัพท์พนื้ ฐานที่นักเรียนได้ทาการทดสอบแล้ว ไปตรวจให้คะแนน
โดยคาที่เขียนถูกให้ 1 คะแนน คาที่เขียนผิดหรือไม่ได้เขียนให้ 0 คะแนน
3.1.8 นาผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) และแปรค่า
3.2 แบบประเมินคุณภำพของแบบทดสอบเขียนตำมคำบอกสำหรับผู้เชี่ยวชำญ
ผู้วิจั ยด าเนินการสร้ างแบบประเมินคุ ณภาพของแบบทดสอบเขียนตามค าบอกส าหรับผู้ เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีขนั้ ตอนดังต่อไปนี้
3.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์ของแบบทดสอบ
3.2.3 สร้างแบบประเมิน 1 ชุด คือ แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความตรงเชิงเนื้อหาและความ
เหมาะสมทางภาษา ใช้เกณฑ์การให้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวิชาภาษาไทย 3 ท่าน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
3.2.4 นาแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวิชาภาษาไทย จานวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของ
แบบทดสอบเขียนตามคาบอก การวิเคราะห์ขอ้ มูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง(IOC)
3.2.5 น าผลจากการประเมินมาพิ จารณาหาค่ าเฉลี่ ย เพื่ อใช้เป็ นเกณฑ์การประเมิ น คุ ณภาพของ
แบบทดสอบเขียนตามคาบอก ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อคาถามที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป
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3.2.6 นาแบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบเขียนตามคาบอกที่ประเมินคุณภาพและปรับปรุงแก้ไข
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญไปจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์
4. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ทดสอบการเขียนตามคาบอกนักเรีย นทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 5 คน ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง โดยการทดสอบแบ่งเป็นลาดับดังนี้
4.1.1 ทดสอบความจาการเขียนภาษาไทย 108 ตัว
1) การเขียนพยัญชนะไทย จานวน 44 ตัว
2) การเขียนพยัญชนะควบกล้า จานวน 15 ตัว
3) การเขียนพยัญชนะ ห นา, อ นา จานวน 9 ตัว
4) การเขียนรูปสระ 30 ตัว
5) การเขียนรูปวรรณยุกต์เเละเครื่องหมายอื่น ๆ จานวน 10 ตัว
โดยผู้วจิ ัยกาหนดการให้ค่าคะแนนข้อที่ถูกต้อง 1 คะแนน รวม 108 คะแนน ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้วิจัยจะเป็นผู้
กาหนดเนื้อหา เลือกวิธีการวัดผล และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
4.1.2 ทดสอบความเข้าใจในการเขียนตามคาบอก 150 คา
1) การเขียนตามคาบอกคาที่ประสมด้วยโครงสร้างพยางค์ 3 ส่วน จานวน 90 คา
2) การเขียนคาที่ประสมด้วยโครงสร้างพยางค์ 4 ส่วน แบบสะกดตรงตามมาตรา จานวน 40 คา
3) การเขียนคาที่ประสมด้วยโครงสร้างพยางค์ 4 ส่วน แบบสะกดไม่ตรงตามมาตรา จานวน 20 คา
โดยผู้วจิ ัยกาหนดการให้ค่าคะแนนข้อที่ถูกต้อง 1 คะแนน รวม 150 คะแนน ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้วิจัยจะเป็นผู้
กาหนดเนื้อหา เลือกวิธีการวัดผล และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
4.2 เมื่อสิ้นสุดการทดสอบนาผลที่ได้ไปทดสอบหาค่าร้อยละ (Percentage) และแปรค่า เพื่อดูผลสัมฤทธิ์
ทางการเขียนตามคาบอกและวิเคราะห์หาปัญหาการเขียน ของนักเรียนทุนฯ
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
5.1 ผลการทดสอบเขียนตามคาบอก โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
5.2 ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุนฯ รายบุคคล โดยการวิเคราะห์การเขียนของนักเรียนทุน
เป็นรายบุคคล
5.3 หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนทุนฯ โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
6. สถิตทิ ี่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ค่ำร้อยละ

เมื่อ

P แทน ค่าร้อยละ
f แทน คะแนนที่ได้
N แทน คะแนนเต็ม
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ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง

IOC 

R
N

IOC = ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ
R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนของผู้เชี่ยวชาญ

ผลกำรศึกษำ
การศึกษาในครั้งนี้ทางผู้วิจัยจะใช้แบบทดสอบเขียนตามคาบอกที่สร้างขึ้น จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเขียน แล้วนามาทดสอบกับนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 5 คน ได้ผลดังนี้
1.นักเรียน รหัส S16
ตำรำงที่ 1 สรุปคะแนนการเขียนตามคาบอกของนักเรียน รหัส S16
ผลกำรทดสอบกำรเขียนตำมคำบอกของนักเรียน รหัส S16
ประเภท

เรื่อง

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ความจา

ร้อยละ

แปรค่ำ

พยัญชนะไทย

68

58

85.29

ดีเยี่ยม

ความจา

สระ

30

22

73.33

ดี

ความจา

วรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ

10

8

80.00

ดี

รวมคะแนนประเภทควำมจำ

108

88

81.48

ดีมำก

ความเข้าใจ

แบบง่าย

90

59

65.56

ค่อนข้างดี

ความเข้าใจ

แบบปานกลาง

40

30

75.00

ดีมาก

ความเข้าใจ

แบบยาก

20

7

35.00

ต่ากว่าเกณฑ์

รวมคะแนนประเภทควำมเข้ำใจ

150

96

64.00

ปำนกลำง

คะแนนกำรทดสอบเขียนตำมคำบอก

258

184

71.32

ดี

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียน รหัส S16 ได้คะแนนการทาแบบทดสอบเขียนตามคาบอกเฉลี่ย ร้อยละ 71.32
อยู่ในระดับ ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการทาแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความจา ร้อยละ 81.48 ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม และมีคะแนนเฉลี่ยในการทาแบบทดสอบแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความเข้าใจ ร้อยละ
64.00 ซึ่งอยูใ่ นระดับปานกลาง จากการทาแบบทดสอบการเขียนตามคาบอกยังพบปัญหาดังนี้
1. ปั ญหาที่พบในแบบทดสอบเขีย นตามคาบอกประเภทความจา ของนักเรียน รหัส S16 คื อ นั กเรี ยนไม่
สามารถจารูปสระ (เอาะ,เอือะ,อัวะ,อัว) รูปวรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ (ไม้ไต่คู้, ไปยาลน้อย, ไปยาลใหญ่)
ตลอดจนมีความสับสนในรูปตัวพยัญชนะและรูปสระที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ก–ถ,ฟ-ฝ,ฒ–ณ,ฎ-ฏ,เอะ-เอ
,แอะ-แอ เป็นต้น
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2. ปัญหาที่พบในแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความเข้าใจ ของนักเรียน รหัส S16 คือ
1)
นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถเขี ย นตามค าบอกได้ เ พราะสืบ เนื่ อ งมาจากปั ญ หาการจ ารู ป พยั ญ ชนะ สระ พยั ญ ชนะและ
เครื่องหมายพิเศษ 2) นักเรียนไม่เข้าใจในระบบเสียงพยัญชนะ สระของภาษาไทย ตลอดจนการผันเสียงวรรณยุกต์
ทาให้เกิดความสับสน เช่น คาว่า ผุ เขียน พุ , โท เขียน โถ , หรูหรา เขียน รูรา , หมู เขียน หมู่ เป็นต้น 3) นักเรียนไม่
เข้าใจความหมายของคา เช่น คาว่า บาตร เขียน บาด , เมฆ เขียน เมก เป็นต้น
2.นักเรียน รหัส S26
ตำรำงที่ 2 สรุปคะแนนการเขียนตามคาบอกของนักเรียน รหัส S26
ผลกำรทดสอบกำรเขียนตำมคำบอกของนักเรียน รหัส S26
ประเภท

เรื่อง

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ความจา

ร้อยละ

แปลค่ำ

พยัญชนะไทย

68

60

93.94

ดีเยี่ยม

ความจา

สระ

30

20

66.67

ค่อนข้างดี

ความจา

วรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ

10

5

50.00

ผ่านเกณฑ์

รวมคะแนนประเภทควำมจำ

108

85

70.20

ดี

ความเข้าใจ แบบง่าย

90

46

51.11

ผ่านเกณฑ์

ความเข้าใจ แบบปานกลาง

40

23

57.50

พอใช้

ความเข้าใจ แบบยาก

20

6

30.00

ต่ากว่าเกณฑ์

รวมคะแนนประเภทควำมเข้ำใจ

150

75

50.00

ผ่ำนเกณฑ์

คะแนนกำรทดสอบเขียนตำมคำบอก

258

160

60.10

ปำนกลำง

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียน รหัส S26 ได้คะแนนการทาแบบทดสอบเขียนตามคาบอกเฉลี่ย ร้อยละ
60.10 อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการทาแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความจา ร้อยละ
70.20 ซึ่งอยู่ในระดับดี และมีคะแนนเฉลี่ยในการทาแบบทดสอบแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความเข้าใจ
ร้อยละ 50.00 ซึ่งอยูใ่ นระดับผ่านเกณฑ์ จากการทาแบบทดสอบการเขียนตามคาบอกยังพบปัญหาดังนี้
1 .ปัญหาที่พบในแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความจา ของนักเรียน รหัส S26 คือ นักเรียนไม่
สามารถจารูปพยัญชนะ (ซ,ฅ,ฎ,ฐ,ฏ) รูปสระ(เออะ,เออ,โอะ,โอ,เอียะ,เอือะ,อัวะ) รูปวรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ
(จัตวา ,ไม้หันอากาศ, ไม้ไต่คู้,ไม้ยมก,ไปยาลน้อย,ไปยาลใหญ่)
2. ปัญหาที่พบในแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความเข้าใจ ของนักเรียน รหัส S26 คือ 1) นักเรียน
ไม่สามารถเขียนตามคาบอกได้เพราะสืบเนื่องมาจากปัญหาการจารูปพยัญชนะ สระ พยัญชนะและเครื่องหมายพิเศษ
2) นักเรียนไม่เข้าใจในระบบเสียงพยัญชนะ สระของภาษาไทย ตลอดจนการผันเสียงวรรณยุกต์ ทาให้เกิดความสับสน
เช่น คาว่า ยอ เขียน ย่อ , เพราะ เขียน เพาะ , พลุ เขียน พรุ เป็นต้น 3) นักเรียนไม่เข้าใจความหมายของคา เช่น คาว่า
เณร เขียน เณน , ญาติ เขียน ญาท เป็นต้น
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3. นักเรียน รหัส S35
ตำรำงที่ 3 สรุปคะแนนการเขียนตามคาบอกของนักเรียน รหัส S35
ผลกำรทดสอบกำรเขียนตำมคำบอกของนักเรียน รหัส S35
ประเภท

เรื่อง

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

ร้อยละ

แปลค่ำ

ความจา

พยัญชนะไทย

68

63

92.65

ดีเยี่ยม

ความจา

สระ

30

29

96.67

ดีเยี่ยม

ความจา

วรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ

10

6

60.00

ปานกลาง

รวมคะแนนประเภทควำมจำ

108

98

90.74

ดีเยี่ยม

ความเข้าใจ แบบง่าย

90

75

83.33

ดีเยี่ยม

ความเข้าใจ แบบปานกลาง

40

31

77.50

ดีมาก

ความเข้าใจ แบบยาก

20

9

45.00

ต่ากว่าเกณฑ์

รวมคะแนนประเภทควำมเข้ำใจ

150

115

76.67

ดีมำก

คะแนนกำรทดสอบเขียนตำมคำบอก

258

213

82.56

ดีเยี่ยม

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียน รหัส S35 ได้คะแนนการทาแบบทดสอบเขียนตามคาบอกเฉลี่ย ร้อยละ
82.56 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการทาแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความจา ร้อยละ 90.74
ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีคะแนนเฉลี่ยในการทาแบบทดสอบแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความเข้าใจ ร้อย
ละ 76.67 ซึ่งอยูใ่ นระดับดีมาก จากการทาแบบทดสอบการเขียนตามคาบอกยังพบปัญหาดังนี้
1. ปัญหาที่พบในแบบทดสอบเขี ยนตามคาบอกประเภทความจา ของนักเรียน รหัส S35 คือ นักเรียนไม่
สามารถจารูปพยัญชนะ (ฃ,ฅ,ฆ,ฐ) รูปสระ(ออ) รูปวรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ (ไม้จัตวา,ไม้หันอากาศ,ไม้ไต่คู้,
ไปยาลน้อย,ไปยาลใหญ่)
2. ปั ญ หาที่ พ บในแบบทดสอบเขี ย นตามค าบอกประเภทความเข้ า ใจ ของนั ก เรี ย น รหั ส S35 คื อ
1) นัก เรี ยนไม่สามารถเขีย นตามค าบอกได้ เพราะสืบเนื่องมาจากปัญ หาการจ ารูปพยั ญชนะ สระ พยั ญชนะและ
เครื่องหมายพิเศษ 2) นักเรียนไม่เข้าใจในระบบเสียงพยัญชนะ สระของภาษาไทย ตลอดจนการผันเสียงวรรณยุกต์
ทาให้เกิดความสับสน เช่น คาว่า กว่า เขียน ควา , แปร เขียน แปล , คลอ เขียน กรอ , ขรุขระ เขียน ครุคระ เป็นต้น
3) นักเรียนไม่เข้าใจความหมายของคา เช่น คาว่า ผิวพรรณ เขียน ผิวพันท์ , บุญคุณ เขียน บุนคุน เป็นต้น
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4. นักเรียนทุนฯ รหัส S45
ตำรำงที่ 4 สรุปคะแนนการเขียนตามคาบอกของนักเรียน รหัส S45
ผลกำรทดสอบกำรเขียนตำมคำบอกของนักเรียน รหัส S45
ประเภท

เรื่อง

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ร้อยละ

แปลค่ำ

พยัญชนะไทย

68

66

97.06

ดีเยี่ยม

สระ

30

27

90.00

ดีเยี่ยม

9

90.00

ดีเยี่ยม

วรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ 10
รวมคะแนนประเภทควำมจำ

108

102

94.44

ดีเยี่ยม

ความเข้าใจ

แบบง่าย

90

65

72.22

ดี

ความเข้าใจ

แบบปานกลาง

40

32

80.00

ดีเยี่ยม

ความเข้าใจ

แบบยาก

20

15

75.00

ดีมาก

รวมคะแนนประเภทควำมเข้ำใจ

150

112

74.67

ดี

คะแนนกำรทดสอบเขียนตำมคำบอก

258

214

82.95

ดีเยี่ยม

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียน รหัส S45 ได้คะแนนการทาแบบทดสอบเขียนตามคาบอกเฉลี่ย ร้อยละ
82.95 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการทาแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความจา ร้อยละ 94.44
ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีคะแนนเฉลี่ยในการทาแบบทดสอบแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความเข้าใจ ร้อย
ละ 74.67 ซึ่งอยูใ่ นระดับดี จากการทาแบบทดสอบการเขียนตามคาบอกยังพบปัญหาดังนี้
1. ปัญหาที่พบในแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความจา ของนักเรียน รหัส S45 คือ นักเรียนไม่
สามารถจารูปสระ (ออ,เอะ,เออะ) รูปวรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ (ไม้จัตวา,ไม้หันอากาศ,ไม้ไต่คู้,ไปยาลใหญ่)
ตลอดจนมีความสับสนในรูปตัวพยัญชนะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ช-ซ
2. ปัญหาที่พบในแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความเข้าใจ ของนักเรียน รหัส S45 คือ 1) นักเรียน
ไม่สามารถเขียนตามคาบอกได้เพราะสืบเนื่องมาจากปัญหาการจารูปพยัญชนะ สระ พยัญชนะและเครื่องหมายพิเศษ
2) นักเรียนไม่เข้าใจในระบบเสียงพยัญชนะ สระของภาษาไทย ตลอดจนการผันเสียงวรรณยุกต์ ทาให้เกิดความสับสน
เช่น คาว่า สิ เขียน ซิ, ลิง เขียน ลิ่ง , กีด เขียน กิด เป็นต้น 3) นักเรียนไม่เข้าใจความหมายของคา เช่น คาว่า กรรไกร
เขียน กรรไกล, ผิวพรรณ เขียน ผิวพัน เป็นต้น
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5. นักเรียน รหัส S54
ตำรำงที่ 5 สรุปคะแนนการเขียนตามคาบอกของนักเรียน รหัส S54
ผลกำรทดสอบกำรเขียนตำมคำบอกของนักเรียน รหัส S54
ประเภท

เรื่อง

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ร้อยละ

แปลค่า

ความจา

พยัญชนะไทย

68

67

98.53

ดีเยี่ยม

ความจา

สระ

30

27

90.00

ดีเยี่ยม

ความจา

วรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่นๆ

10

8

80.00

ดีเยี่ยม

รวมคะแนนประเภทควำมจำ

108

102

94.44

ดีเยี่ยม

ความเข้าใจ

แบบง่าย

90

50

55.56

พอใช้

ความเข้าใจ

แบบปานกลาง

40

22

55.00

พอใช้

ความเข้าใจ

แบบยาก

20

7

35.00

ต่ากว่าเกณฑ์

รวมคะแนนประเภทควำมเข้ำใจ

150

79

52.67

ผ่ำนเกณฑ์

คะแนนกำรทดสอบเขียนตำมคำบอก

258

181

70.16

ดี

จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียน รหัส S54 ได้คะแนนการทาแบบทดสอบเขียนตามคาบอกเฉลี่ย ร้อยละ
70.16 อยู่ในระดับ ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการทาแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความจา ร้อยละ 94.44
ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีคะแนนเฉลี่ยในการทาแบบทดสอบแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความเข้าใจ ร้อย
ละ 70.16 ซึ่งอยูใ่ นระดับดี จากการทาแบบทดสอบการเขียนตามคาบอกยังพบปัญหาดังนี้
1. ปัญหาที่พบในแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความจา ของนักเรียน รหัส S54 คือ นักเรียนไม่
สามารถจารูปพยัญชนะควบกล้า (พร) รูปสระ(เอะ,เอ,แอะ,แอ,เออะ) รูปวรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ (ไปยาล
น้อย,ไปยาลใหญ่)
2. ปัญหาที่พบในแบบทดสอบเขียนตามคาบอกประเภทความเข้าใจ ของนักเรียน รหัส S45 คือ 1) นักเรียน
ไม่สามารถเขียนตามคาบอกได้เพราะสืบเนื่องมาจากปัญหาการจารูปพยัญชนะ สระ พยัญชนะและเครื่องหมายพิเศษ
2) นักเรียนไม่เข้าใจในระบบเสียงพยัญชนะ สระของภาษาไทย ตลอดจนการผันเสียงวรรณยุกต์ ทาให้เกิดความสับสน
เช่น คาว่า เกะ เขียน ก่ะ , พุ เขียน ผุ , ทาเขียน ท้า และไม่สามารถประสมคาตามเสียงอ่านได้อีกหลายคา 3) นักเรียน
ไม่เข้าใจความหมายของคา เช่น คาว่า กราฟ เขียน กราบ, ธูป เขียน ทูป เป็นต้น

สรุปผลและอภิปรำยผล
การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2 ข้อ ดังนี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการเขี ย นภาษาไทย ของนั ก เรี ย นกั ม พู ช า ทุ น สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ แบบทดสอบการเขียนตามคาบอก
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบการเขียนตามคาบอก และแบ่งแบบทดสอบเป็น 2 ส่วน คือแบบทดสอบเขียนตาม
คาบอกเพื่อวัดความจา และแบบทดสอบเขียนตามคาบอกเพื่อวัดความเข้าใจ พบว่า
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1. การวัดด้านความจา โดยใช้แบบทดสอบเขียนตามคาบอก มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความจาในรูปพยัญชนะรูป
สระ รูปวรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ พบว่า นักเรียนทุนฯ มีความจาในรูปตัวพยัญชนะ รูปสระ รูปวรรณยุกต์และ
เครื่องหมายอื่น ๆ อยูใ่ นระดับ ดีเยี่ยม 3 คน ดีมาก 1 คน ดี 1 คน และพบปัญหา คือ นักเรียนทุนฯ มีความสับสนในรูป
พยัญชนะ รูปสระ รูปเครื่องหมายอื่น ๆ ได้แก่ ก – ถ , ฟ - ฝ , ฒ – ณ , ฎ - ฏ , ช – ซ , เอะ-เอ, แอะ-แอ , เอาะ –
ออ , ไม้หันอากาศ – ไม้ไต่คู้ เป็นต้น เป็นเพราะรูปพยัญชนะ รูปสระ รูปเครื่องหมายอื่น ๆ ดังกล่าวมีความคล้ายคลึง
กันเป็นเหตุทาให้นักเรียนทุนฯ เกิดความสับสนและไม่มีความมั่นใจในการเขียน ตลอดจนนักเรียนทุนไม่สามารถจารูป
พยั ญชนะบางตัว ได้แ ก่ ฃ,ซ,ฅ,ฎ,ฐ,ฏ,ฑ,ฬ รู ปสระประสมเสีย งสั้ น บางตั ว ได้ แก่ เอียะ, เอือ ะ, อัว ะ เป็น เพราะรู ป
พยัญชนะเหล่านี้เขียนยากและไม่ค่อยได้ใช้ในการเขียนปัจจุบันจึงส่งผลให้นักเรียนทุนฯ ลืมรูปพยัญชนะและรูปสระ
เหล่านีไ้ ปซึ่งปัญหาเหล่านี้สอดคล้องกับ ประเทิน มหาขันธ์ (2528) ได้กล่าวไว้วา่ พยัญชนะไทยจัดเรียงลาดับเริ่มจาก ก
ข จนถึง อ ฮ เป็นการยากในการเขียนเพราะลักษณะ ก และ ข ตางกันมาก พยัญชนะไทยสวนใหญมีรูปรางคลายกันอยู
หลายกลุม ที่มีความแตกตางกันก็เปน สวนยอยเล็กนอย และในส่วนของสระพบว่านักเรียนมีปัญหาในเรื่องของสระ
ประสมคือเขียนสระประสมเสียงสั้นไม่ได้ คือ สระ อัวะ เอียะ เอือะ
2. การวัดความเข้าใจ นักเรียนทุน ฯ ความเข้าใจในการเขียน อยู่ในระดับ ดีมาก 1 คน ดี 1 คน ปานกลาง 1
คน ผ่านเกณฑ์ 2 คน และพบปัญหาที่ทาให้เขียนคาผิดสามารถสรุปได้ ดังนี้ 1. ปัญหาสืบเนื่องจากความจา เมื่อ
นักเรียนไม่สามารถจาหรือเกิดความสับสนในรูปพยัญชนะ รูปสระ รูปวรรณยุกต์และเครื่องหมายอื่น ๆ ก็จะทาให้ไม่
สามารถเขียนได้ถูกต้อง 2. นักเรียนทุนฯ ไม่เข้าใจระบบเสียงในภาษาไทย ทั้งเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียง
วรรณยุกต์ ถึงแม้ว่านักเรียนทุนฯ จะสามารถจารูปพยัญชนะได้ก็ไม่สามารถแยกเสียงตัวพยัญชนะได้ รวมไปถึง เสียง
สระ และการผันวรรณยุกต์ ซึ่งปัญหานี้ส่งผลต่อการเขียนเป็นอย่างมากเพราะการเขียนคือการถ่ายทอดเสียงเป็น
ตั ว หนั ง สือ 3.นั ก เรี ย นไม่เ ข้ า ใจความหมายของค าศั พ ท์ บางค า โดยเฉพาะค าพ้ อ ง ภาษาไทยได้ ยืม ค ามาจาก
ภาษาต่างประเทศหลายคาทาให้มีคาพ้องเกิดขึ้นมาก นักเรียนจะต้องเข้ าใจความหมายของคานั้นก่อนจึงจะสามารถ
เขียนได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คาที่อ่านว่า พัน สามารถเขียนได้หลายรูป พัน (จานวน), พัน (คากริยา), พรรณ (สีผิว),
พันธุ์ (เชื้อสาย) เป็นต้น จากปัญหาที่พบเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความจาและความเข้าใจ หากนักเรียนไม่สามารถ
จารูปและเสียงของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือรูปของคาศัพท์ที่มีความเฉพาะ นักเรียนก็จะไม่สามารถเข้าใจในสิ่ง
ที่เขียนได้ ทั้งนี้นักเรียนต้องใช้ทักษะการดูเพื่อจดจารูป และทักษะการฟังเพื่อรับรู้เสียง ตลอดจนทักษะการอ่านออก
เสียงเพื่อตรวจสอบว่าคาที่เขียนนั้นอ่านว่าอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ การเขียนจึงเป็นทักษะขั้นสูงที่ต้องบูรณาการทักษะ
อื่น ๆ เข้าด้วยกัน ดังที่ นภดล จันทร์เพ็ญ (2539) ได้กล่าวว่า การเขียน เป็นทักษะที่มีความสลับซับซ้อนกว่าทักษะ
การใช้ภาษาทักษะอื่น ๆ เป็นการผสมผสานทักษะการฟัง อ่าน พูด และคิดเอาไว้ด้วยกัน โดยอาศั ยตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายแทนเสียงพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้ อารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ ข่าวสารและ
จินตนาการจากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยให้กับผู้สอนภาษาไทย ที่สอน
นักเรียนกัมพูชา ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้วิจัยได้พบปัญหาการเขียนภาษาไทยจากการใช้แบบทดสอบการเขียนตามคาบอก ตามที่ได้กล่าวมาใน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เมื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้วผู้วิจัยจึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยที่ทาให้ผู้สอน
ภาษาไทยสามารถนาไปเป็นกิจกรรมในห้องเรียนหรือทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการเขียนของนักเรียนทุนฯ ได้ ดังนี้
1. แนวทางจัดการเรียนการสอนหรือทาวิจัยเพื่อพัฒนาความจาและสร้างความเข้าใจเรื่องเสียงกับรูปของ
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ โดยจัดเป็นกิจกรรม เช่น การคัดไทย การฝึกอ่านออกเสียงคาง่าย การร้องเพลงไทยที่
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ช่วยการปรับเสียงและส าเนียงของนักเรียน ฯลฯ ซึ่งการสร้างความเข้าใจเรื่องเสียงในภาษาไทยนี้ผู้วิจัยเข้าใจถึ ง
อุปสรรคเป็นอย่างดี เพราะนักเรียนเป็นชาวต่างประเทศ การรับรู้เสียงหรือสาเนียงอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิมผู้สอน
จะต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา
2. แนวทางจัดการเรีย นการสอนหรือทาวิจัยเพื่อฝึกการเขียนเพิ่มคาศั พท์ใหม่ โดยการเรียนรู้ คาศัพท์ ที่
บูรณาการทักษะการอ่าน การฟัง การพูด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเขียน เช่น เกมต่ออักษรภาษาไทยคาคม ทาย
คาศัพท์โดยการเขียน บันทึกคาศัพท์จากบทเพลงไทย ฝึ กเขียนตามคาบอก ฯลฯ ครูผู้สอนควรให้นักเรียนบันทึ ก
คาศัพท์ใหม่ลงสมุดเพื่อเพิ่มความจาในรูปของคาศัพท์ใหม่
3. การใช้นวัตกรรมในการช่วยแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทย เช่น Application พจนานุกรม หรือ อ่านอย่างไร
เขี ยนอย่างไร Application ที่พั ฒนาขึ้น โดยส านั กงานราชบัณ ฑิต ยสภาร่ วมกับศูน ย์เทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิก ส์แ ละ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งสามารถดาวโหลดลงในมือถือแบบสมาร์ทโฟนได้ทุกระบบ เพื่อใช้ตรวจสอบคาที่เขียนสร้าง
ความถูกต้องและความมั่นใจในการเขียนภาษาไทย
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุนฯ ที่ได้เสนอมานี้เป็นเพียงสมมุติฐานที่ผู้วิจัยได้
คิดหาทางแก้ไขปัญหาจากปัญหาที่พบ ดังนั้นผู้สอนภาษาไทยจึงต้องนาแนวทางไปทดลองใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจ
ใช้รูปแบบของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเขียนให้กับนักเรียนทุนฯ ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยที่พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยอีก
มากที่มผี ู้วิจัยที่สนใจในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยอีกหลายท่านได้ทาวิจัย ดังที่จะได้ยกตัวอย่าง ดังนี้
ทิพวิมล วรรณชัย (2550) ได้ศึกษา การพัฒนาการเขียนของนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ โดยการ
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก เรี ย นชาวไทยภู เ ขาเผ่ า ปกาเกอะญอ มี พั ฒ นาการ
ความสามารถในการเรียนดีขนึ้ ตามลาดับ
เจตนาภรณ์ อยูส่ ุขี (2550) ได้ศึกษา การพัฒนาการเขียนสะกดคาภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้การเขียนคาคม ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีคะเเนนความสามารถการเขียนสะกดคาภาษาไทย ร้อยละ 82.66
ซึ่งสูงกว่าคะเเนนที่ตั้งไว้คอื ร้อยละ 60
พรศรี ใจภพ (2552) ที่ได้พัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวการันต์ โดยใช้วิจัยเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ
เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลวิจัยพบว่านักเรียนร้ีอยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดและมี
คะเเนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าคะเเนนก่อนเรียน
พูล ทิมา (2555) ได้ศึกษา การพัฒนาการเขียนสะกดคาตามมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด พบว่า ความสามารถด้านการเขียนสะกดคาของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดคา ตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระภาษาไทย
โดยใช้เทคนิค แผนผัง ความคิ ด มีค่า คะเเนนเฉลี่ย หลั งเรียนสูง กว่า ก่อ นเรี ยนมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ระดั บ .05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
งานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างมานี้ผู้สอนภาษาไทยสามารถนามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนได้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งไว้วา่ นักเรียนทุนที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยก่อนจะมีพัฒนา
ทักษะการเขียนที่ดกี ว่านักเรียนทุนฯ ที่เข้ามาศึกษาภายหลัง
ผลวิจัยการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไ ขปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ยังพบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ข้างต้น คือ พบนักเรียนทุนฯ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม เป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 2 คน,
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ระดับ ดี เป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4และ 6 จานวน 2 คน, ระดับ ปานกลาง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 จานวน 1 คน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า นักเรียนทุนฯ ที่เข้ามาเรียนในประเทศ
ไทยก่อนจะมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาไทยได้ดีกว่านักเรียนที่เข้ามาทีหลัง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะมีปัจจัยอื่น
แทรกซ้อนทาให้ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสมมุตฐานที่ตั้งไว้ หรือนักเรียนทุนฯ อาจมีการพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่เห็นได้
ชัดหรือดีกว่าทักษะการเขียน เช่น ทักษะการฟัง -พูด ทักษะการอ่าน แต่ถึงอย่างไรก็ตามทักษะการเขียนก็เป็นหนึ่ง
องค์ประกอบของการเรียนภาษา ดังผลวิจัยที่พบว่านักเรียนทุนฯ จากประเทศกัมพูชาที่เข้ามาเรียนมีปัญหาในเรื่องของ
ภาษาไทยที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารและเครื่องมือเสาะแสวงหาความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ทัศพร เกตุ
ถนอม (2542) ที่พบว่า มีนักเรียนนักศึกษาบางกลุ่มมีปัญหาในด้านการใช้ภาษา เพราะเป็นนักเรียนที่มาจากต่างชาติ ทาให้ใช้
ภาษาไทยยังไม่คล่อง ดังนั้นครูสอนภาษาไทยจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนผู้เรียนจะต้องมีความวิริยะ อุตสาหะ หมั่นฝึกฝนพัฒนาทักษะการเขียน และทักษะอื่น ๆ ของ
ภาษาไทย เพื่อเกิดประโยชน์ในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเเสวงหาความรู้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านงานวิจัยนี้จะสามารถ
นาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาการเขียนตามบริบทของผู้เรียนได้

ข้อเสนอเเนะ
การทาเครื่องมือในการทาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของโครงสร้างพยางค์ในการกาหนดความยากง่ายของคา
เพียงแค่ 2 โครงสร้าง คือ โครงสร้างพยางค์ แบบ 3 ส่วน และ โครงสร้างพยางค์ แบบ 4 ส่วน หากแต่ยังเหลืออีก 2
โครงสร้าง คือ โครงพยางค์สร้าง แบบ 4 ส่วนพิเศษ และ โครงพยางค์สร้าง แบบ 5 ส่วน เหตุที่ผู้วิจัยไม่เลือกโครงสร้าง 2
แบบหลังมาใช้ในการสร้างเป็ นเครื่องมือในการทาวิจัยเพราะเป็นโครงสร้างที่ยากและซั บซ้อนไม่เหมาะสมกั บนักเรียน
กัมพูชาที่มีประสบการณ์การเรียนภาษาไทยน้อย สาหรับผู้สนใจที่จะนาไปเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
สร้างเพื่อศึกษาปัญหาการเขียนให้กับนักเรียนไทยผู้สนใจสามารถเพิ่มอีก 2 โครงสร้าง (โครงพยางค์สร้าง แบบ 4 ส่วนพิเศษ
และ โครงพยางค์สร้าง แบบ 5 ส่วน) ทั้งนี้ให้วิเคราะห์ความเหมาะสมกับสภาพผู้เรียนด้วย

กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบพระคุณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลนักเรียนทุนฯ ตลอดจน
อนุเคราะห์สถานที่ในการทาวิจัยในช่วงปิดภาคเรียน
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กำรวิเครำะห์กลุ่มคำศัพท์ในอันตรภำคที่พบในบทคัดย่องำนวิจัยฉบับภำษำอังกฤษ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
An Analysis of Lexical Bundles in the Moves Found in English Research
Abstracts Written by Graduate Students at the University of Phayao
สุทธาทิพย์ มาฟู1* และจิตติมา กาวีระ1
Sutthathip Mafu1* and Chittima Kaweera1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลุ่มคาศัพท์ที่พบในอันตรภาคของบทคัดย่องานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย มีดังต่อไปนี้ คือ 1) การเลือกบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษจากงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่ ตี พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ ผ ลงานในเว็ บ ไซต์ ศู น ย์บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 จานวนทั้งสิ้น 40 ฉบับ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คือแบบ
วิเคราะห์กลุ่มคาศัพท์ โดยประยุกต์มาจาก Bhatia (1993) และ Boonsirijarun (2014) ปรากฏใน 5 อันตรภาค ได้แก่
1) Purpose of study; 2) Research method; 3) Research findings; 4) Conclusion; and 5) Recommendations โดยนา
กลุ่มคาศัพท์ที่พบบ่อยมาเปรียบเทียบหาค่าความถี่ในรูปแบบร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มคาศัพท์ที่พบในแต่ละ
อันตรภาคของบทคัดย่อมีความหลากหลาย พบกลุ่มคาศัพท์ตั้งแต่แบบ 2 คา ไปจนถึงกลุ่มคาศัพท์แบบ 11 คา และ
พบว่ากลุ่มคาศัพท์ที่มีความถี่ในการใช้สูงสุด คือกลุ่มคาศัพท์ที่ปรากฎในอันตรภาค Research method (ร้อยละ 51.15)
และพบว่ า กลุ่ ม ค าศั พ ท์ ที มี ค วามถี่ ใ นการใช้ น้ อ ยสุ ด คื อ กลุ่ ม ค าศั พ ท์ ที่ ป รากฎในอั น ตรภาค Conclusion และ
Recommendations คื อ ร้ อ ยละ 1.15 และ 5.17 ตามล าดั บ จึ ง สรุ ปได้ ว่า องค์ ประกอบ Research method เป็ น
องค์ ประกอบที่ สาคัญและประกอบด้ วยรายละเอีย ดมากกว่าอัน ตรภาคอื่น ในขณะที่ อัน ตรภาค Conclusion และ
Recommendations อาจมีการละส่วนนี้ไปในการเขียนบทคัดย่องานวิจัย
คำสำคัญ: กลุ่มคาศัพท์ อันตรภาค บทคัดย่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
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Abstract
The purpose of this study was to analyze lexical bundles in the moves of English thesis abstract. The
research methods were 1) The selection of 40 English thesis abstract of Thai graduate at the University of
Phayao, published in Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao from the year
2015-2016; 2) the research tool was lexical bundle analysis form adapted from Bhatia (1993) and Boonsirijarun
(2014) in five moves. Consist of 1) Purpose of study; 2) Research method; 3) Research findings; 4) Conclusion;
and 5) Recommendations. The statistics for data analysis were descriptive statistics: frequency and percentage.
The results revealed that there were varieties of lexical bundles found in English thesis abstract. The bundles
were ranged from two-word form to eleven-word form. It was also found that the highest frequency of lexical
bundles in English abstract was found in Research method move (51.15%). On the other hand, there were
1.15% and 5.17% of lexical bundles found in Conclusion move and Recommendations move. It can be concluded
that Research method move is an important component and comprise of more detailed information as compared
with other moves. However, the Conclusion and Recommendations moves seem to be omitted from the English
Thesis Abstract.
Keywords: Lexical bundles, Move, English Thesis Abstract.

บทนำ
บทคัดย่อ เป็นส่วนประกอบหลักของเอกสารงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ได้สรุปเนื้อหาทั้งหมดของเอกสารนั้น
ๆ ไว้ ทาให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาโดยรวมของงานวิจัยนั้น ๆ บทคัดย่อถือเป็นส่วนประกอบสาคัญของการเขียน
รายงานการวิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่นักวิชาการรวมถึงนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษาในศาสตร์และสาขาต่าง ๆ ใช้
เพื่อศึกษาในการแก้ไขปัญหาและมุ่งเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงานวิจัย
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษในเอกสารงานวิจัยนัน้ ช่วยในการสื่อสารข้อมูลด้านการวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์
สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดงานวิจัย โดยเฉพาะในการแลกเปลี่ยนหรือประยุกต์ใช้ข้อมูลงานวิจัย
จากบริบทที่แตกต่างกัน หรือในประเทศที่มีภาษาประจาชาติแตกต่างกัน นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่การ
เป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) และตามที่ส มาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ได้กาหนดกฎบัตรอาเซียน
ข้อ 34 บัญญัติให้ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้ในการทางานของอาเซียน (The working language of ASEAN shall be
English) ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ นับแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) นัน้ ย่อมหมายความว่า
ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ ไทย บรูไน มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ
อินโดนีเซีย มีแนวโน้มในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ติดต่อสื่อสารทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การปกครอง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว และการศึกษา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ซึ่งรวมถึงการศึกษาของไทย
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของการศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้นไป ภาษาอังกฤษถูกใช้เป็นสื่อเพื่อช่วยสร้างแนวทางการ
แบ่งปันข้อมูล ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยที่น่าสนใจสู่สายตานักวิจัยชาวต่างชาติ และเครื่องมือ
สาคัญที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของงานวิจัยที่มีบริบททางภาษาแตกต่างกัน คือบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ
อันเป็นองค์ประกอบส่วนแรกที่นักวิจัยชาวต่างชาติให้ความสาคัญสาหรับการค้นคว้าข้ อมูลและสร้างความเข้าใจ
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ภาพรวมของงานวิจัยนัน้ ๆ เป็นอันดับแรก จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อกลางของแวดวงนักวิชาการและ
นั ก วิ จั ย ในการสร้ า งความเข้ า ใจอย่า งถู ก ต้อ งชัด เจนในงานวิ จั ย ดั ง นั้ น บทคั ด ย่ อ ฉบั บภาษาอั ง กฤษจ าเป็ น ต้อ ง
ประกอบด้วยข้อมูลที่แม่นยาและมีแนวทางการเขียนที่ถูกต้องเหมาะสมตามองค์ประกอบข้อมูลเบือ้ งต้น
อย่างไรก็ตาม ในการเขียนบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ นักวิจัยมีรูปแบบการใช้กลุม่ คาศัพท์ (lexical bundles) ที่
แตกต่างกันไปในแต่ละอันตรภาคภายในเนื้อหาบทคัดย่อ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับบริบทและความคุ้นเคยด้านภาษาอังกฤษ
ของแต่ละประเทศนั้น ๆ ดังที่ Curry & Lillis (2004) กล่าวว่า การเลือกใช้คาและประโยคให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นข้อ
เสียเปรียบและเป็นปัญหาสาคัญและของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ เมื่อต้องตีพิมพ์บทความเป็นภาษาอังกฤษ
ดังนัน้ การวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาและวิเคราะห์กลุม่ คาศัพท์ที่พบในอันตรภาคของบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ
ของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของภาษาที่ใช้ในการ
เขียนบทคัดย่อ และเป็นแนวทางในการนาไปประยุกต์รวบรวมเป็นคู่มือการใช้กลุ่มคาศัพท์ในแต่ละอันตรภาค ของการ
เขียนบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่
ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่มีความสนใจต่อไปในอนาคตได้

ทบทวนวรรณกรรม
ประเภทของบทคัดย่อ (Types of abstract)
Velliaris (2009) ได้แบ่งประเภทของบทคัดย่อเป็น 2 ประเภทคือ
1. บทคัดย่อเชิงบรรยาย (Descriptive abstracts) โดยทั่วไปบทคัดย่อประเภทนี้ มักใช้สาหรับงานวิจัยด้าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือบทความทางจิตวิทยา มีจานวน 50-100 คา บทคัดย่อประเภทนี้ มีส่วนประกอบคือ
ภูมิหลัง (background) วั ตถุประสงค์ (purpose) ความสนใจพิเศษและจุดส าคัญของงานวิจัย (particulars of
contents/focus of paper) แต่มักไม่มวี ธิ ีวิจัย (methods) ผลการวิจัย (results) และสรุปผล (conclusions)
2. บทคัดย่อเชิงให้ข้อมูลความรู้ (Informative abstracts) บทคัดย่อประเภทนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ให้ข้อมูล
เป็นประเด็นสาคัญของงานวิจัยแก่ผู้อ่าน ส่วนใหญ่ใช้ในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ มักมีความยาว
ของงานวิจั ยประมาณ 1 ย่อหน้า โครงสร้ างของบทคั ดย่อประเภทนี้มัก ประกอบด้ว ย ภูมิห ลัง (background)
วัตถุประสงค์ (aim/purpose) วิธีวิจัย (methods) ผลการวิจัย (results) และสรุปผล (conclusions)
กำรแบ่งบทคัดย่อตำมโครงสร้ำง สำมำรถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. บทคัดย่อที่มีโครงสร้ำง (Structured abstracts)
บทคัดย่อที่มีโครงสร้าง สามารถสะท้อนให้เห็นข้อมูลสาคัญที่นาเสนอผ่านงานวิจัยนั้น ๆ และสื่อถึงประเด็น
ใจความสาคัญและผลการวิจัยที่ได้โดยสรุปได้ โดย Boonsirijarun (2014, p. 115-116) ได้แยกโครงสร้างของบทคัดย่อ
ไว้ 5 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ (Purpose of study); 2) วิธีการ (Research method); 3) ผลการวิจัย
(Research findings); 4) สรุปผล (Conclusion); 5) ข้อแนะนา (Recommendations)
Bhatia (1993) ได้ จ าแนกองค์ประกอบของบทคั ดย่อ การเขี ย นรายงานการวิจั ย ไว้ว่า ประกอบด้ว ย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การแนะนาวัตถุประสงค์ (Introducing the purpose); 2) การอธิบายระเบียบวิธีวิจัย (Describing
the methodology); 3) การสรุปผล (Summarizing the results); 4) การนาเสนอข้อสรุป (Presenting the conclusions)
นอกจากนี้ Manna & Matt (2012) ได้ แ ยกโครงสร้ า งของบทคั ด ย่ อ ไว้ 7 ส่ ว นด้ ว ยกั น ได้ แ ก่
1) ภูมิหลัง (background); 2) วัตถุประสงค์ (Purpose of study); 3) วิธีการ (Research method); 4) ผลการวิจัย
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(Research findings); 5) สรุปผล (Conclusions); 6) การอ้างอิง (References) ซึ่งอาจจะไม่ใส่ก็ได้; 7) คาสาคัญ
(Keywords)
2. บทคัดย่อที่ไม่มโี ครงสร้ำง (Structured abstracts)
ในการวิเคราะห์ลักษณะของบทคัดย่อที่ไม่มีโครงสร้าง Khasseh & Biranvan (2013) ได้ระบุว่า บทคัดย่อที่ไม่มี
โครงสร้า ง เป็ นลัก ษณะของบทคัดย่อดั้ งเดิม ที่ เขีย นเป็น แบบย่อหน้า โดยไม่มีการแยกส่ วนโครงสร้า งต่าง ๆ ใน
บทคัดย่อ และจะถูกเรียบเรียงตามเนื้อหา ระเบียบ และลาดับเหตุการณ์ของเรื่อง นอกจากนี้ ชนกพร (2559) อธิบาย
ว่า โดยทั่วไปแล้ว บทคัดย่อประเภทนี้จะไม่กล่ าวถึงหัวข้อ แต่ให้เนื้อหาที่เขียนเรียงกันตามลาดับสะท้อนถึงหัวข้อนั้น
และสรุปผลการวิจัยออกมา
จากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์ประกอบของบทคัดย่องานวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์ประกอบ
บทคัดย่อแบบมีโครงสร้าง โดยเน้นองค์ประกอบที่สาคัญต่อข้อมูลในการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นสาหรับนักวิจัยตาม
แนวทางของ Bhatia (1993) และ Boonsirijarun (2014) ซึ่งได้นามาสร้างแบบฟอร์มในการหาสถิติการเกิดขึ้นของกลุ่ม
คาศัพท์ในแต่ละอันตรภาคของบทคัดย่อ
กลุ่มคำศัพท์ (Lexical bundles)
Biber, Johansson, Leech, Conrad, and Finegan (1999) ได้ให้คาจากัดความ กลุ่มคาศัพท์ หรือ Lexical
bundles คือ การปรากฏร่วมของคาตั้งแต่สามคาขึน้ ไป ยกตัวอย่างกลุ่มคาศัพท์ในประโยคดังต่อไปนี้
Now, we want to talk about getting out sample mean…
Today, we are going to talk about testing hypotheses.
If you look at the answers that are given, there’s only two answers that have one big M…
(Biber, Conrad & Cortes 2004, pp. 392-393)
ผู้วิจัยได้ประยุกต์การใช้กลุ่มคาศัพท์ (lexical bundles) เพื่อนามาเป็นเครื่องมือในการดาเนินการวิจัย
โดยการหากลุ่มคาศัพท์ในแต่ละอันตรภาคของบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ โดยการนับคาตั้งแต่ 2 คาขึ้นไปในแต่ละ
อันตรภาคของบทคัดย่อ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบัน มีการให้ความสาคัญกับการเขียนรายงานการวิจัยรวมถึงบทความวิจัยซึ่งเป็นสื่อที่สาคัญในการ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยจากบริบททางภาษาที่แตกต่างไป ในการวิเคราะห์ภาษาและองค์ประกอบของการ
เขียนบทความวิจัยจึงสามารถพบได้เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ในการสร้างแนวทางหรือแสดงแนวโน้มที่สาคัญในการ
ใช้กลุ่มคาศัพท์ อันตรภาค หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่พบในการเขียนรายงานการวิจัย โดยเห็นได้จาก Shi (2010) ซึ่งได้
มีการวิเคราะห์กลุม่ คาศัพท์และอันตรภาคในการเขียนบทความทางวิชาการของบทความวิจัยทางด้านการเกษตร และ
ได้ทาการวิเคราะห์บทความวิจัยสามสิบเรื่องในสาขาวิทยาศาสตรการเกษตรไดแก สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขา
เทคโนโลยีอาหาร และสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จากวารสารระดับนานาชาติที่มีการตรวจสอบโดยผู้ เชี่ยวชาญ
ลักษณะทางภาษาศาสตร์และหน้าที่ของกลุมคาศัพท์ที่จะช่วยให้นักวิจัยหน้าใหม่หรือนักศึกษา สามารถอ่านและเขียน
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การเกษตรได้ อยางมีประสิทธิภาพ ในซึ่งงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถนามาเป็น
แนวทางในการออกแบบงานวิจัยโดยใช้อ งค์ประกอบของบทคั ดย่อฉบั บภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งมีการ
นาเสนอรายละเอียดถึง องค์ประกอบรูปแบบคาและนามาเปรี ยบเทียบของในแต่องค์ประกอบของบทคัดย่อฉบั บ
ภาษาอังกฤษอันเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมในการเขียนบทความวิจัยได้เป็นอย่างดี
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นอกจากบทความวิจัยแล้ว การวิเคราะห์บทคัดย่อภาษาอังกฤษเป็นการวิจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ
ที่สาคัญ และเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ภาษา และองค์ประกอบของบทคัดย่อ ทั้งเพื่อการแสดงให้เห็นถึง
ภาพรวมของการนาเสนอข้อมูลในบทคัดย่อ ตลอดจนความถูกต้องแม่นยาของภาษาที่ ใช้ และองค์ประกอบ ซึ่งจะเห็น
ได้จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียน การวิเคราะห์กลุ่มคาศัพท์และอันตรภาคที่พบในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้จากตัวอย่างงานวิจัยดังต่อไปนี้
กรกนก รุณย์คติและมณฑา จาฏุพจน์ (2556) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบองค์ประกอบและข้อผิดพลาดด้านการ
ใช้ไวยากรณ์ภาษาอัง กฤษในบทคั ดย่อ ฉบับภาษาอั งกฤษของนักศึก ษาระดับปริญญาโท สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้งหมดจานวน 30
ฉบับ การศึกษานี้ วิเคราะห์และคานวณหาความถี่ด้านองค์ประกอบของบทคัดย่อเป็น 4 องค์ประกอบพื้นฐาน คือ
เป้าหมายซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และปัญหาที่พบหรือสมมติฐาน วิธีการทดลอง ผลการทดลอง และสรุปหรือการ
อภิปราย/ข้อเสนอแนะ/การประยุกต์ใช้ จากการวิจัยพบว่า บทคัดย่อร้อยละ 48.89 เขียนด้วย 4 องค์ประกอบพื้นฐาน
ร้อยละ 40 เขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน และที่เหลือเขียนด้วย 2 องค์ประกอบพื้นฐาน บทคัดย่อสาขา
มนุ ษยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์เขี ยนด้ว ย 3 องค์ ประกอบพื้น ฐาน (52.22%) มากกว่า บทคัด ย่อ ที่เขีย นด้ ว ย
4 องค์ประกอบพื้นฐาน (46.67%) และไม่มีบทคัดย่อที่เขียนด้วย 2 องค์ประกอบพื้นฐาน ส่วนบทคัดย่อสาขา
วิทยาศาสตร์เขียนด้วย 4 องค์ประกอบพื้นฐาน (48.89%) มากกว่าบทคัดย่อที่เขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน
(33.33%) แต่มบี ทคัดย่อที่เขียนด้วย 2องค์ประกอบพืน้ ฐาน (16.67%)
ในการวิเคราะห์การเขียนบทคัดย่อ ยังพบงานวิจัยในต่างประเทศที่มีการวิเคราะห์กลุ่มคาศัพท์ และอันตรภาค
ของบทคัดย่องานวิจัยภาษาอังกฤษ จานวน 200 บทคัดย่อ โดย Ahmadi, Ghonsooly & Fatemi (2013) ได้วิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบการใช้กลุม่ คาศัพท์ในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษของผู้เขียนที่เป็นเจ้าของภาษา และผู้เขียนที่เป็นชาว
อิหร่าน โดยผลการวิจัยพบว่าผู้เขียนที่ไ ม่ใช่เจ้าของภาษาใช้กลุ่มคาศัพท์ในรูปแบบมากกว่า 4 คา ซึ่งมากกว่าผู้เขียน
บทคัดย่อที่เป็นเจ้าของภาษา และยังพบว่าในกลุ่มผู้เขียนชาวอิหร่านใช้รูปแบบของอนุประโยคมากกว่า ส่วนกลุ่ม
ผู้เขียนที่เป็นเจ้าของภาษาใช้รูปแบบของวลีมากกว่า
จากงานวิจัยวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยสามารถนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบงานวิจัยฉบับนี้
โดยใช้องค์ประกอบของบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะลงรายละเอียดถึงองค์ประกอบรูปแบบคา
และนามาเปรียบเทียบของในแต่องค์ประกอบของบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษต่อไป

วิธีดำเนินกำรวิจัย
กลุ่มตัวอย่ำงบทคัดย่อ
บทคัดย่อที่คัดเลือกมาศึกษา คือบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษจากงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในเว็บไซด์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
(Library Resources and Educational Media Center) ‘http://www.clm.up.ac.th/’ ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 จานวน
ทั้งสิ้น 40 ฉบับ โดยการใช้วธิ ีสมุ่ ตัวอย่างแบบเจาะจงจากรายงานการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการเผยแพร่
แล้วทุกสาขาวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บทคัดย่อจากหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2559
จานวน 10 ฉบับ
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2. บทคัดย่อจากหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.) สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2559 จานวน 7 ฉบับ
3. บทคัดย่อจากหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.) สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2558 จานวน 3 ฉบับ
4. บทคัดย่อจากหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559
จานวน 7 ฉบับ
5. บทคัดย่อจากหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2558
จานวน 3 ฉบับ
6. บทคัดย่อจากหลักสูตรปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
พ.ศ. 2559 จานวน 10 ฉบับ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ อ้างอิงจาก Bhatia (1993) ซึ่งได้จาแนกองค์ประกอบของบทคัดย่อ
การเขียนรายงานการวิจัยไว้ว่าประกอบด้วย 4 อันตรภาค อันได้ แก่ การแนะนาวั ตถุประสงค์ (Introducing the
purpose) การอธิบายระเบียบวิธีวิจัย (Describing the methodology) การสรุปผล (Summarizing the results) และการ
นาเสนอข้อสรุป (Presenting the conclusions) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Boonsirijarun (2014) ใน 4 องค์ประกอบแรก
แต่มคี วามแตกต่างโดยเพิ่มประเด็นในหัวข้อเสนอแนะจากงานวิจัย (Recommendation) จากการรวบรวมองค์ประกอบ
ที่สาคัญของบทคัดย่อดังกล่าว ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้องค์ประกอบของบทคัดย่อของ Bhatia (1993) และ อันตรภาคของ
Boonsirijarun (2014) โดยมีองค์ประกอบที่จะใช้วเิ คราะห์ดังนี้ 1) Purpose of study; 2) Research method; 3) Research
findings; 4) Conclusions; และ 5) Recommendations ซึ่งได้มีการนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเป็นแบบวิเคราะห์กลุ่ม
คาศัพท์ที่พบในแต่ละอันตรภาคของการเขียนบทคัดย่องานวิจัย
นอกจากนี้ ตามคาจัดกัดความของ กลุ่มคาศัพท์ (lexical bundles) ของ Biber, Johansson, Leech, Conrad,
and Finegan (1999) ที่ดูการปรากฏร่วมของคาตั้งแต่สามคาขึ้นไปนั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องการที่จะเห็นความถี่ของการใช้
กลุ่มคาศัพท์ที่มีความละเอียดยิ่งขึ้น จึงประยุกต์การนับกลุ่มคาศัพท์ตั้งแต่ 2 คาขึ้นไปในแต่ละอันตรภาคของบทคัดย่อ
แต่ละฉบับ จานวน 40 ฉบับ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเว็บไซต์ ‘Thai Library Integrated System’(http://www.thailis.or.th/)
การศึกษาครัง้ นี้ เจาะจงเฉพาะมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านัน้ และใช้ปีที่เผยแพร่ (Issue Date) เป็นขอบเขตเพิ่มเติมในการ
คัดเลือก โดยคัดเลือกจากปี พ.ศ. 2559 เป็นหลักก่อน จึงได้บทคัดย่อจากหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
(กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จานวน 10 ฉบับ, หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.) สาขาวิชา
ภาษาไทย จานวน 7 ฉบับ, หลักสูตรปริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต (ศศม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 7 ฉบับ
และหลักสูตรปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 10 ฉบับ
จากการค้นหาพบว่า ในปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(ศศม.) และหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศม.) มีจานวน อย่างละ 7 ฉบับ
เท่านัน้ ที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2559 จึงคัดเลือกบทคัดย่อเพิ่มเติมจากปี พ.ศ. 2558 อีกอย่างละ 3 ฉบับ เพื่อในมีจานวน
เท่ากันกับอีก 2 สาขา รวมบทคัดย่อทั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นจานวน 40 ฉบับด้วยกัน
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2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดังนี้
1. วิเคราะห์และหาความถี่ในรูปแบบร้อยละของการนับจานวนคาตั้งแต่สองคาขึ้นไปในแต่ละอันตรภาคของ
บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ ทั้งนีบ้ ทคัดย่อที่นามาวิเคราะห์ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน
3 ท่าน โดยผู้วจิ ัยนาผลวิเคราะห์การจาแนกอันตรภาคของแต่ละบทคัดย่อที่วิเคราะห์ได้ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ส่งให้ทางผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อยืนยันความสอดคล้องและความถูกต้อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Title: THE USE OF NONVERBAL LANGUAGE THROUGH SOCIAL NETWORK ONLINE OF THE
UNDERGRADUATE STUDENT IN MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY PHAYAO CAMPUS
Independent Study: M.A. (Thai), University of Phayao, 2016
ABSTRACT
Independent study in this research was to study the perception of nonverbal communication through the
network of students from undergraduate Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phayao Campus and to study in
the use of nonverbal communication of students popular undergraduate Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Phayao Campus were used in this study were 226 Monk. /People. The instruments used in the study were collected
by Questionnaire and the close. Consists of a check list with a Rating Scale and Open Ended Questionnaires were used
in data analysis is the Frequency. Percentage, Mean and Standard deviation.
Research findings were as follows: 1) The popularity in the use of the emoticons through social network at
a high level. The average including equal 3.66 The picture As the 1 and popularity in the use of emoticons to
position appears to sample Most answer emoticons appear behind the text of 12 images percent 50. 2)
Perception of the patterns that match or meaningful emoticons the majority answer picture means happy
birthday, the 224 images per person per cent 99.1 and Realization of message from the emoticons through the
dialogue at a high level, The picture Sample of the used images 6 conversation.
ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์กลุ่มคำศัพท์จำกผู้เชี่ยวชำญที่ตรวจสอบกำรวิเครำะห์
จำกบทคัดย่อสำมำรถวิเครำะห์กลุ่มคำศัพท์ท่พ
ี บในแต่ละอันตรภำคจำนวน 5 อันตรภำค ได้ดังตำรำงต่อไปนี้

moves
1. Purpose of study
1) Independent study in this research was to study…..
2. Research Method
1) The instruments used in the study were collected by…..
2) Consists of…..
3. Research finding
1) Research findings were as follows:
4. Conclusion
(None)
5. Recommendations
(None)
Total

Agree

Disagree

/
/
/
/

4
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Comments

จากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า การวิเคราะห์ของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 100
2. วิเคราะห์ห าค่ าเฉลี่ ย ของการนั บจ านวนคาตั้ง แต่สองค าขึ้นไปในแต่ล ะอั นตรภาคของบทคั ดย่อ ฉบั บ
ภาษาอังกฤษ จานวน 40 ฉบับ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล (Microsoft Excel) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล และ
คานวณผลในรูปแบบความถี่และร้อยละ

ผลกำรศึกษำ
ผลการวิเคราะห์แสดงข้อมูลรูปแบบต่างๆ ของกลุ่มคาศัพท์ ตั้งแต่รูปแบบ 2 คา ไปจนถึงรูปแบบ 11 คา
โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่และร้อยละ ซึ่งได้จาแนกตาม 5 อันตรภาคชั้น อันได้แก่ Purpose of study,
Research method, Research findings, Conclusions, และ Recommendations ดังแสดงในตารางที่ 1 – 5
1. ผลการวิเคราะห์กลุ่มคาศัพท์ในอันตรภาค Purpose of study พบรูปแบบ 4 คา ไปจนถึงรูปแบบ 11 คา จาก
ความถี่ในการใช้กลุ่มคาศัพท์ทั้งหมด 36 กลุ่มคาศัพท์ โดยสามารถจาแนกได้ดังต่อนี้
ตำรำงที่ 1 การวิเคราะห์กลุ่มคาศัพท์ที่พบในอันตรภาค Purpose of study
รูปแบบ
4 คา
5 คา
6 คา
7 คา
8 คา
9 คา
10 คา
11 คา

ความถี่
1
4
2
2
21
3
2
1

ร้อยละ
2.78
11.11
5.56
5.56
58.33
8.33
5.56
2.78

ตัวอย่าง
This paper was studied
This research was conducted investigate
This descriptive research aimed to examine
This descriptive study objective(s) was(were) to determine
The purpose(s) of the research was (were) to study
The objective(s) of this descriptive research was(were) to study
The purpose(s) of this study was(were) to create and analyze
This research was a folkloristic study with the objective to collect

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ในอันตรภาค Purpose of study พบรูปแบบที่มีความถี่ในการใช้มากที่สุด คือ รูปแบบ 8
คา (ร้อยละ 58.33) ในขณะที่ รูปแบบ 4 คา และ 11 คา มีความถี่การใช้น้อยที่สุด (ร้อยละ 2.78 เท่ากัน) นอกจากนี้ ยัง
พบว่า รูปแบบ 6 คา รูปแบบ 7 คา และรูปแบบ 10 คา มีความถี่การใช้ 2 ครั้งเท่ากัน (ร้อยละ 5.56)
2. ผลการวิเคราะห์กลุ่มคาศัพท์ในอันตรภาค Research method พบรูปแบบ 2 คา ไปจนถึง 11 คา จากความถี่
ในการใช้กลุ่มคาศัพท์ทั้งหมด 89 กลุ่มคาศัพท์ โดยสามารถจาแนกได้ดังต่อนี้
ตำรำงที่ 2 การวิเคราะห์กลุ่มคาศัพท์ที่พบในอันตรภาค Research method
รูปแบบ
2 คา
3 คา
4 คา
5 คา
6 คา
7 คา
8 คา
9 คา
11 คา

ความถี่
5
15
10
13
19
18
6
1
2

ร้อยละ
5.62
16.85
11.24
14.61
21.35
20.22
6.74
1.12
2.25

ตัวอย่าง
There were
The population was(were)
The research instrument(s) was(were)
The research instrument(s) was(were) questionnaire
The data were analyzed by using
The instrument(s) used in this study was(were)
Data were collected using a set of questionnaires
The instrument(s) used in the study was(were) collected by
The statistics of the data analysis were included frequency,
percentage, mean
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จากผลการวิเคราะห์ที่ได้ พบว่าอันตรภาค Purpose of study มีความถี่ของการใช้กลุ่มคาศัพท์มากที่สุด คือ
รูปแบบ 6 คา (ร้อยละ 21.35) และมีรูปแบบ 7 คา มีความถี่ในการใช้มากสุดเป็นอันดับที่ 2 (ร้อยละ 20.22) และ
รูปแบบที่มีการใช้นอ้ ยที่สุดคือ แบบ 11 คา และ 9 คา (ร้อยละ 2.25 และ 1.12 เรียงตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์กลุ่มคาศัพท์ในอันตรภาค Research findings พบรูปแบบ 2 คา ไปจนถึงรูปแบบ8 คา โดย
ความถีใ่ นการใช้กลุ่มคาศัพท์ทั้งหมด 38 คา สามารถจาแนกได้ดังต่อนี้
ตำรำงที่ 3 การวิเคราะห์กลุม่ คาศัพท์ที่พบในอันตรภาค Research findings
รูปแบบ
2 คา
3 คา
4 คา
5 คา
6 คา
7 คา
8 คา

ความถี่
1
2
18
9
3
4
1

ร้อยละ
2.63
5.26
47.37
23.68
7.89
10.53
2.63

ตัวอย่าง
Result(s) was(were)
Result(s) indicated that
The finding(s) revealed that
The finding(s) was(were) as follows
The result(s) of the research was(were)
The result(s) of this study showed that
The finding(s) of the research was(were) as follows

จากผลการวิเคราะห์ที่ได้ พบว่า รูปแบบ 4 คา มีความถี่ในการใช้มากที่สุด (ร้อยละ 47.37) และรูปแบบ 5 คา
(ร้อยละ 23.68) มีความถี่ในการใช้มากที่สุดเป็นอันดับที่สอง โดยรูปแบบคาที่มีความถี่ในการใช้น้อยที่สุด คือ แบบ
2 คา และ 8 คา (ร้อยละ 2.63 เท่ากัน)
4. การวิเคราะห์กลุม่ คาศัพท์ในอันตรภาค Conclusion พบรูปแบบ 5 คา ไปจนถึงรูปแบบ 6 คา ซึ่งมีความถี่ใน
การใช้อย่างละ 1 เท่านัน้ (ร้อยละ 50) ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4 การวิเคราะห์กลุม่ คาศัพท์ที่พบในอันตรภาค Conclusion
รูปแบบ
5 คา
6 คา

ความถี่
1
1

ร้อยละ
50
50

ตัวอย่าง
It could be concluded that
In conclusion, research finding(s) reveal that

5. การวิเคราะห์กลุ่มคาศัพท์ในอันตรภาค Recommendations พบรูปแบบ 4 คา ไปจนถึงรูปแบบ 9 คา โดย
ความถี่ในการใช้กลุ่มคาศัพท์ทั้งหมด 9 กลุ่มคาศัพท์ สามารถจาแนกได้ดังต่อนี้
ตำรำงที่ 5 การวิเคราะห์กลุม่ คาศัพท์ที่พบในอันตรภาค Recommendations
รูปแบบ
4 คา
6 คา
7 คา
8 คา
9 คา

ความถี่
1
2
2
2
2

ร้อยละ
11.11
22.22
22.22
22.22
22.22

ตัวอย่าง
It is recommended that
The problems and suggestions in the
Information obtained from this study will provide
From study of problems and suggestions found that
The result can be used to make guidelines for
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบของกลุ่มคาศัพท์ในแต่ละอันตรภาค ดัง
แสดงในตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 การเปรียบเทียบค่าความถี่และร้อยละขององค์ประกอบแบบนับคาในองค์ประกอบบทคัดย่อ
รูปแบบ

อันตรภาคของบทคัดย่อ
Purpose of study

Research method

Research findings

Conclusions

Recommendations

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ความถี่
0
0
1
4
2
2
21
3
2
1

ร้อยละ
0
0
2.78
11.11
5.56
5.56
58.33
8.33
5.56
2.78

ความถี่
5
15
10
13
19
18
6
1
0
2

ร้อยละ
5.62
16.85
11.24
14.61
21.35
20.22
6.74
1.12
0
2.25

ความถี่
1
2
18
9
3
4
1
0
0
0

ร้อยละ
2.63
5.26
47.37
23.68
7.89
10.53
2.63
0
0
0

ความถี่
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

ร้อยละ
0
0
0
50.00
50.00
0
0
0
0
0

ความถี่
0
0
1
2
2
2
2
0
0
0

ร้อยละ
0
0
11.11
22.22
22.22
22.22
22.22
0
0
0

รวม

36

100

89

100

38

100

2

100

9

100

6. จากผลการเปรียบเทียบความถี่ของรูปแบบที่พบใน 5 อันตรภาคในบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษจานวน
40 ฉบับ พบว่าอันตรภาค Research method มีความถี่ของกลุ่มคาศัพท์ที่มีการใช้สูงสุดปรากฎในบทคัดย่อ ซึ่งจากการ
สังเกตพบว่า ในส่วนอันตรภาค Research method มีการใช้กลุ่มคาศัพท์ที่หลากหลาย เพื่อบ่งบอกถึงรายละเอียดย่อยของ
ข้อมูลในอันตรภาคนี้ ประกอบไปด้วย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง เช่น Participants were และ The subject(s) was(were)
เป็นต้น ข้อมูลวิจัย เช่น data was analyzed เป็นต้น เครื่องมือวิจัย เช่น The instrument(s) was(were), The instrument(s)
used for this research was(were) เป็นต้น รวมถึงสถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น The statistic(s) used was(were)
frequency, Statistics used in data analysis were เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Vanijdee (2010) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ในอันตรภาค
Research Methodology ควรประกอบด้วยข้อมูลด้านการออกแบบการวิจัย, ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง, สถานที่, ข้อจากัด,
การเลื อกกลุ่ มตั วอย่างขั้ นตอนการด าเนิ นการวิ จั ยหรื อศึ กษา, วั ตถุ ที่ ใช้ , เครื่ องมื อวิ จั ย, ตั วแปร, สถิ ติที่ ใช้ และ
การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอันตรภาคส่วนนี้มีรายละเอียดมากเพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของงานวิจัย
นัน้ ๆ จึงส่งผลให้เกิดการอธิบายข้อมูลใน อันตรภาคส่วนนี้มากกว่าอันตรภาคอื่น
นอกจากนี้ พบว่าในอันตรภาค Conclusion และ Recommendations มีความถี่ในการใช้กลุ่มคาศัพท์น้อยมาก
ซึ่งอันตรภาค Conclusion มีความถี่ในการใช้ในบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษเพียง 2 ฉบับ จากจานวนทั้งหมด 40 ฉบับ
คือ It could be concluded that และ In conclusion, research finding(s) reveal that
สาหรับอันตรภาค Recommendations มีความถี่ในการใช้ในบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ 9 ฉบับ จากจานวน
ทั้งหมด 40 ฉบับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อันตรภาคส่วน Conclusion และ Recommendations ไม่ได้ถูกเขียนลงในงานวิจัย
ทุกฉบับ ในขณะที่อันตรภาคอีก 3 ส่วนคือ Purpose of study, Research method และ Research findings ถูกเขียนลง
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ในงานวิจัยทุกฉบับ จึงสรุปได้ว่า อันตรภาค Conclusion และ Recommendations อาจมีการละส่วนนี้ไปในการเขียน
บทคัดย่องานวิจัย ซึ่งรายละเอียดเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 การเปรียบเทียบความถี่และร้อยละของกลุ่มคาศัพท์ที่พบใน 5 อันตรภาคชัน้
องค์ประกอบ
ควำมถี่ที่ใช้
ร้อยละ
1. Purpose of study
36
20.69
2. Research method
89
51.15
3. Research findings
38
21.84
4. Conclusion
2
1.15
5. Recommendations
9
5.17
รวมทั้งหมด
174
100

วิจำรณ์และสรุปผล
จากผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์กลุ่มคาศัพท์ในอันตรภาคที่พบในบทคัดย่องานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ ของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
1. จากผลการรวบรวมงานวิจัย บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ จานวน 40 ฉบับ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยาพบความหลากหลายของรูปแบบของกลุ่มคาศัพท์ในการเขียนแต่ละอันตรภาคของบทคัดย่อ ซึ่ง
อาจสรุปได้ว่านักวิจัยมีวธิ ีการใช้กลุ่มคาศัพท์ในแต่ละอันตรภาคที่แตกต่างกันไปตามโครงสร้างของบทคัดย่อที่นามาใช้
2. จากการศึกษาและวิเคราะห์กลุม่ ตัวอย่าง พบว่า บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ จานวน 40 ฉบับ มีอันตรภาค
Conclusion เพียง 2 ฉบับเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าผู้ทาวิจัยส่วนใหญ่อาจใช้โครงสร้างการเขียนบทคัดย่อแบบอื่น อันตร
ภาค Conclusion จึงถูกละไปในบทคัดย่อ จึงพบความถี่ในการใช้นอ้ ย
3. จากการศึกษาและวิเคราะห์กลุม่ ตัวอย่าง พบว่า บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ จานวน 40 ฉบับ พบความถี่ใน
อันตรภาค Recommendations จานวน 9 ฉบับ แสดงให้เห็นว่าผู้ทาวิจัยส่วนใหญ่อาจใช้โครงสร้างการเขียนบทคัดย่อ
แบบอื่น อันตรภาค Recommendations จึงถูกละไปในบทคัดย่อ จึงพบความถี่การใช้น้อย เช่นเดียวกับอันตรภาค
Conclusion
4. จากการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ จานวน 40 ฉบับ มีความถี่ใน
การใช้อัน ตรภาค Research method จานวนมากสุด แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบส่ วนนี้มีความสาคัญ และ
มีรายละเอียดย่อยที่มากกว่าอันตรภาคอื่น
5. จากการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสังเกตว่า นอกจากการให้ความสาคัญกับรูปแบบของกลุ่ม
คาศัพท์ในแต่ละอันตรภาคชัน้ แล้ว ผู้เขียนบทคัดย่อควรให้ความสาคัญกับความถูกต้องทางไวยากรณ์ โดยผู้วิจัยยังพบ
ข้อผิดพลาดในการใช้คากริยา ยกตัวอย่างเช่น ข้อความ data were analyzed ซึ่งควรจะเป็น data was analyzed หรือ
The objective of this research is aim to study ซึ่งควรจะเป็น The objective of this research aimed to study เป็นต้น
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A Comparative Study of Gay Male Representations in Thai and American
Movies of 2014
เอกชัย แก้วดา1* และทศพล สุรนัคครินทร์1
Eakkachai Kaewda1* and Todsapon Suranakkharin1
บทคัดย่อ
งานวิจัย เป็น การวิจั ยเชิง คุณ ภาพ มีวั ตถุ ประสงค์เพื่ อ วิเคราะห์ การนาเสนอภาพแทนของชายรั กชายใน
ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ในปี ค.ศ. 2014 โดยอาศัยกรอบ แนวคิดการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ แนวคิดเรื่อง
เพศภาพ เพศวิถี ชายรักชาย และวิเคราะห์บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อภาพแทนโดยใช้แนวคิดเรื่องมิติ
วัฒนธรรม ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า แนวคิดเรื่องเพศสภาพ เพศวิถีชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันนั้นมี
4 รูปแบบได้แก่ เกย์รุก เกย์รับ กะเทย และ ไบเซ็กชวล ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นเกิดจากการแสดงออกทางอัตลัษณ์ทาง
เพศ ความปรารถนาทางเพศ วิถีปฎิบัตทิ างเพศ ความพึงพอใจและการแสดงท่าทีทางเพศ ซึ่งในภาพยนตร์ไทยสังคมมี
อิทธิพลในการกาหนดกรอบแนวความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ คุณค่า และบรรทัดฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักชาย
ในขณะที่ภาพยนตร์อเมริกันจะแสดงตัวตนและรสนิยมทางเพศออกมาโดยชัดเจน สังคมมีอิทธิพลน้อยมากต่อการ
เปิด เผยเพศวิถีแ ละเพศสภาพชายรั กชาย ส่ว นการใช้ก ลวิถีก ารเล่า เรื่องโดยผ่า นโครงสร้างการเล่า เรื่อ ง การใช้
ความหมายคูต่ รงข้าม และการใช้รหัส เพื่อกาหนดความหมายของเพศสภาพและเพสวิถีของชายรักชายในภาพยนตร์
นั้น อิทธิพลของสังคมและกรอบวัฒนธรรมยังคงกาหนดกรอบการเสนอภาพชายรักชายทั้งในภาพยนตร์ไทยและ
ภาพยนตร์อเมริกัน
ผลการวิจัยพบว่าแนวคิดกรอบวัฒนธรรม ด้านระยะห่างอานาจ การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน การเป็น
ปัจเจกและการรวมกลุม่ ความเข้มแข็งและความนุ่มนวล และ มุมมองระยะยาวและระยะสั้นนั้นส่งผลต่อการนาเสนอ
ภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยมากกว่าภาพยนตร์อเมริกัน
คำสำคัญ: ชายรักชาย, ภาพแทน, ภาพยนตร์ไทย,ภาพยนตร์อเมริกัน
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Abstract
The purpose of this research is to compare gay male representations in Thai and American movies of
2014 by using the three conceptual frameworks, including gender, film narratology, and cultural dimensions. The
analysis focuses on the way gay male characters are represented in two Thai movies and two American movies,
and the extent to which socio-cultural contexts play a role in shaping gay male representations in those movies.
Based on the concept of gender, four types of male homosexuality appeared in Thai and American movies are
active/top, passive/bottom, drag queen and bisexual. Each of which has different ways of expressing their sexual
identity, sexual desire, sexual practice and sexual satisfaction. However, while it is shown that gay male
characters in Thai movie are constrained by the institutionalization of heterosexual norms and standards, the
characters in American movies have more freedom to express their sexuality with fewer social constraints. In
terms of narrative methods, gay male characters and their characteristics in both Thai and American movies are
represented through various techniques. Examples of these techniques are binary opposition, coding and
narrative structure. In addition, the analysis reveals that cultural dimensions play an important role in shaping
gay male representations in both Thai and American movies. Compared to American movies, Thai movies are
affected more by the five culture dimensions, including power distance, uncertainty avoidance individualism and
collectivism, masculinity and femininity and short and long-term orientation.
Keywords: homosexual, representation, Thai movies, American movies

บทนำ
สื่อมีบทบาทสาคัญในการชี้นา กาหนดทิศทางและกรอบแนวคิดของกลุ่มคนในสังคม ตลอดจนเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับวิถีการดาเนินชีวิตในการแสดงออกของกลุ่มคน ปัจจุบันนี้ส่ือด้านบันเทิงแตกสาขาออกเป็นหลายประเภท
และค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลและสามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างรวดเร็ว(พงษ์เดช ศรีเล็กดี ,2544 อ้างในขวัญดาว สุขสมัย,
2557)ภาพยนตร์ ถือ ว่าเป็น สื่อ มวลชนแขนงหนึ่ง ที่เกิดจากการรวมเอาศิล ปะหลากหลายแขนงเข้าด้ วยกัน จึง มี
การนาเสนอเรื่องราวทั้งที่เป็นจริงและเรื่องราวที่แต่งเติมเข้าไปเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อ (อุรพงศ์
แพทย์คชา, 2557) นอกจากนี้ ภาพยนตร์ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านต่าง ๆ และมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม ตั้งแต่การแต่งกาย บุคลิกของตัวละครและภาษาที่ใช้ใน
ภาพยนตร์ก็มักมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาในชีวิตประจาวันของคนในสังคมอย่างยิ่ง (ขวัญดาว สุขสมัย ,2557 อ้างใน
นิพนธ์ ศุขปรีด,ี 2536, หน้า 31-35)
นอกจากสื่อที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดอัตลักษณ์และทิศทางของคนในสังคมแล้ว สังคมเองก็มีอิทธิพลอย่าง
มากในการกาหนดอัตลักษณ์และบทบาทของคนในสังคม โดยเฉพาะการกาหนดอัตลักษณ์ บทบาททางเพศของคนใน
สังคมนั้น ๆ ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ชายและผู้หญิงจะมีพฤติกรรม (Behaviors) และบทบาททางเพศ (Sex Role)
แตกต่า งกั น อย่า งชัด เจนซึ่ ง เป็ น ไปตามที่ สั ง คมก าหนด กล่ า วคื อ เป็ น ไปตามเพศของตน และถ้ า บุ ค คลใดแสดง
พฤติกรรมที่ไม่ตรงตามเพศของตน บุคคลนั้นก็จะถูกมองในแง่ลบ ( Whitney,1999) ส่วนเพศวิถีและการให้ความหมาย
เกี่ยวกับเพศนั้นถูกประกอบสร้างขึ้นจากสัง คมเพื่อที่จะใช้อานาจควบคุมความต้องการแต่ละบุคคลในการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจาก “รูปแบบรักต่างเพศ” และอานาจยังผลิต กาหนดรายละเอียดของเพศ ดังนั้นเพศจึง
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เป็นผลผลิตของอานาจอย่างหนึ่ง (Foucault , 1978) อีกนัยหนึ่ง เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง ค่านิยม บรรทัดฐาน
และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดม
คติ ซึ่งไม่ใ ช่ พฤติกรรมตามธรรมชาติ แต่เป็ นสร้างความหมายทางสังคม เพศวิถีจึงสัมพั นธ์กับมิติทางการเมือ ง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่กาหนดและสร้างความหมายให้แก่เรื่องเพศในทุกแง่มุม (อุรุพงศ์ แพทย์คชาและ
สุรกิจ ปรางสร อ้างใน จิตติมา ภาณุเดชะ, ณัฐยา บุญภักดีและ ธัญญา ใจดี, 2550)
เมื่ออัตลักษณ์และบทบาททางเพศเป็นเรื่องอยู่ในความสนใจของคนในสังคมเกี่ยวกับเพศที่สามจึงได้ถูกหยิบ
ยกขึ้นมานาเสนอในวงการภาพยนตร์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่นมีการใช้ตัวละครเอกเป็นเพศที่สาม และนาเสนอ
เรื่องราวโดยให้เพศที่สามเป็นตัวดาเนินเรื่อง ทัง้ การเป็นตัวตลก หยาบคาย และมีเนื้อหาออกไปทางล่อแหลม ทั้งที่จริง
แล้วภาพยนตร์เหล่านี้มีแง่มุมในด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่น่าสนใจ (กัลปพฤกษ์, 2551, หน้า 24 อ้างใน
ขวัญดาว สุขสมัย,2557) ซึ่งการนาเสนอตัวละครเพศที่สามดังกล่าวมีทั้งด้านที่สอดคล้องและตรงกันข้ามกับกระแส
ภาพยนตร์ชายรักชายในต่างประเทศ เช่น ภาพยนตร์อเมริกันมีการนาเสนอตัวละครชายรักชายมากขึ้นจากอดีตแต่
เนื้อหาโดยส่วนใหญ่จะผิดไปจากแนวคิดเดิม ๆ ที่ ตัวแสดงที่เป็นชายรักชายจะต้องเป็นตัวตลก เป็นสัญลักษณ์ของ
ความเสื่อม ความตกต่าหรือเป็นผู้ร้าย แต่กลับพลิกบทบาทไปจากกรอบเดิมโดยที่จะสะท้อนให้เห็นซึ่งความเป็นจริง
อันน่าเจ็บปวดที่ได้รับจากสังคมอันเลวร้าย
สาหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จ ะศึกษาและวิเคราะห์การนาเสนอบทบาทของชายรักชายในภาพยนตร์ไทย
เพื่อเปรียบเทียบการนาเสนอบทบาทชองชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกัน โดยจะศึกษาตัวละครชายรักชายว่าถูกฉาย
ภาพและสื่อความหมายออกมาอย่างไร และบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศส่งผลกาต่อการ
นาเสนอภาพแทนของบทบาทชายรักชายในภาพยนตร์ทั้งสองประเทศหรือไม่

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
1. เพื่อ วิเคราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บการน าเสนอภาพแทนชายรั ก ชายที่ ถู ก น าเสนอในภาพยนตร์ ไ ทยและ
ภาพยนตร์ในอเมริกัน
2. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของบริบทสังคมและวัฒนธรรมของไทยและอเมริกันที่ ส่งผล
ต่อการนาเสนอภาพแทนชายรักชายในสื่อภาพยนตร์
คำถำมวิจัย
1. ภาพแทนของชายรักชายถูกนาเสนอเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในสื่อภาพยนตร์ไทยและสื่อภาพยนตร์
อเมริกัน
2. บริบทที่แตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยและอเมริกันส่งผลต่อการนาเสนภาพแทนของชายรัก
ชายในสื่อภาพยนตร์หรือไม่ อย่างไร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
Textual Analysis
ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
(Analytical Description) โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีเล่าเรื่อง แนวคิดเรื่องเพศภาพ เพศวิถี ชายรักชาย และ
แนวคิด เรื่องมิติวัฒ นธรรม โดยศึกษา วิเคราะห์ การเปรีย บเทีย บภาพแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไ ทยและ
ภาพยนตร์อเมริกันในปี ค.ศ. 2014
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเรื่องเพศภำพ เพศวิถี ชำยรักชำย (Gender )
เพศสภาพ (Gender) มีความหมายครอบคลุมถึง เรื่องของความเป็นหญิงความเป็นชายที่ไม่ได้ถูกกาหนดโดย
ระบบทางสรีระหรือชีววิทยา แต่ถูกกาหนดโดยมีปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคมและอื่นๆ ทาให้สังคมเกิดความคาดหวัง
ต่อเความเป็นหญิงความเป็นชายในแง่มุมเฉพาะต่างๆและมีสว่ นกาหนดความเชื่อ (Belief) ทัศนคติ (Attitude) มายาคติ
(Myth) รวมทั้งประเพณีปฏิบัติต่างๆ ที่ถูกทาให้กลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม (Social Norms) ในเรื่องของความเป็น
หญิงชาย (ไชยศิริ บุญกุลศรีรุ่ง,2553)
เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง ค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนา การ
แสดงออกทางเพศ ความคิ ดเกี่ ย วกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุ ดมคติ ซึ่ง ไม่ใช่พ ฤติกรรมตามธรรมชาติ แต่เป็น การสร้า ง
ความหมายทางสังคม วิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ กันภัย ,2546 ให้ความหมายของ เพศวิถี (Sexuality) ดังนี้ เพศวิถี
(Sexuality) เป็นกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมที่กาหนด จัดการกากับควบคุมรวมทั้งการแสดงออกเกี่ยวกับ
รสนิยมทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเรื่องเพศ การแสดงท่าทีเกี่ยวกับเรื่องเพศ การแต่งกาย เป้าหมายใน
ความสนใจทางเพศและการสร้างจินตนาการที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ไปจนถึงการออกกฎเกณฑ์
ชายรักชาย หรือชายรักร่วมเพศ(Homosexuality) โดยทั่วไป มักจะเรียกถูกเรียกว่า “เกย์” (Gay) ซึ่งคาว่าเกย์น้ี
ถูกบัณญัติโดย นายแพทย์ เบงเกิร์ต (Benkert) (คมฉัตร วุฒิโรจน์, 2534 หน้า 24 อ้างใน รักใจ จินตวิโรจน์, 2541) เกย์
(Gay) ผู้ชายที่มีรสนิยมทางเพศชอบเพศชายด้วยกัน แต่ยังคงพึงพอใจในเพศชายของตนเอง ด้านการแต่งกาย เกย์จะแต่งตัว
เป็ นผู้ ชาย บุ คลิ กภาพภายนอกอาจบ่ งชี้ ผู้ เป็ นเกย์ ได้ ล าบากเพราะมี ทั้ งสุ ภาพเรี ยบร้ อย จนถึ งเหมื อนผู้ ชายทั่ วไป
(ศาสตราจารย์ นพ. วิทยา นาควัชระ,สัมภาษณ์,2542 อ้างใน กิ่งรัก อิงคะวัต,2542 และ ไชยศิริ บุญยศรีรุ่ง,2553)
World Health Organization, WHO หรือ องค์กรอนามัยโลก ได้กล่าวถึงการเป็นรักร่วมเพศในการจาแนกโรค
สากลครั้งที่ 9 หรือ The Ninth Revision of the International Classification of Diseases (ICD9) ไว้ว่า การเป็นรักร่วม
เพศ หมายถึง การที่บุคคลมีความพึงพอใจทางเพศกับคนที่มีเพศเดียวกันกับตนเพียงอย่างเดียวหรื อส่วนใหญ่ โดย
อาจจะมีหรือไม่มคี วามสัมพันธ์ทางกายต่อกันก็ได้ และการวินจิ ฉัยว่าผู้ใดเป็นรักร่วมเพศนัน้ ไม่จาเป็นต้องพิจารณาว่า
เป็นความผิดปกติทางจิต (ธารทิพย์ ตัณศลารักษ์, 2553)
นที ธีรโรจน์ ประธานกลุ่มเกย์การเมือง ได้เคยนาเสนอต่อที่ประชุมแห่งหนึ่งในปี 2532 (รักใจ จินตวิโรจน์,
2541) โดยเขาแบ่งกลุ่มเกย์ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามพฤติกรรมที่มองเห็นภายนอก (Physical Appearance) ดังนี้
A = เกย์ที่ดูภายนอกเป็นผู้ชายแท้
B = เกย์ที่ดูภายนอกออกสาว
C = เกย์ที่ลักษณะภายนอกก้ากึ่ง
และแบ่งกลุม่ เกย์อีกเป็น 3 กลุ่ม ตามพฤติกรรมทางเพศ ( Sex Behavior) ดังนี้
a = เกย์ที่มีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ารุก
b = เกย์ที่มีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรับ
c = เกย์ที่เป็นได้ทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับ
แนวคิดกำรเล่ำเรื่องในภำพยนตร์ (Film Narration)
การศึกษากระบวนทัศน์ของการเล่าเรื่องคือการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบสร้างสิ่งต่างๆโดยมีความเกี่ยวพันธ์
กับทฤษฎีสัญญวิทยา (Semiology) (อ้างในกาจนา แก้วเทพ, 2553) John Fiske (1990:4-6) (อ้างในไชยศิริ
บุญยศรีรุ่ง,2553)ได้แบ่งระดับขั้นต่างๆของการเข้ารหัสโทรทัศน์มาประยุคใช้กับรหัสทางภาพยนตร์ซึ่งประกอบไปด้วย
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ระดับการเข้ารหัส, กระบวนการเข้ารหัส และ รหัส ส่วนรหัส (code) ประกอบไปด้วย รหัสทางสังคม โดยจะผ่าน การแต่ง
กาย พฤติกรรม ลักษณะการพูดจา กริยาท่าทางการแสดงออก ฯลฯ ด้านรหัสทางเทคนิคนาเสนอผ่าน ภาพ เสียง มุม
กล้อง แสง ฯลฯ ด้านรหัสขนบการนาเสนอจะเข้ารหัสผ่าน การเล่าเรื่อง, ปมขัดแย้ง ตัวละคร การกระทา บทสนทนา ฉาก
การแสดง ฯลฯ และรหัสทางอุดมการณ์เข้ารหัสผ่าน ปัจเจกชนนิยม เชื้อชาติ วัตถุนิยม เพศสภาพ เพศวิถี ฯลฯ
หลุยส์ ฌองแนตตี(Loise Giannetti,1990) (ไชยศิริ บุญยศรีรุ่ง,2553 อ้างใน พนิดา หันสวาสดิ์ ,2544) การ
วิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์นั้นสามารถทาได้หลายวิธีดว้ ยกันคือ
1. โครงเรื่อง (Plot) ในการวิเคราะห์ภาพยนตร์ นวนิยาย รวมทั้งการเล่าเรื่องเกือบทุกชนิด โครงเรื่องนับเป็น
องค์ประกอบสาคัญของเรื่องที่ผู้วเิ คราะห์ต้องนามาศึกษาเสมอ
2. แก่นความคิดหรือแก่นเรื่อง (Theme) เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สาคัญในการเล่าเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อต้องทาการวิเคราะห์เรื่องราว ใจความสาคัญของเรื่อง เราจาเป็นอย่างยิ่ง การมองภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่
ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อสารออกมา,ขั้วขัดแย้ง
3. ปมขัดแย้ง (Conflict) การพิจารณาขั้วขัดแย้งที่เกิดขึ้นในท้องเรื่องนั้นจะทาให้เราสามารถรับรู้และเข้าใจ
เรื่องราวได้อย่างชัดแจนมากขึ้น ความสาคัญของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโครงเรื่องนั้น เป็นสิ่งที่ทาให้เรื่องราวดาเนิน
ไปอย่างมีทิศทาง ซึ่งหากเรื่องราว เกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างสมเหตุสมผล ก็จะส่งผลให้เรื่องราวนั้นๆดาเนินได้อย่าง
สมเหตุสมผล
4. ตัวละคร (Character) ตัวละครเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่ขาดไม่ได้ในการเล่าเรื่องราวทุกประเภทซึ่ง ลอ
เรนซ์ เพอรรีน ( Laurence Perrine ,1978 ) ได้ให้ความสาคัญต่อตัวละครไว้ว่า “ตัวละครคือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับเรื่องราวในเรื่องเล่า และหมายรวมถึงบุ คลิกลักษณะของตัว ละคร ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา นิสัยใจคอ
ของตัวละครด้วย
5. ฉาก (Setting) ฉากเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการเล่าเรื่องทุกประเภท เนื่องจากการเล่าเรื่องประเภท
ต่าง ๆ จะปราศจากฉากจากสถานที่ไม่ได้ นอกจากนั้น ฉากยังมีความสาคัญในแง่ของการมีอิทธิพลต่อความคิด การ
กระทาของตังละคร
6. สัญลักษณ์พเิ ศษ (Symbol) สัญลักษณ์อาจมีการใช้ในภาพยนตร์ เพื่อสื่อความหมาย ทั้งในเรื่องของคาพูด
และภาพ สัญลักษณ์ที่มักพบในภาพยนตร์มีอยู่ 2 ประเภท คือสัญลักษณ์ทางภาพกับสัญลักษณ์ทางเสียง
7. มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of View) การนาเสนอเรื่องราวหรือการเล่าเรื่องนั้น ผู้เล่าจะมีจุดยืนที่มี
ความแตกต่างกัน ซึ่งจุดยืนที่มีความแตกต่างกันนี้ เกิดมุมมองในการเล่าเรื่องขึ้น (Point of View) เช่นการมองดู
พฤติกรรมของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง การเข้าใจพฤติกรรมของตังละครจะแตกต่างกันออกไป เพราะผู้รับสารจะต้อง
เดินตามหลังหรือยืนอยู่ จุดใดจุดหนึ่งเหมือนกับผู้เล่าเรื่องด้วย ซึ่งในแต่ละจุดจะมีความเชื่อที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ี
จุดยืนในการเล่าเรื่องจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเล่าเรื่อง เพราะ จุดยืนมีอทิ ธิพลต่อความรู้สกึ ของผู้รับสาร ดังนั้น
มุมมองของผู้รับสารจึงถูกกาหนดจากจุดยืนของผู้เล่าเรื่อง
แนวคิดกรอบวัฒธรรม (cultural dimension)
กีร์ท ฮอฟสเตด (Geert Hofstede) จัดลักษณะของวัฒนธรรมออกเป็นมิติต่าง ๆ ตามนิยามของวัฒนธรรม ที่
หมายถึงรูปแบบวิธีการคิด ความรูส้ ึก และตอบสนองของกลุม่ บุคคล ที่สามารถ แสดงถึงลักษณะวัฒนธรรมพื้นฐานที่
สาคัญ ในแต่ละมิตทิ ั้ง 5 มิติ คือ มิตคิ วามเหลื่อมล้าทางอานาจ (Power Distance) มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่ม
นิยม (Individualism and Collectivism) มิติลักษณะความเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิง (Masculinity and
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Femininity) มิตกิ ารหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) และ มิตกิ ารมุง่ เน้นเป้าหมายระยะยาว (LongTerm Orientation)

วิธีกำรวิจัย
ประเภทของงำนวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
(Analytical Description) โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพแทน โดยศึกษา วิเคราะห์ การเปรียบเทียบภาพแทนของชาย
รักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันในปี ค.ศ. 2014 โดยได้มีการคัดเลือก ภาพยนตร์ไทย ที่นาเสนอภาพ
ของชายรักชาย ในปี ค.ศ. 2014 จานวน 2 เรื่องคือ พี่ชาย My Bromance และ สตรีเหล็กตบโลกแตก และ ภาพยนตร์
อเมริกัน ที่นาเสนอภาพของชายรักชาย ในปี ค.ศ. 2014 จานวน 2 เรื่องคือ The Imitation Game และ The Skeleton
Twins ภาพยนตร์ไทยและอเมริกันที่นามาศึกษานี้ คัดเลือกมาจากหนังในกระแสและหนังนอกกระแส โดยอาจมีทั้งที่
เป็นการนาเสนอภาพชายรักชายที่เป็นตัวเอก ตัวรอง หรือตัวประกอบ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัย ครั้ งนี้เป็ นการศึก ษาการเปรี ยบเที ยบภาพแทนของชายรั กชายในภาพยนตร์ไ ทยและภาพยนตร์
อเมริกัน ในปี ค.ศ. 2014 โดยมีวิธีการดาเนินงานวิจัยดังนี้
1. ศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาจากภาพยนตร์ไ ทย ที่นาเสนอภาพของชายรักชาย ในปี ค.ศ. 2014
จานวน 2 เรื่องคือ พี่ชาย Mybromance และ สตรีเหล็กตบโลกแตก และศึกษาจากภาพยนตร์อเมริกัน ที่นาเสนอภาพ
ของชายรักชายในปี ค.ศ. 2014 จานวน 2 เรื่องคือ The Imitation Game และ The Skeleton Twins
2. วิ เ คราะห์ ภ าพยนตร์ เนื้ อ หาภาพแทนชายรั ก ชายใน 2 ด้ า น คื อ อุ ป นิ สั ย และการ แสดงออกและ
ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง (ครอบครัว เพื่อน และคนรัก)โดยจะอาศัยกรอบแนวคิดการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ (
Film Narratology) แนวคิดเรื่องเพศภาพ เพศวิถี ชายรักชาย (Gender) และวิเคราะห์บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มี
ผลต่อภาพแทนดังกล่าวโดยใช้แนวคิดเรื่องมิติวัฒนธรรม ( Cultural Dimension ) ของ Geert Hofstede
3. เรียบเรียงข้อมูลจากการเปรียบเทียบภาพแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ใน
ปี ค.ศ. 2014 โดยจาแนกและวิเคราะห์ขอ้ มูล จากนั้นรายงานผลการวิเคราะห์และวิจารณ์
4. สังเคราะห์ผลของการเปรียบเทียบภาพแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ในปี
ค.ศ. 2014

ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาวิจัย การศึกษาการเปรียบเทียบภาพแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์
อเมริกัน ในปี ค.ศ. 2014นัน้ มีผลการวิจัย ดังนี้
1. กำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบภำพแทนชำยรักชำยในภำยนตร์ไทยภำพยนตร์อเมริกันผ่ำนแนวคิด
เรื่องเพศสภำพและเพศวิถีชำยรักชำยในภำพยนตร์ไทยและภำพยนตร์อเมริกัน
การนาเสนอภาพเพศวิถีของตัวละครชายรักชายที่เป็นเกย์ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันในภาพยนตร์
นอกกระแสจะถูกนาเสนอ 3 ประเภทคือ Masculine Gay คือตัวละครที่มีลักษณะความเป็นชายสูง และ Feminine Gay คือ
ตัวละครเกย์ที่มีลักษณะความเป็นหญิงสูง และไบเซ็กชวล (Bisexual) ส่วนการนาเสนอภาพเพศวิถีของตัวละครชายรัก
ชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันประเภทหนังในกระแสนั้นจะถูกนาเสนอ 3 ประเภทคือ Masculine Gay คือตัว
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ละครที่มีลักษณะความเป็นชายสูง และ Feminine Gay คือตัวละครเกย์ที่มีลักษณะความเป็นหญิงสูง และ ตัวละคร
ประเภท Drag queen คือตัวละครที่เป็นลักษณะของเพศชายที่มีความพึงพอใจในการแต่งกายให้ตรงข้ามกับลักษณะเพศ
ของตัวเอง กริยาท่าทางมีความเป็นหญิงสูง ชอบแต่งหน้าแต่งตาและใส่เสื้อผ้าแบบเพศหญิง
การนาเสนอเพศสภาพของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันจานวน 4 เรื่องนั้น สามารถจาแนกออก
ได้เป็น การนาเสนอภาพของชายรักชายที่มีลักษณะเป็นตัวตลก,เป็นตัวประหลาดของสังคม และเป็นบุคคลหมกมุ่น
ทางเพศ ตัวละครชายรักชายที่มีการนาเสนอเป็นตัวตลก พบในภาพยนตร์ไทยทั้ง 2เรื่อง คือ สตรีเหล็กตบโลกแตก
และ พี่ชาย Mybromance ส่วนภาพยนตร์อเมริกันมี 1 เรื่องคือ the skeleton twins ด้านการนาเสนอตัวละครชายรัก
ชายให้เป็นตัวประหลาดของสังคมนั้น พบได้ทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ในส่วนตัวละครชายรักชายที่เป็น
บุคคลหมกมุ่นทางเพศพบได้ในภาพยนตร์ไทย 2 เรื่องคือ สตรีเหล็กตบโลกแตกและพี่ชาย Mybromance และพบใน
ภาพยนตร์อเมริกันเพียงเรื่องเดียว คือThe skeleton twins
2. กำรใช้กลวิธีเล่ำเรื่องในกำรเสนอภำพและสื่อควำมหมำยของชำยรักชำยในภำพยนตร์ไทยและ
ภำพยนตร์อเมริกัน
การใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการเสนอภาพและสื่อความหมายของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์
อเมริกันนั้นได้ผลที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสมารถจาแนกได้ดังต่อไปนี้
การใช้กลวิธีเล่าเรื่องโดยใช้โครงสร้างในการกาจัดตัวละครออกจากสังคม และให้ตัวละครชายรักชายผิดหวัง
ในเรื่องความรักนั้น พบได้ทั้งภายนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน คือ พี่ชาย My bromance และ The Imitation game
ซึ่งตัวละครชายรักชายสองเรื่องถูกนาเสนอให้เสียชีวิตในตอนจบ ในส่วนของการใช้กลวิธีการเล่าเรื่องโดยการให้
ผิดหวังในเรื่องความรักพบได้ในภายนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันทั้ง 4 เรื่อง
การใช้กลวิธีเล่าเรือ่ งโดยใช้ความหมายคู่ตรงข้ามของภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน พบว่า ตัวละคร
ชายรักชายได้ถูกกาหนดบทบาทให้มีบทบาทที่ตรงกันข้ามกันของบทบาทตัวละครเพศชายและเพศหญิงซึ่งเป็นเพศ
หลั กของสั งคม ซึ่ งสามารถจาแนกได้ ดัง ต่อไปนี้ ความสุ ภาพกั บความหยาบคาย ความเรีย บร้ อ ยกั บการวี้ด ว้ า ย
มีอานาจกับไร้อานาจและความสมหวังในเรื่องความรักกับความผิดหวังในเรื่องความรัก ในส่วนของความสุภาพกับ
ความหยาบคายพบได้จากตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกัน 2 เรื่องคือ สตรีเหล็กตบโลกแตก และ
The skeltion twins ด้านความเรียบร้อยกับการวิ๊ดว้าย พบเฉพาะภายนตร์ไทยคือ สตรีเหล็กตบโลกแตกและพี่ชาย My
bromance ด้านการมีอานาจกับไร้อานาจ พบในภาพยนตร์อเมริกันเพียง 1 เรื่องคือ The Imitation game และสุดท้าย
ด้านความสมหวังในเรื่องความรักกับความผิดหวังในเรื่องความรักสามารถพบได้จากตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์
ไทยและภาพยนตร์อเมริกันทั้ง 4 เรื่อง
การใช้กลวิธีการเล่าเรื่องโดยการใช้รหัส(code) ในการนาเสนอภาพชายรักชายที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยและ
อเมริกันสามารถแจกแจงได้ตามนี้คือ การใช้รหัสเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับคือการนาเสนอให้ตัวละครชายรัก
ชายแต่งตัวโดยใส่เสื้อผ้าผู้หญิงแต่มีลักษณะของสีสันที่ฉูดฉาดใส่เครื่องประดับที่ไม่สามารถใช้ในชีวิตจริงได้ และการ
แต่งหน้าที่เกินความเป็นจริง ซึ่งเกินความคาดหวังของสังคม พบได้จากภาพยนตร์ไทย 2 เรื่อง คือ สตรีเหล็กตบโลก
แตกและพี่ชาย Mybromance และพบในภาพยนตร์อเมริกัน 1 เรื่อง คือ the skeleton twins
การใช้รหัสความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นคือการใช้รหัสที่แฝงความหมายต่อการนาเสนอภาพชายรักชายใน
ภาพยนตร์ อาทิเช่น ตัวละครอื่นรับรู้และยอมรับความเป็นชายรักชาย พบได้จากตัวละครชายรักร่วมเพศในภาพยนตร์
ไทยและอเมริกันทั้ง 4 เรื่อง ตัวละครอื่นรับรู้แต่ไม่สามารถยอมรับความเป็นชายรักชายได้และหาวิธีการกาจัด พบได้
จากตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันทั้ง 4 เรื่องเช่นเดียวกัน และในส่วนของรหัสความสัมพันธ์ของตัว
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ละครอื่นรับรู้ยอมรับความเป็นชายรักชายแต่แฝงด้วยการกดขี่ขม่ แหงนั้นพบได้เพียงภาพยนตร์อเมริกันเพียง 1 เรื่องคือ
The Imitation game
การใช้รหัสนิสัยของตัวละครชายรักชายมีส่วนสาคัญในการนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ การให้
ความหมายของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันจะประกอบไปด้วย ลามกหมกมุ่นเรื่องเพศ จริงใจ
ทุ่มเทให้ความรัก รักเดียวใจเดียว เก็บตัวไม่เข้าสังคมคบคนได้ย าก วี้ดว้ายปากจัด และรับรู้ในความเป็นชายรักชาย
มั่นใจ ลักษณะนิสัยของตัวละครที่พบมากในภาพยนตร์ไทยคือ รับรู้ในความเป็นชายรักชายของตนเอง และมีความ
มั่นใจที่จะแสดงออกให้สังคมรับรู้ถึงสถานระทางเพศของตนเอง ถึงแม้วา่ สังคมจะยังคงมองตัวละครชายรักชายแปลก
แยก แปลกประหลาด การนาเสนอภาพตัวละครชายรักชายให้มลี ักษณะนิสัยจริงใจทุม่ เทให้ความรักและรักเดียวพบได้
ทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ส่วนลักษณะนิสัยวี้ดว้ายและลามกหมกมุ่นเรื่องเพศนั้นจะพบได้เฉพาะ
ภาพยนตร์ ไทย ในส่ วนของการนาเสนอนิสัยเก็บตั วไม่เข้าสั งคมของตั วละครชายรักชายนั้นพบได้จากภาพยนตร์
อเมริกัน 1 เรื่องคือ The Imatiation game ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับความเป็นชายรักชายของวัฒนธรรมและ
สังคมส่งผลให้ชายรักชายมีความรู้สกึ แปลกแยกจึงส่งผลให้มีลักษณะนิสัยดังกล่าว
3. แนวคิ ด กรอบวั ฒ นธรรม (Cultural dimensions)ในกำรน ำเสนอภำพชำยรั ก ชำย เพศใน
ภำพยนตร์ไทยและภำพยนตร์อเมริกันได้ผลกำรวิเครำะห์ในแต่ละมิตดิ ังนี้
3.1 มิตริ ะยะห่างทางอานาจ (Power Distance)
ในภาพยนตร์ไทยมีมิติระยะห่างทางอานาจ (Power Distance) มากกว่าภาพยนตร์อมริกัน แสดงให้เห็น
ว่า การนาเสนอภาพชายรักชายในภายนตร์ไทยยังคงอิงแอบความเป็นอาวุโสของสังคมไทยอยู่ ซึ่งความเป็นอาวุโส คือ
ความมีอานาจในสังคมไทยภาพยนตร์ชายรักชายทั้งสองเรื่องนาเสนอภาพชายรักชายภายใต้ความอาวุโสของสถาบัน
ครอบครัว เช่น ความเป็นพ่อ ความเป็นแม่ ซึ่งการแสดงออกถึงเพศสภาพเพศวิถี จะต้องปิดบังซ่อนเร้นไม่สามารถ
เปิดเผยต่อหน้าสถาบันครอบครัวได้ และในขณะเดียวกันความอาวุโสของสังคมไทยมีอานาจในการพลัดพรากหรือ
แยกความรักที่เกิดขึ้นระหว่างชายรักชาย โดยบางครั้งบีบบังคับให้ตัวละครชายรักชายแต่งงานกับเพศปกติก็คือเพศ
หญิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชายรักชายไม่ปรารถนา แต่สาหรับภาพยนตร์ในอเมริ กันนั้นการนาเสนอตัวตนของการเป็นชายรัก
ชายนั้นระยะห่างทางอานาจมีผลน้อยมากต่อการเสนอความเป็นชายรักชายต่อสังคมอาจจะเป็นเพราะว่า สังคม
อเมริกันไม่เชื่อความเป็นอาวุโสในสังคม
3.2 การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance)
ในมิตกิ ารหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) มีอทิ ธิพลต่อการนาเสนอภาพชายรักชาย
ในภาพยนตร์ ไ ทยสู ง กว่ า ภาพยนตร์ อ เมริ กั น เพราะสั ง คมไทยจะมีระบบกฎเกณฑ์ แ ละความเชื่อ ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมอย่างเด่นชัดเพื่อสร้างและป้องกันความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น ความเชื่อและกฎเกณฑ์ทางสังคมจึงมี
อิทธิพลต่อการนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทย ดังจะเห็นได้จาก การที่ตัวละครพ่อแม่จะรังเกียจในความเป็น
ชายรักชายของลูก เพราะสังคมวัฒนธรรมตั้งกฎเกณฑ์ไว้ว่า การเป็นชายรักชายแปลกประหลาดและผิดปกติสังคม
ยอมรับไม่ได้ พ่อแม่ทาร้ายร่างกายเพื่อให้หยุดพฤติกรรมชายรักชายดังกล่าว หรือการที่ตัวละครชายรักชายเพศยอม
ทาตามกฎเกณฑ์ที่สังคมบัญญัติขึ้นคือ เพศชายและเพศหญิงเท่านั้นที่จะสามารถมีความรักต่อกันได้ ตัวละครชายรัก
ชายจึงต้องทาตามกฎเกณฑ์นั้น ส่วนภาพยนตร์อเมริกันจะมีมิติการหลีกเลียงในสังคมไม่แน่นอนน้อยกว่าภาพยนตร์
ไทย แสดงให้เห็นการนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันจะได้รับอิทธิพลน้อยกว่า ดังตัวละครชายรักชาย
จาก The skeleton twins ในบทบาทของ ไมโล ดีน ซึ่งไม่สนต่อกฎเกณฑ์ที่สังคมตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้ ยอมรับและเสนอ
ความเป็นชายรักชายต่อสังคม
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3.3 การเป็นปัจเจกและการรวมกลุม่ (Individualism & Collectivism)
การนาเสนอตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันได้รับอิทธิพลจาก มิตดิ ้านการเป็นปัจเจกและการ
รวมกลุ่ม (Individualism & Collectivism) มากกว่าภาพยนตร์ไทย อาจจะเป็นสาเหตุมาจากสังคมและวัฒนธรรม
อเมริกันมีความผูกพันต่อสังคมอย่างหลวมๆซึ่งแตกต่างจากสังคมและวัฒนธรรมไทย ดังนั้นการนาเสนอภาพชายรัก
ชายในภาพยนตร์อเมริกันจึงมีความอิสระในการนาเสนอภาพโดยไม่ยึดติดมุมมองของภาคสังคม อย่างตัวละครชาย
อย่าง ไมโลดีน จากภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง The skeleton twins ในขณะที่ภาพยนตร์ไทยยังคมนาเสนอบทบาทตัว
ละครภายใต้มุมมองของสังคมอยู่
3.4 ความเข้มแข็งและความนุม่ นวล (Masculinity and Feminity)
การนาเสนอบทบาทตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันด้านการใช้รหัสเครื่องแต่งกายนั้น จะ
สังเกตได้ว่า ตัวละครชายรักชายจะคงการแต่งกายเป็นเพศชายปกติมากที่สุดจะมีเพียงการแต่งกายเพียงบางช่วง
เท่านัน้ เช่นในเรื่อง Skeleton twins ตัวละครชายรักชายอย่างไมโล ดีนจะแต่งตัวเฉพาะวันเทศกาล และภาพยนตร์เรื่อง
The Imation game ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากอิทธิพลของความเข้มแข็ง ( Masculinity) ของสังคมอเมริกัน
ส่วนความนุ่มนวล (Femininity) จะมีอทิ ธิพลต่อการนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทย เพราะโดยนิสัยใจคอของ
คนไทยจะมีลักษณะอ่อนโยน ดังจะเห็นได้จากการใช้รหัสเครื่องแต่งกายของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยจะ
แต่งตัวเป็นผู้หญิงตลอดเวลา อย่างเช่นตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์เรื่อง สตรีเหล็กตบโลกแตก เป็นต้น
3.5 มุมมองระยาว และ ระยะสั้น (Long and Short term Orientation)
การนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันในด้านกรอบความคิดวัฒนธรรม
ในมิติของมุมมองระยะยาว และ ระยะสั้น (Long and Short term Orientation) ภาพยนตร์ชายรักชายที่ได้รับอิทธิมาก
ที่สุดก็คือภาพยนตร์ไทย ดังจะเห็นได้จากการนาเสนอภาพของตัวละครชายรักชายในรูปแบบเดิมเดิม ซ้าไปซ้ามา เช่น
การมองภาพของตัวละครชายรักชายเป็นตัวตลก หมกมุ่นในเรื่องทางเพศ พูดจาวี๊ดว้าย หยาบคาย เป็นต้น อาจจะ
เนื่องด้วยสาเหตุมาจากการที่สังคมไทยยังคงยึดมั่นในประเพณีและยังคงยึดติดต่อแนวคิดของจารีตของสังคมและ
วัฒนธรรม ที่มคี วามเชื่อเรื่องการเป็นชายรักชายเป็นเรื่องที่ผิดปกติ ขัดต่อแนวคิดของสังคมที่เชื่อในเรื่องของความเป็น
ชายและความเป็นหญิงเท่านัน้ ส่วนการนาเสนอภาพชายรักชายในสังคมอเมริกันนั้นจะได้รับอิทธิพลของมุมมองระยะ
ยาวและระยะสั้ น น้อยกว่า เพราะสั ง คมอเมริ กัน มีการยอมรั บเรื่องการเปลี่ย นแปลงในอนาคตได้ จะเห็ น ได้ จ าก
ภาพยนตร์เรื่อง The Skeleton twins ซึ่งสถาบันทางครอบครัวยอมรับในการเป็นชายรักชายของตัวละครได้ การใช้
กรอบแนวคิดเรื่องกรอบวัฒนธรรมในการนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันนั้นได้ผล
ออกมาที่แตกต่างกันไป สังคมและวัฒนธรรมยังคงมีอิทธิพลในการตีตรา ให้ความหมายและนาเสนอภาพของชายรัก
ชายทั้งในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน โดยที่การนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยนั้นยังคงให้ค่า
ความคิด กฎเกณฑ์ ของสังคมและวัฒนธรรมอยู่ ในส่วนของการนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์อเมริ กันนั้นจะ
ให้คา่ กรอบแนวความคิด กฎเกณฑ์และวัฒนธรรมของสังคมน้อยมากแต่ก็ไม่ถึงขัน้ ที่ละเลยไปเลย
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สรุปผลและอธิปรำยผล
จากการศึกษาวิจัย การเปรียบเทียบภาพแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ในปี
ค.ศ. 2014 นั้นมีผลการวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบภาพแทนชายรักชายในภายนตร์ไทยภาพยนตร์อเมริกันผ่านแนวคิดเรื่องเพศ
สภาพและเพศวิถีชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน
การน าเสนอภาพเพศวิถี ข องตัว ละครชายรั กชายที่ เป็ น เกย์ใ นภาพยนตร์ ไทยและภาพยนตร์ อ เมริ กั น ใน
ภาพยนตร์นอกกระแสจะถูกนาเสนอ 3 ประเภทคือ Masculine Gay คือตัวละครที่มีลักษณะความเป็นชายสูง และ
Feminine Gay คือตัวละครเกย์ที่มีลักษณะความเป็นหญิงสูง และ ไบเซ็กชวล (Bisexual) ส่วนการนาเสนอภาพเพศ
วิถีของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันประเภทหนังในกระแสนั้นจะถูกนาเสนอ 3 ประเภท
คือ Masculine Gay คือตัวละครที่มีลักษณะความเป็นชายสูง และ Feminine Gay คือตัวละครเกย์ที่มีลักษณะความ
เป็นหญิงสูง และ ตัวละครประเภท Drag queen คือตัวละครที่เป็นลักษณะของเพศชายที่มีความพึงพอใจในการแต่ง
กายให้ตรงข้ามกับลักษณะเพศของตัวเอง กริยาท่าทางมีความเป็นหญิงสูง ชอบแต่งหน้าแต่งตาและใส่เสื้อผ้าแบบเพศ
หญิง อื่น ๆ การนาเสนอภาพด้านเพศวิถีของชายรักชายของภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันมีส่วนที่คล้ายคลึง
กัน โดยการนาเสนอภาพดังกล่าวจะถูกตีกรอบตอกหมุดโดยมีพ้ืนฐานมาจกความคิด ความเชื่อ และบรรทัดฐานจาก
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ กันภัย (2546) กระบวนการทางสังคม
และวัฒนธรรมเป็นตัวกาหนด จัดการควบคุมการแสดงออกทางเพศของคนในสังคม อีกทั้งสอดคล้องกับ ไชยสิริ
บุลยกุลศรีรุ่ง (2553) ซึ่งกล่าววา สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันความหมายของเพศสภาพก็จะเปลี่ยนไปตาม
สังคมและวัฒนธรรมนัน้ ๆ ด้วย
การนาเสนอเพศสภาพของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันจานวน 4 เรื่องนั้น ไม่แตกต่างกันซึ่ง
สามารถจาแนกออกได้เป็น การนาเสนอภาพของชายรักชายที่มีลักษณะเป็นตัวตลก,เป็นตัวประหลาดของสังคม และ
เป็นบุคคลหมกมุ่นทางเพศ ตัวละครชายรักชายที่มีการนาเสนอเป็นตัวตลก พบในภาพยนตร์ไทยทั้ง 2เรื่อง คือ สตรี
เหล็กตบโลกแตก และ พี่ชาย Mybromance ส่วนภาพยนตร์อเมริกันมี 1 เรื่องคือ the skeleton twins ด้านการนาเสนอ
ตัวละครชายรักชายให้เป็นตัวประหลาดของสังคมนั้น พบได้ทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ในส่วนตัวละคร
ชายรั ก ชายที่ เ ป็ น บุ ค คลหมกมุ่ น ทางเพศพบได้ ใ นภาพยนตร์ ไ ทย 2 เรื่ อ งคื อ สตรี เ หล็ ก ตบโลกแตกและพี่ ช าย
Mybromance และพบในภาพยนตร์อเมริกันเพียงเรื่องเดียว คือ The skeleton twins การนาเสนอเพศสภาพของชายรัก
ชายยังถูกกาหนดและควบคุมการโดยสังคมและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางอัตลักษณ์ทางเพศหรือ
การแสดงออกด้านพฤติกรรมด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ Bandura (1966) นาเสนอไว้ว่า สังคมได้หล่อ
หลอมการแบ่งแยกบุคคลเป็นเพศเพศหนึ่งมาตัง้ แต่กาเนิด และคากล่าวของ Michal Foucault (1961) สังคมแต่ละสังคม
จะเป็นตัวกาหนดว่าต่างเพศแบบใดเป็นสิ่งที่เหมาะสมดีงาม ควรเชิดชู และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยศิริ บุลยกุล
ศรีรุ่งเรือง (2553) พบว่า การแสดงออกในอัตลักษณ์ทางเพศ ความปรารถนาทางเพศ ความพึงพอในทางเพศ ของ
ชายรักชายนั้นถูกสังคมกาหนดในรายละเอียดมิติต่าง ๆ ว่าสิ่งใดที่สังคมเห็นว่าปกติหรือไม่ปกติ
2. การใช้กลวิธีเล่าเรื่องในการเสนอภาพและสื่อความหมายของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์
อเมริกัน
การใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการเสนอภาพและสื่อความหมายของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์
อเมริกันนั้นได้ผลที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสมารถจาแนกได้ดังต่อไปนี้
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การใช้กลวิธีเล่าเรื่องโดยใช้โครงสร้างในการกาจัดตัวละครออกจากสังคม และให้ตัวละครชายรักชายผิดหวัง
ในเรื่องความรักนั้น พบได้ทั้งภายนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน คือ พี่ชาย My bromance และ The Imitation game
ซึ่งตัวละครชายรักชายทั้งสองเรื่องถูกนาเสนอให้เสียชีวิตในตอนจบ ในส่วนของการใช้กลวิธีการเล่าเรื่องโดยการให้
ผิดหวังในเรื่องความรักพบได้ในภายนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันทั้ง 4 เรื่อง
การใช้กลวิธีเล่าเรื่องโดยใช้ความหมายคู่ตรงข้ามของภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน พบว่า ตัวละคร
ชายรักชายได้ถูกกาหนดบทบาทให้มีบทบาทที่ตรงกันข้ามกันของบทบาทตัวละครเพศชายและเพศหญิงซึ่งเป็นเพศ
หลั กของสั งคม ซึ่ งสามารถจาแนกได้ ดัง ต่อไปนี้ ความสุ ภาพกั บความหยาบคาย ความเรีย บร้ อ ยกั บการวี้ดว้า ย
มีอานาจกับไร้อานาจและความสมหวังในเรื่องความรักกับความผิดหวังในเรื่องความรัก ในส่วนของความสุภาพกับ
ความหยาบคายพบได้จากตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกัน 2 เรื่องคือ สตรีเหล็กตบโลกแตก และ
The skeltion twins ด้านความเรียบร้อยกับการวิ๊ดว้าย พบเฉพาะภายนตร์ไทยคือ สตรีเหล็กตบโลกแตกและพี่ชาย
My bromance ด้านการมีอานาจกับไร้อานาจ พบในภาพยนตร์อเมริกันเพียง 1 เรื่องคื อ The Imitation game และ
สุดท้ายด้านความสมหวังในเรื่องความรักกับความผิดหวังในเรื่องความรักสามารถพบได้จากตัวละครชายรักชายใน
ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันทั้ง 4 เรื่อง
การใช้กลวิธีการเล่าเรื่องโดยการใช้รหัส(code) ในการนาเสนอภาพชายรักชายที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยและ
อเมริกันสามารถแจกแจงได้ตามนี้คอื
การใช้รหัสเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับคือการนาเสนอให้ตัวละครชายรักชายแต่งตัวโดยใส่เสื้อผ้าผู้หญิง
แต่มีลักษณะของสีสันที่ฉูดฉาดใส่เครื่องประดับที่ไม่สามารถใช้ในชีวิตจริงได้ และการแต่งหน้าที่เกินความเป็นจริง
ซึ่งเกินความคาดหวังของสังคม พบได้จากภาพยนตร์ไทย 2 เรื่อง คือ สตรีเหล็กตบโลกแตกและพี่ชาย Mybromance
และพบในภาพยนตร์อเมริกัน 1 เรื่อง คือ the skeleton twins
การใช้รหัสความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นคือการใช้รหัสที่แฝงความหมายต่อการนาเสนอภาพชายรักชายใน
ภาพยนตร์ อาทิเช่น ตัวละครอื่นรับรู้และยอมรับความเป็นชายรักร่วมเพศ พบได้จากตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์
ไทยและอเมริกันทั้ง 4 เรื่อง ตัวละครอื่นรับรู้แต่ไม่สามารถยอมรับความเป็นชายรักชายได้และหาวิธีการกาจัด พบได้
จากตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันทั้ง 4 เรื่องเช่นเดียวกัน และในส่วนของรหัสความสัมพันธ์ของตัว
ละครอื่นรับรู้ยอมรับความเป็นชายรักชายแต่แฝงด้วยการกดขี่ข่มแหงนั้นพบได้เพียงภาพยนตร์อเมริกันเพียง 1 เรื่อง
คือ The Imitation game
การใช้รหัสนิสัยของตัวละครชายรักชายมีสว่ นสาคัญในการนาเสนอภาพชายรักร่วมเพศในภาพยนตร์ การให้
ความหมายของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันจะประกอบไปด้วย ลามกหมกมุ่นเรื่องเพศ จริงใจ
ทุ่มเทให้ความรัก รักเดียวใจเดียว เก็บตัวไม่เข้าสังคมคบคนได้ยาก วี้ดว้ายปากจัด และรับรู้ในความเป็นชายรักชาย
มั่นใจ ลักษณะนิสัยของตัวละครที่พบมากในภาพยนตร์ไทยคือ รับรู้ ในความเป็นชายรักชายของตนเอง และมีความ
มั่นใจที่จะแสดงออกให้สังคมรับรู้ถึงสถานระทางเพศของตนเอง ถึงแม้วา่ สังคมจะยังคงมองตัวละครชายรักชายแปลก
แยก แปลกประหลาด การนาเสนอภาพตัวละครชายรักชายให้มลี ักษณะนิสัยจริงใจทุม่ เทให้ความรักและรักเดียวพบได้
ทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ส่วนลักษณะนิสัยวี้ดว้ายและลามกหมกมุ่นเรื่องเพศนั้นจะพบได้เฉพาะ
ภาพยนตร์ไทย ในส่วนของการนาเสนอนิสัยเก็บตัวไม่เข้าสังคมของตัวละครชายรักร่วมเพศนั้นพบได้จากภาพยนตร์
อเมริกัน 1 เรื่องคือ The Imatiation game ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับความเป็นชายรักร่วมเพศของวัฒนธรรม
และสังคมส่งผลให้ชายรักร่วมเพศมีความรู้สึกแปลกแยกจึงส่งผลให้มีลักษณะนิสัยดังกล่าว อนึ่งถึงแม้การใช้กลวิธี
การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ทั้งสองประเภทจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ก็ความแตกต่างเล็กน้อยในการนาเสนอภาพ
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ชายรักร่วมเพศของภายนตร์อเมริกัน ในการใช้กลวิธีความหมายคู่ตรงข้ามในส่วนของการนาเสนอภาพชายรักร่วมเพศ
ให้แสดงออกถึงความหยาบคาย วี้ดว้าย จะไม่พบในภาพยนตร์อเมริกัน อาจเป็นสาเหตุมาจากความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมอเมริกันซึ่งตรงกับคากล่าวของ ไชยสิริ บุลยกุลศรีรุ่ง (2553) ที่ ว่า
เพศภาพและเพศวิถีชายรักชายแต่ละสังคมและวัฒนธรรมล้วนมีความแตกต่างกันตามความหมายที่ถูกสร้างจากสังคม
และวัฒนธรรมนั้น อย่างไรก็ตามการใช้กลวิธีการเล่าเรื่องอื่นในภาพยนตร์อเมริกันยังคงเป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ เอสเพ็น ฮิล (2012) ที่ว่า การนาเสนอภาพชายรักชายเพศในสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบของ
เพศปกติหรือการเป็นคนดีนั้นยังคงถูกกักขังในกรอบความคิดของความเชื่อของเพศปกติอยู่
3. แนวคิดกรอบวัฒนธรรม (Cultural dimensions)ในการนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและ
ภาพยนตร์อเมริกันได้ผลการวิเคราะห์ในแต่ละมิตดิ ังนี้
3.1 มิตริ ะยะห่างทางอานาจ (Power Distance)
ในภาพยนตร์ไทยมีมิติระยะห่างทางอานาจ (Power Distance) มากกว่าภาพยนตร์อมริกัน แสดงให้เห็น
ว่า การนาเสนอภาพชายรักชายในภายนตร์ไทยยังคงอิงแอบความเป็นอาวุโสของสังคมไทยอยู่ ซึ่งความเป็นอาวุโส คือ
ความมีอานาจในสังคมไทยภาพยนตร์ชายรักชายทั้งสองเรื่องนาเสนอภาพชายรักชายภายใต้ความอาวุโสของสถาบัน
ครอบครัว เช่น ความเป็นพ่อ ความเป็นแม่ ซึ่งการแสดงออกถึงเพศสภาพเพศวิถี จะต้องปิดบังซ่อนเร้นไม่สามารถ
เปิดเผยต่อหน้าสถาบันครอบครัวได้ และในขณะเดียวกันความอาวุโสของสังคมไทยมีอานาจในการพลัดพรากหรือ
แยกความรักที่เกิดขึ้นระหว่างชายรักชาย โดยบางครั้งบีบบังคับให้ตัวละครชายรักชายแต่งงานกับเพศปกติก็คือเพศ
หญิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชายรักชายไม่ปรารถนา แต่สาหรับภาพยนตร์ในอเมริกันนั้นการนาเสนอตัวตนของการเป็นชายรัก
ชายนั้นระยะห่างทางอานาจมีผลน้อยมากต่อการเสนอความเป็นชายรักชายต่อสังคมอาจจะเป็นเพราะว่า สังคม
อเมริกันไม่เชื่อความเป็นอาวุโสในสังคม
3.2 การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance)
ในมิตกิ ารหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) มีอทิ ธิพลต่อการนาเสนอภาพชายรักชาย
ในภาพยนตร์ ไ ทยสู ง กว่ า ภาพยนตร์ อ เมริ กั น เพราะสั ง คมไทยจะมีระบบกฎเกณฑ์ แ ละความเชื่อ ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมอย่างเด่นชัดเพื่อสร้างและป้องกันความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น ความเชื่อและกฎเกณฑ์ทางสังคมจึงมี
อิทธิพลต่อการนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทย ดังจะเห็นได้จาก การที่ตัวละครพ่อแม่จะรังเกียจในความเป็น
ชายรักชายของลูก เพราะสังคมวัฒนธรรมตั้งกฎเกณฑ์ไว้ว่า การเป็นชายรักชายแปลกประหลาดและผิดปกติสังคม
ยอมรับไม่ได้ พ่อแม่ทาร้ายร่างกายเพื่อให้หยุดพฤติกรรมชายรักชายดังกล่าว หรือการที่ตัวละครชายรักชายยอมทา
ตามกฎเกณฑ์ที่สังคมบัญญัติข้นึ คือ เพศชายและเพศหญิงเท่านัน้ ที่จะสามารถมีความรักต่อกันได้ ตัวละครชายรักชาย
จึงต้องทาตามกฎเกณฑ์นั้น ส่วนภาพยนตร์อเมริกันจะมีมิติการหลีกเลียงในสังคมไม่แน่นอนน้อยกว่าภาพยนตร์ไทย
แสดงให้เห็นการนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันจะได้รับอิทธิพลน้อยกว่า ดังตัวละครชายรักชายจาก
The skeleton twins ในบทบาทของ ไมโล ดีน ซึ่งไม่สนต่อกฎเกณฑ์ที่สังคมตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้ ยอมรับและเสนอความ
เป็นชายรักชายต่อสังคม
3.3 การเป็นปัจเจกและการรวมกลุม่ (Individualism & Collectivism)
การนาเสนอตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันได้รับอิทธิพลจาก มิตดิ ้านการเป็นปัจเจกและการ
รวมกลุ่ม (Individualism & Collectivism) มากกว่าภาพยนตร์ไทย อาจจะเป็นสาเหตุมาจากสังคมและวัฒนธรรม
อเมริกันมีความผูกพันต่อสังคมอย่างหลวมๆซึ่งแตกต่างจากสังคมและวัฒนธรรมไทย ดังนั้นการนาเสนอภาพชายรัก
ชายในภาพยนตร์อเมริกันจึงมีความอิสระในการนาเสนอภาพโดยไม่ยึดติดมุมมองของภาคสังคม อย่างตัวละครชาย
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อย่าง ไมโลดีน จากภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง The skeleton twins ในขณะที่ภาพยนตร์ไทยยังคมนาเสนอบทบาทตัว
ละครภายใต้มุมมองของสังคมอยู่
3.4 ความเข้มแข็งและความนุม่ นวล (Masculinity and Feminity)
การนาเสนอบทบาทตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันด้านการใช้รหัสเครื่องแต่งกายนั้น จะ
สังเกตได้ว่า ตัวละครชายรักชายจะคงการแต่งกายเป็นเพศชายปกติมากที่สุดจะมีเพียงการแต่งกายเพียงบางช่วง
เท่านัน้ เช่นในเรื่อง Skeleton twins ตัวละครชายรักชายอย่างไมโล ดีนจะแต่งตัวเฉพาะวันเทศกาล และภาพยนตร์เรื่อง
The Imation game ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากอิทธิพลของความเข้มแข็ง ( Masculinity) ของสังคมอเมริกัน
ส่วนความนุ่มนวล (Femininity) จะมีอทิ ธิพลต่อการนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทย เพราะโดยนิสัยใจคอของ
คนไทยจะมีลักษณะอ่อนโยน ดังจะเห็นได้จากการใช้รหัสเครื่องแต่งกายของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยจะ
แต่งตัวเป็นผู้หญิงตลอดเวลา อย่างเช่นตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์เรื่อง สตรีเหล็กตบโลกแตก เป็นต้น
3.5 มุมมองระยาว และ ระยะสั้น (Long and Short term Orientation)
การนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริ กันในด้านกรอบความคิดวัฒนธรรม
ในมิติของมุมมองระยะยาว และ ระยะสั้น (Long and Short term Orientation) ภาพยนตร์ชายรักชายที่ได้รับอิทธิมาก
ที่สุดก็คือภาพยนตร์ไทย ดังจะเห็นได้จากการนาเสนอภาพของตัวละครชายรักชายในรูปแบบเดิมเดิม ซ้าไปซ้ามา เช่น
การมองภาพของตัวละครชายรักชายเป็นตัวตลก หมกมุ่นในเรื่องทางเพศ พูดจาวี๊ดว้าย หยาบคาย เป็นต้น อาจจะ
เนื่องด้วยสาเหตุมาจากการที่สังคมไทยยังคงยึดมั่นในประเพณีและยังคงยึดติดต่อแนวคิดของจารีตของสังคมและ
วัฒนธรรม ที่มคี วามเชื่อเรื่องการเป็นชายรักชายเป็นเรื่องที่ผิดปกติ ขัดต่อแนวคิดของสังคมที่เชื่อในเรื่องของความเป็น
ชายและความเป็นหญิงเท่านัน้ ส่วนการนาเสนอภาพชายรักชายในสังคมอเมริกันนั้นจะได้รับอิทธิพลของมุมมองระยะ
ยาวและระยะสั้ น น้อยกว่า เพราะสั ง คมอเมริ กัน มีการยอมรั บเรื่องการเปลี่ย นแปลงในอนาคตได้ จะเห็ น ได้ จ าก
ภาพยนตร์เรื่อง The Skeleton twins ซึ่งสถาบันทางครอบครัวยอมรับในการเป็นชายรักชายของตัวละครได้ การใช้
กรอบแนวคิดเรื่องกรอบวัฒนธรรมในการนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันนั้นได้ผล
ออกมาที่แตกต่างกันไป สังคมและวัฒนธรรมยังคงมีอิทธิพลในการตีตรา ให้ความหมายและนาเสนอภาพของชายรัก
ชายทั้งในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน โดยที่การนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยนั้นยังคงให้ค่า
ความคิด กฎเกณฑ์ ของสังคมและวัฒนธรรมอยู่ ในส่วนของการนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันนั้นจะ
ให้ค่ากรอบแนวความคิด กฎเกณฑ์และวัฒนธรรมของสังคมน้อยมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ละเลยไปเลย การนาเสนอภาพ
ของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันนั้น สังคมที่แตกต่างกันมีผลต่อแนวความคิด ค่านิยม และอุดมการณ์ของ
คนในสังคมมีส่วนในการนาเสนอภาพชายรักชายในสื่อภาพยนตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการเสนอของ Hofstede (1997)
ที่ว่า วัฒนธรรมที่ร่วมกันกาหนดของคนในสังคมมีผลทาให้สมาชิกในสังคมมีความแตกต่างจากสมาชิกของสังคมอื่น
ในมิตทิ างวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ Hofstede (1997) เสนอทฤษฎีเอาไว้ จะพบความแตกต่างกันในทุกมิติระหว่างวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมอมริกัน

ข้อเสนอแนะ
1.สังคมควรจะเปิดใจรับในสิทธิเสรีภาพในสิทธิทางเพศของชายรั กชายมากขึ้น ไม่ควรยึดติดกับรูปแบบเดิม
ควรให้ส่ือภาพยนตร์สามารถนาเสนอภาพชายรักชายได้อย่างอิสระตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และให้เปิดโอกาส
นาเสนอภาพยนตร์ชายรักชายในภาพยนตร์กระแสหลักมากขึ้น
2.ควรมีการศึกษาการนาเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ระหว่างประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
กันเองอาจจะพบข้อมูลที่น่าสนใจ
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มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรกำกับดูแลกำรจัดตั้งธุรกิจสถำนบริกำรดูแลผู้สูงอำยุ
ภำคเอกชนในจังหวัดสงขลำ
Legal Measures for Regulating the Establishment of Private Elderly Care
Center in Songkhla Province
จันทราทิพย์ สุขุม1* หทัยกาญจน์ กาเนิดเพชร1 และศุภวีร์ เกลีย้ งจันทร์1
Juntratip Sukhum1*, Hataikarn Kamnerdpetch1 and Suphavee Gleangjun1
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจรูปแบบการทาธุรกิจสถานรับดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา
และ 2) ศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจดังกล่าวเพื่อหามาตรการควบคุม
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ได้แก่ กฎหมาย และการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการและลูกจ้าง ผู้สูงอายุและญาติที่ใช้บริการ และหน่วยงายภาครัฐรับจดทะเบียน
ธุรกิจและด้านสาธารณสุข
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการทาธุรกิจสถานรับดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลามีทั้งกิจการเจ้าของคนเดียวและ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด และที่จัดตัง้ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยไม่ปรากฏลักษณะการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นแบบใด โดยธุรกิจ
ดังกล่าวจะมีลักษณะการให้บริการแบบผสมผสาน คือ ส่งผู้ดูแลไปยังบ้านผู้สูงอายุและการให้บริการที่พักในลักษณะ
การดูแลระยะยาว (Long Stay)
2. ลักษณะทางกฎหมายของการจัดตั้งธุรกิจพบว่าไม่มีการกาหนดลักษณะการจดทะเบียนเป็นการเฉพาะ
สาหรับธุรกิจประเภทนี้จึงมีการจัดตั้งที่หลากหลายทั้งลักษณะกิจการเจ้าของคนเดียว และจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
จากัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่พบว่ามี การจดทะเบียนเป็น “สถานพยาบาล” ตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 โดยในประเด็นนี้พบว่าผู้ประกอบการไม่ทราบถึงมาตรการทาง
กฎหมายในการจัดตัง้ ว่ามีอยูห่ รือไม่ อย่างไร
คำสำคัญ: ธุรกิจสถานบริการ ดูแลผู้สูงอายุ
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Abstract
This research is purposed 1) to examine the business models of private elderly care centers in Songkhla
province and 2) to study the relevant legal measures of establishing such business to determine the defensive
measures. This research is a documentary research that studies from regulations and deep interview of relevant
persons, these are entrepreneurs, employees, elderly people and elderly cousins along to relevant government
sectors to registration the business and public health.
From the study, we found as follow:
1. The business models of private elderly care centers in Songkhla have both one entrepreneur and
limited partnership. Also, there is a center that not obvious the category of registration that such business
provides integrated services as delivering caretakers to elderly houses and long stay accommodation service.
2. The legal characteristic of business establishment, we found that no specific registration for this
business. As a result, there are several branches and several services of one entrepreneur and register to be
limited partnership to Department of Business Development, Ministry of Commerce. However, there is no
registration to be “Health Facility” according to Health Facility Act (amendment No.2) B.E. 2547. The primary
fact indicates that the entrepreneurs do not acknowledge the substantial and existence of the legal measure.
Keywords: elderly care, elderly person

บทนำ
ประเทศไทยมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่า
อัตราส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงถึงร้อ ยละ 20 หรือจานวน 14.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 ทาให้ประเทศไทยเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อเข้าสูว่ ัยผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงที่พบได้ คือ สุขภาพอนามัย การสูญเสียสมรรถภาพ จิตใจ
และสถานภาพทางสังคมจากผู้นามาเป็นผู้พ่งึ พิงโดยเฉพาะการดูแลจากคนในครอบครัว ในขณะที่สภาพครอบครัวไทย
ในปัจจุบันทั้งหญิงและชายต้องออกไปทางานนอกบ้าน ผู้สูงอายุจึงประสบปัญหาการขาดผู้ดูแลช่วยเหลือ จึงมีภาพที่
ปรากฏว่าผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงและขาดผู้ดูแล ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านคนเดียวในเวลากลางวัน ในทางกลับกันใน
ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุก็เป็นภาระของผู้ดูแลไม่นอ้ ย
ผู้สูงอายุในสังคมไทยอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเอง และผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงเนื่องจากทุพลภาพ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีโรคเรือ้ รัง ผู้สูงอายุเหล่านีจ้ ึงต้องการการดูแลระยะยาว (Longterm Care) ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้แบ่งลักษณะการดูแลออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การดูแลในสถาบัน (Institute
Long-term Care) 2) การดูแลที่บ้าน (Home Care) 3) การดูแลอย่างเป็นทางการ (Formal Care) โดยภาครัฐและ
เอกชนที่เป็นวิชาชีพหรือผู้ช่วย และ 4) การดูแลอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Care) โดยครอบครัว เพื่อนบ้านและ
อาสาสมัคร
ในประเทศไทยการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะการพึ่งพิงระยะยาวมีทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาร่วมจัดการดูแล
โดยภาครัฐนั้นจะเป็นการให้บริการแก่ผู้ท่มี ฐี านะต่าถึงปานกลางและจากัดอยู่ที่การดูแลและให้ที่พักพิงสาหรับผู้สูงอายุ
ทีไ่ ม่มภี าวะพึ่งพิงเมื่อแรกรับเท่านั้น เช่น สถานสงเคราะห์คนชรา ศูนย์เอนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น
ส่วนในภาคเอกชนมีทั้งองค์กรที่ให้บริการในเชิงธุรกิจและไม่ใช้ธุรกิจแต่ไม่ว่ารูปแบบใดจะมีการเก็บค่าบริการเพื่อตอบ
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แทนการดูแลช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุซึ่งจะแตกต่างกันไปตามขอบเขตและประเภทของการให้บริการซึ่งจะสูงกว่ารัฐบาล
และยังไม่มกี ารควบคุมอัตราค่าบริการดังกล่าวด้วย
ธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนเหล่านี้ไม่ใช่โรงพยาบาล แต่มีบริการที่พัก ให้ยาแก่ผู้สูงอายุที่ไม่
ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เป็นประจา โดยธุ รกิจดังกล่าวจะมีรูปแบบการให้บริการเป็น 2 ประเภท คือ 1) การ
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และ 2) การให้บริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ มีทั้งแบบไปเช้า -เย็น กลับ (Day
Care) และแบบดูแลระยะยาวในสถานบริการ (Long Stay) ซึ่งในปัจจุบัน สถานบริการดูแลผู้สูงอายุจะทาธุรกิจ
ให้บริการที่ผสมผสานทั้งสองรูปแบบโดยส่วนใหญ่เน้นให้บริการเพื่อฟื้นฟูสภาพ อย่างไรก็ตาม การให้บริการจะ
แตกต่างกันไปตามสภาพของสถานบริการนั้น ๆ นอกจากนี้ สถานบริการบางแห่งยังมีบริการส่งผู้ดูแลเพื่อไปเฝ้าไข
ดูแลผู้สูงอายุที่โรงพยาบาล
บริการหลักของสถานบริการจะให้บริการดูแลผู้สูงอายุด้านความเป็นอยู่ทั่วไป มีบริการอาหาร และติดตาม
ดูแลสุขภาพเบื้องต้น หากมีความเจ็บป่วยจะนาส่งโรงพยาบาลให้ ในส่วนบริการเสริมจะนาส่งผู้สูงอายุตามแพทย์นัด
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา หรือกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น
ภายใต้มาตรการทางกฎหมาย หากสถานบริ การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพาและทุพพลภาพ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องการการบริการจากพยาบาลวิชาชีพและให้ยาเป็นประจาจะจัดเป็น “สถานพยาบาล”
ตามพระราชบั ญ ญั ติส ถานพยาบาล (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงว่า ด้ ว ยการประกอบกิ จ การ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2545 แต่สถานบริการที่ไม่เข้าข่าย “สถานพยาบาล” ดังกล่าวจะมีการขึ้นทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่
หลากหลายทั้งที่จดทะเบียนเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจากัด ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาสาหรับธุรกิจ
ประเภทนี้ที่เข้าข่ายอาจเป็นสถานบริการที่มีลักษณะกึ่งสถานพยาบาล นอกจากนี้ประเด็นที่ยังเป็นปัญหา คือ การ
กากับดูแลคุณภาพการให้บริการเนื่องจากยังขาดกฎหมายมาควบคุมมาตรฐานในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะ
อาทิเช่น คุณสมบัติผู้ประกอบกิจการ คุณสมบัติผู้ดูแลผู้สูงอายุ สัดส่วนจานวนระหว่างผู้ดูแลกับผู้สูงอายุ รวมถึง
สถานที่และและสิ่งอานวยความสะดวก
งานวิจัยนี้จึงมุ่งสารวจรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจสถานรับดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา และข้อจากัด
ด้านกฎหมายของการจัดตัง้ กิจการดังกล่าวและเสนอแนวทางเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชวี ติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
1. เพื่อสารวจรูปแบบของธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา
2. ศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจดังกล่าวเพื่อหามาตรการควบคุม

กรอบแนวคิดและสมมุติฐำน
มาตรการและกลไกทางกฎหมายเป็นแนวทางการจัดการควบคุมการรูปแบบการให้บริการของธุรกิจสถาน
บริการดูแลผู้สูงอายุ

วิธีวิทยำกำรวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้วธิ ีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสารวจจานวนและรูปแบบการให้บริการของธุรกิจสถานบริการ
ดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา
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ก. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ผู้ให้บริการ คือ สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาซึ่งจะได้มาด้ วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบห่วงโซ่
อุปทาน จานวน 10 ราย
2. ผู้ใช้บริการของสถานบริการดูแลผู้สูงอายุทั้งที่อยูใ่ นความดูแลของสถานบริการและสถานบริการส่งผู้ดูแล
ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จานวน 10 ราย ซึ่งจะได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
3. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกั บธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุซึ่งจะได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
ประกอบด้วย
3.1 เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.2 เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสงขลา
3.3 เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ข. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. การศึกษาข้อเท็จจริงและการสารวจรูปแบบของธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัด
สงขลาจะใช้วธิ ีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
2. การศึกษามาตรการกฎหมายเกี่ยวข้องกับธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนใช้วิธีการศึกษาจาก
เอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย บทความ และเอกสารจากสื่อต่าง ๆ

ผลกำรศึกษำ
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้บริการที่ประกอบอาชีพสถานรับ
ดูแลผู้สูงอายุที่ตอบรับให้เข้าสัมภาษณ์ได้จานวน 2 รายจากจานวน 4 รายที่มีข้อมูลปรากฏชัดเจนตรวจสอบได้ซึ่ง
ผู้ประกอบการทั้งสองมีสถานบริการตั้งอยู่ในอาเภอหาดใหญ่ และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทั้งที่เกี่ยวข้อง
และอาจเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุเนื่องจากการประกอบการของสถานบริ การเป็นการ
ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
1. ข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์
1.1 ผู้ประกอบการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ป ระกอบการทั้ ง สองรายพบว่ า รู ป แบบการท าธุ ร กิ จ สถานรั บ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ
ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาเป็นการให้บริการแบบผสมผสานทั้งการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและการให้บริการที่
พักที่สถานบริการในลักษณะบริการดูแลระยะยาว (Long Stay) ที่ผู้สูงอายุอาศัยในสถานบริการนั้นเลยโดยญาติจะนา
ผู้สูงอายุมาฝากดูแลและมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวโดยผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการจะมีทั้งที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้และอยู่ใน
ภาวะพึ่งพาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีโรคเรือ้ รังและต้องการผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
ในประเด็นของการขึน้ ทะเบียน ผู้ประกอบหนึ่งรายในสองรายดังกล่าวได้เปิดหรือจัดตั้งกิจการโดยไม่ได้
มีการขออนุญาตแต่อย่างใดเพียงอาศัยแค่ใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของตัวผู้เป็นเจ้าของกิจการเท่านั้นและมีเพียง
การเสียภาษีป้ายเมื่อมีการขึ้นป้ายว่าเป็นสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ และโดยส่วนตัวแล้วผู้ประกอบกิจการก็ไม่ทราบว่า
หากมีการขออนุญาตต้องดาเนินการอย่างไรและต้องขออนุญาตกับหน่วยงานหรือองค์กรใด อีกทั้งไม่ทราบว่าการเปิด
กิจการดูแลผู้สูงอายุตอ้ งมีกฎหมายมาควบคุมดูแลซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องดาเนินการจดทะเบียนเป็นสถานพยาบาล
ในขณะที่ผู้ประกอบการอีกรายนัน้ ได้เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุโดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจากัด
อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวแล้วผู้ประกอบกิจการก็ไม่ทราบว่าหากมีการขออนุญาตจัดตั้งสถานดูแลผู้สูงอายุต้อง
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ดาเนินการอย่างไรและต้องขออนุญาตกับหน่วยงานใดหรือองค์กรใด อีกทั้งไม่ทราบว่าการเปิดกิจการดูแลผู้สูงอายุ
ต้องมีกฎหมายมาควบคุมดูแล แต่โดยปกติแล้วจะต้องดาเนินการจดทะเบียนเป็นสถานพยาบาล
ส่วนรายที่ไม่ตอบรับการให้เข้าสัมภาษณ์นั้นรายละเอียดที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์มีการจั ดตั้งเป็นศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุโดยไม่ปรากฏลักษณะว่ามีการจดทะเบียนจัดตัง้ เป็นแบบใด
1.2 ผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการที่ให้การตอบรับให้เข้าสัมภาษณ์จานวน 7 ราย พบว่าไม่ได้ให้ความสนใจกับการรูปแบบการ
จัดตั้งธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุว่าจะมีลักษณะใด เพียงแต่มีความต้องการให้ผู้ดูแลที่ส่งมาจากผู้ประกอบการให้การ
เอาใจใส่ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงความต้องการให้มใี บประกอบวิชาชีพจากผู้ให้บริการสถานบริการ
เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยเท่านัน้
1.3 หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสงขลา
1.3.1 หน่วยงานสาธารณสุขระดับเทศบาล
พบว่าการเปิ ดกิจการดูแลผู้สูงอายุทางเทศบาลไม่มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง
เนื่องจากทางเทศบาลไม่ได้รับอานาจในการดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะจึงไม่ได้อยูใ่ นความควบคุมดูแลของทางเทศบาล
แต่ห ากเป็นกิ จการที่ เปิด เกี่ ยวกั บทางด้ านสุ ขภาพหรือการดู แลเกี่ย วกับสุข ภาพจะต้องมี การขออนุ ญาตจากทาง
เทศบาลเนื่องจากกิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่ต้องมีการจัดเก็บภาษีโดยเป็นการจัดเก็บภาษีใบอนุญาตที่เกี่ยวกับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.3.2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในการเปิดสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนทางสาธารณสุขจังหวัดไม่มีอานาจหน้าที่ ในการ
ดูแลเพราะไม่มีกฎหมายให้อานาจไว้ หากจะมีอานาจกระทาการใด ๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อานาจไว้เท่านั้น เช่น
การจัดตัง้ คลินิกจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือในกรณีของบ้านพักคนชรา เช่น บ้านพักคนชราปากเก็ดได้มี
การจดทะเบียนถูกต้องเนื่องจากเป็นของรัฐ อย่างไรก็ตาม สถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาที่มี
การจัดตัง้ ได้นั้นเนื่องจากไม่มกี ฎหมายมารองรับ ควบคุม ดูแลในส่วนนี้
1.3.3 สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลักษณะการขออนุญาตในอานาจของสานักงานสาหรับกิจการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุจะเป็น
เรือ่ งเกี่ยวกับการขออนุญาตด้านโรงเรือนที่ประกอบกิจการเพื่อการจัดเก็บภาษีรายได้ให้กับท้องถิ่นที่สถานบริการนั้น
ตัง้ อยู่ ถ้าจะเป็นการเกี่ยวข้องกับสานักงานจะเกี่ยวข้องเฉพาะศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุที่หน่วยงานภาครัฐจัดตั้งให้มีข้ึน
เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับการดาเนินงานที่ได้สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐสาหรับดูแลผู้สูงอายุ
ที่ยากไร้ ไม่มที ี่พักอาศัย
1.3.4 สานักงานพาณิชย์จังหวัด
การประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนสามารถจดทะเบียนในลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ซึ่งในการจดทะเบียนจะเป็นการจดทะเบียนที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งไว้ทั้งหมด ซึ่งมีเป็นส่วนน้อยที่ได้มี
การจดแจ้งที่จะด าเนินการเป็นการเฉพาะ โดยผู้ ประกอบการเข้ามาดาเนินการจดทะเบียนเพื่อประกอบกิจการดูแล
ผู้สูงอายุแล้วทางสานักงานไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่าการจัดตั้งกิจการดังกล่าวนั้นได้ดาเนินกิจการไปในแนวทางที่
จดแจ้งไว้กับทางสานักงาน สานักงานมีหน้าที่เพียงรับจดแจ้งการประกอบกิจการและการส่งเสริมเกี่ยวกับสินค้า
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1.3.5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบลไม่มีหน้าที่หรืออานาจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการดูแ ล
ผู้สูงอายุภาคเอกชนจึงไม่ได้เข้าไปดูแล
2. ลักษณะทางกฎหมายของการจัดตัง้ ธุรกิจ พบว่ามีการจัดตั้งที่หลากหลายตามรูปแบบของธุรกิจที่ต้องการ
ทั้งกิจการเจ้าของคนเดียวที่ไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจากัด แต่ไม่พบว่ามีการจดทะเบียนเป็น “สถานพยาบาล” ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบไม่ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายถึงการจัดตั้งธุรกิจประเภท
นี้ว่ามีอยู่หรือไม่ อย่างไร
เมื่อศึกษาข้อกฎหมายพบว่ามีเพียงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2558 เท่านัน้ ที่กาหนดให้ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กล่าวคือ เป็นการประกอบ
กิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่บ้าน ทั้งนี้ ไม่ว่าการประอบกิจการนั้น
จะมีสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อชีวิต
ซึ่งมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พุทธศักราช 2546 ให้คานิยามของ “ผู้สูงอายุ” ไว้ว่า คือ บุคคลซึ่งมีอายุ
เกินหกสิบปีบริบูรณ์ข้นึ ไปและมีสัญชาติไทย
หากมีการเปิดกิจการในลักษณะดังกล่าวผู้เป็นเจ้าของจะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลเพราะเป็นกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพจะต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่สารวจนั้นพบว่าการประกอบการไม่มีก ารขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐใด
และไม่มหี น่วยงานภาครัฐใดที่มีอานาจในการอนุญาตให้เปิดสถานบริการได้เข้าไปตรวจสอบ ควบคุม หรือดูแลทั้งที่มี
ข้อมูลปรากฏชัดลักษณะเป็นสารธารณะที่บุคคลเข้าถึงข้อมูลได้ว่ามีสถานบริการลักษณะดังกล่าวจัดตั้งอยู่ในเขต
อานาจของตน ในทางกลับกันพบว่าหากสถานบริการต้องการจัดตัง้ ธุรกิจ ทางหน่วยงานภาครัฐ คือ ทางเทศบาลไม่มี
การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งไว้เนื่องจากทางเทศบาลไม่ได้รับอานาจในการดูและเรื่องนี้โดยเฉพาะ
จึงพบว่าไม่มีหน่วยงานภาครัฐใดมีอานาจหน้าที่ชัดเจนในการกาหนดคุณสมบัติการจัดตั้งธุ รกิจในลักษณะดังกล่าว
กรณีที่ผู้ประกอบการอาศัยเพียงตนเองมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใบประกอบวิชาชีพให้
สามารถทาได้
ปัจจุบัน ลักษณะการอนุญาตให้มีบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนซึ่งเป็นกิจการสถานบริการนั้นจึงเป็นการ
ดาเนิน การขออนุ ญาตเพื่อการจัด เก็ บภาษีโ รงเรือนที่ ใช้ประกอบการของหน่วยงานรั ฐในท้อ งที่ สถานบริก ารเปิ ด
ให้บริการซึ่งคล้ายคลึงกับการประกอบกิจการในลักษณะร้านเสริมสวย หรือร้านค้าทั่วไปเท่านัน้

สรุปผลและอธิปรำยผล
1. การจัดตั้งธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลานั้นมีการจัด ตั้งสถานบริการดูแล
ผู้สูงอายุทั้งที่เป็นกิจการคนเดียวโดยไม่มีการขอจดทะเบียนจัดตั้งในลักษณะธุรกิจตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจากัดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีการจัดตั้งธุรกิจแบบ
ใด ผู้ประกอบการมีเพียงความเข้า ใจที่ว่าตนมีใบประกอบวิชาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยและมีประสบการณ์ในการดูแล
ผู้สูงอายุมาก่อนและไม่ทราบถึงข้อกฎหมายในการจัดตั้งธุรกิจประเภทนี้เนื่องจากไม่มีกฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะก็
ได้จัดตั้งธุรกิจประเภทนี้ข้นึ มา โดยมีลักษณะการให้บริการบริการแบบผสมผสาน คือ ส่งผู้ดู แลไปให้บริการผู้สูงอายุที่
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บ้านและการให้บริการที่พักในสถานบริการในลักษณะบริการดูแลระยะยาว (Long Stay) โดยผู้ประกอบการมี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและมีใบประกอบวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย
หากพิจารณาตามลักษณะของสถานบริการดูแลผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นการให้บริการในด้านของการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานพยาบาล แต่ไม่ใช่การรักษาผู้สูงอายุให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
อย่างเช่นสถานพยาบาล แต่ในสถานบริการกลับมีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เช่น การใช้
เครื่องช่วยหายใจสาหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และการใช้สายยางให้อาหารเหลวสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนอาหารเองไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งบุคคลที่จะใช้เครื่องมือทางการแพทย์เหล่านี้ได้ต้องมีทักษะฝีมือที่จะ
ทาการเพื่อให้บริการได้ ดังนั้น แม้ไม่เข้าข่ายการเป็นสถานพยาบาลอย่างชัดเจนก็ต้องมีการควบคุมกับลักษณะของ
ธุรกิจที่พิเศษกว่าการจัดตั้งธุรกิจในลักษณะทั่วไปหรือในรูปแบบใดที่จัดตั้งขึ้นตามอาเภอใจของผู้ประกอบการได้ใน
ขณะเดียวกันไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่อย่างชัดเจนที่จะควบคุมดูแลการก่อตั้งธุรกิจประเภทนี้ทั้งที่มี
หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการจัดตั้งสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาครัฐแต่ไมมีอานาจใน
การควบคุ ม ดู แ ละสถานบริ ก ารดูแ ลผู้ สู ง อายุ ที่จั ดตั้ง ขึ้น ในภาคเอกชนนั บว่า เป็ นการไร้ ภ าวะการควบคุ ม ทั้ ง จาก
มาตรการกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการก็มีความต้องการข้อ กฎหมายที่จะเข้ามาควบคุมและ
พร้อมที่จะดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและไม่ไร้ทิศทางในการประกอบ
ธุรกิจเมื่อสังคมไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะมีผู้ประกอบการลักษณะนี้เกิดขึ้น
มากมายในอนาคต ดังนั้น การไร้การควบคุมจะก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจและผู้ใช้บริการมากกว่าผลดีต่อสังคมไทย
โดยอาจใช้คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับการจัดตั้งสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาครัฐเป็นต้นแบบในการขอจัดตั้งสถาน
บริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน
2. มาตรการทางกฎหมายกรณีการจัดตั้งธุรกิจนั้ นที่ปรากฏมีเพียงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กิจ การที่ เป็ นอั นตรายต่อสุ ขภาพ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2558 ซึ่ งออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 31 แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เท่านัน้ ที่กาหนดให้ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็น
กิจการที่เป็นอัน ตรายต่อชีวิต โดยให้อานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดทาข้อกาหนดท้องถิ่นเพื่อการจัดการ การ
ควบคุม และดูแลกิจการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนซึ่งเป็นหนึ่งในหลายกิจการที่เป็นอันตรายต่อชีวิตตาม
กฎหมาย แต่จากข้อค้นพบที่ได้ในพื้นที่จังหวัดสงขลายังไม่มีข้อกาหนดดังกล่ าว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้อานาจและ
บทบาทหน้าที่ของตนในเรื่องดังกล่าว การเปิดสถานบริการในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม หรือ
ดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งที่มีข้อมูลปรากฏชัดว่ามีการจัดตั้งสถานบริการลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ การกระทาดังกล่าวของ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มขี ้อกาหนดสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพย่อมเป็นการละเลยต่อความรับผิดชอบ
ที่มีต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยในท้องถิ่น หากเกิดความเสียหายจะถือได้ว่าหน่วยงานท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา และต้องร่วมรับผิดกับสถานบริการดูแลผู้สูงอายุด้วยโสตหนึ่ง
กรณีที่ผู้ประกอบการอาศัยเพียงตนเองมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใบประกอบ
วิชาชีพให้สามารถทาได้ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติตามใบประกอบวิชาชีพจะระบุไว้ว่าสามารถเปิดสถานบริการระดับไหน
ได้บ้าง ในกรณีที่เป็นพยาบาลจะมีสิทธิเปิดได้แค่สถานพยาบาลพวกรับทาคลอดแต่ไม่ได้ระบุให้มีความสามารถในการฉีด
ยา การให้ออกซิเจน ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของแพทย์จึงเป็นการกระทาที่เกินขอบอานาจของพยาบาลตาม
ใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งการได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลเป็นอานาจหน้าที่ของสภาการพยาบาลที่จะต้องเข้ามา
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ควบคุ ม ดู แลการใช้ คุ ณสมบั ติ ต ามใบประกอบวิ ชาชี พไปในทางที่ ไม่ ถู กต้ องเพื่ อหาประโยชน์ ตามมาตรา 7 แห่ ง
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
ในกิจการที่มีลักษณะการให้บริการที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่สถานพยาบาล แต่มีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเพื่อจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก คือ กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลีย้ งเด็ก พ.ศ. 2549 ซึ่งอาศัยอานาจตามมาตรา 6 และมาตรา 52
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งอาจใช้เป็นต้นแบบในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเพื่อจัดตั้งเป็นสถานบริการดูแลผู้สูงอายุได้เพียงแต่ต้องมีการทบทวนรายละเอียดให้
สอดคล้องกับเพื่อการคุม้ ครองผู้สูงอายุ
ดังกล่าวข้างต้น เมื่อเป็นความรับผิดชอบของราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดทาข้อกาหนด อย่างไรก็ตามใน
บางประเด็นการจัดตั้งกิจการมีสว่ นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐอื่น จึงมีหน่วยงานภาครัฐทาหน้าที่ใช้บังคับกฎหมาย
มากกว่าหนึ่งหน่วยงานย่อมเป็นปัญหาในการร่วมกั นใช้บังคับกฎหมายกับกิจการดังกล่าว แต่หากร่วมมือกันหรือมี
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยเฉพาะและมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างชัดเจนย่อมทาให้การ
ควบคุมการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุทาได้ง่ายขึ้นและให้ความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการและ ผู้
ให้บริการ การกาหนดมาตรการและกลไกทางกฎหมายจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเพื่อควบคุมรูปแบบ
การให้บริการของธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตเพราะประเทศไทยไม่อาจหลีกหนี้การเปลี่ยนผ่านสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีก 7 ปีข้างหน้าได้ ดังนั้นส่วนราชการของประเทศไทยจึงต้องตระหนักถึงสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรในปัจจุบันที่อัตราวัยแรงงานลดลง แต่วัยสูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น ทาให้กลุ่มวัยแรงงานต้องรับภาระในการหาเลี้ยงครอบครัวและยังมีภาระหน้าที่การดูแลผู้สูงวัยดังกล่าว
จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวม รัฐจึง
เป็นกลไกหลักในการที่จะสนับสนุน ส่งเสริม จัดสรรงบประมาณ ตลอดจนจัดหามาตรการที่เหมาะสมในการดูแลกลุ่ม
ประชากรที่จะเป็นกลุ่มใหญ่ของสังคมไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดขี องผู้สูงวัยในการใช้ชวี ติ อยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะ
1. ราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดต้องเร่งจัดทาข้อกาหนดท้องถิ่นว่าด้วยสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ
ภาคเอกชนที่ตั้งอยูใ่ นพืน้ ที่รับผิดชอบ
2. อาจนากฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยง
เด็ก พ.ศ. 2549 มาเป็นต้นแบบในการกาหนดเงื่อนไขการจัดตั้งสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน แต่ต้องทบทวน
เงื่อนไขให้สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้สูงอายุ
3. ร่ว มมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อ งเพื่อก าหนดมาตรการหรือ กลไกให้การคุ้มครองผู้สูงอายุเพื่อ
ควบคุมการให้บริการจากสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน อาทิเช่น สภาการพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
กรณี ผู้ประกอบการมีใบประกอบวิชาชีพ การพยาบาลเพื่อป้อ งกั นการหาประโยชน์จ ากการมีใบประกอบวิชาชีพ
ดังกล่าว
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กิตติกรรมประกำศ
งานวิจัยในเรื่องนี้ส ามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากการได้ รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนพัฒนานักวิจัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลเพื่อผลสาเร็จในการวิจัยจากการตอบรับให้เข้าสัมภาษณ์ ได้แก่
2.1 ผู้ประกอบการธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ นางกมลทิพย์ มีเรี่ยม (คุณแอ๊ด Nursing
Home) นางวิจิตรา แจ่มสา (ห้างหุ้นส่วนจากัดวิจิตราเซนเตอร์) พนักงานดูแลผู้สูงอายุในถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้
2.2 ผู้ใช้บริการจากสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้สูงอายุและญาติของผู้สูงอายุ
2.3 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สงขลา นิตกิ รประจาสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
พิเศษ สานักพาณิชย์จังหวัดสงขลา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลเขารูปช้าง
(เขาแก้ว) สาขา 2
3. กลุ่มนิสติ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการมีส่วนร่วมการลงพื้นที่
สารวจและศึกษาข้อมูลเพื่อใช้จัดทางานวิจัยชิน้ ให้ลุลว่ ง
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ปัญหำกำรกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนคำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้มี
ผลย้อนหลังโดยศำลปกครอง
The problem of the decree for the revocation of the unlawful administrative
order with retrospective effect by Administrative Court
ทัศนะ ศรีปัตตา1*
Tussana Siputta1*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.89 /2549 และคาพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.33 /2557 ที่กาหนดคาบังคับซึ่งมีผลที่แตกต่างกันทัง้ ในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด
ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักการความเชื่อถือไว้วางใจ ดังนี้ คือ 1. กรณีคำพิพำกษำศำลปกครอง
สูงสุดที่ อ. 89/2549 1.1 วิเคราะห์ปัญหาการกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยให้มีผลย้อนหลังและมีผลไปในอนาคตของศาลปกครองนัน้ ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด ได้กาหนด
คาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลบังคับที่ ผลแตกต่ำงกัน คือ ศาลปกครอง
ชั้นต้น กาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งแต่งตั้งและให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามั ญ เพื่ อ แต่ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ง นั ก บริ ห ารระดั บ 9 โดยให้ มี ผ ลย้อ นหลั ง ตั้ ง แต่วั น ที่ อ อกค าสั่ ง และวั น ที่ อ อก
หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเป็นต้นไป อันเป็นการยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง
มากกว่าประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับการคุ้มครอง โดยมิได้ นาหลักความเชื่อถือไว้วางใจโดยสุจริตของข้าราชการ
รายอื่นๆ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเดียวกันเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักบริหารระดับสูงมาพิจารณาด้วย
จึงทาให้เกิดปัญหาต่อสิทธิของข้าราชการพลเรือนสามัญรายอื่นๆ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธี การ
เดียวกันนี้โดยสุจริต ถึงแม้ว่าข้าราชการเหล่านั้นจะมิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีน้ีก็ตาม ส่วนศาลปกครองสูงสุดนั้น ได้
กาหนดคาบังคับให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งนักบริหารระดับ
9 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุ ดมีคาพิพากษาเป็นต้นไป ซึ่งนอกจากพิจารณาโดยการยึดหลักความชอบ
ด้วยกฎหมายมากกว่าประโยชน์ที่ผู้ฟอ้ งคดีจะได้รับการคุ้มครองตามหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจแล้ว ยังได้
น าหลั ก ความเชื่ อ ถื อ ไว้ว างใจโดยสุ จ ริ ต ของข้ า ราชการรายอื่ น ๆ ซึ่ ง ได้ รับ การแต่ง ตั้ง นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเดียวกันนี้มาประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีดว้ ย 1.2 วิเคราะห์ผลกระทบต่อบุคคล
ผู้สุจริตที่อยู่ในข่ายคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกเพิกถอนโดยที่ศาลปกครองไม่ได้เรียกให้เข้ามา
หรือไม่อนุญาตให้เข้ามำเป็นคู่กรณี นั้น ศาลปกครองสูงสุดได้นาหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจมาก่อนหลัก
ความชอบด้วยกฎหมาย ทัง้ นี้ เพื่อมิให้การเพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวนี้
มีผลกระทบต่อข้าราชการพลเรือนสามัญรายอื่นๆ ที่มิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีด้วย 2. กรณีคำพิพำกษำศำลปกครอง
สูงสุดที่ อ.33/2557 2.1 วิเคราะห์ปัญหาการกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1
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โดยให้มีผลย้อนหลังและมีผลไปในอนาคตของศาลปกครอง นั้น ถึงแม้ว่าจะมีบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ให้อานาจศาลปกครองกาหนดคาบังคับ
ให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้มีผลย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตได้ และมีคาพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 64-79 /2551 วางหลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะไว้แล้วก็ตาม แต่ในคดีน้ีศาลปกครอง
ปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด ได้มีการกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยให้มีผลย้อนหลังไปในอดีตซึ่งเป็นไปแนวทิศทำงเดียวกัน คือ ศาลปกครองชั้นต้น ได้กาหนดคาบังคับให้เพิก
ถอนคาสั่งนายกรัฐมนตรีและประกาศสานักนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งนายถวิล เปลี่ยนศรี โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึง
วันที่มีผลบังคับ และศาลปกครองสูงสุดได้กาหนดคาบังคับให้เพิกถอนประกาศสานักนายรัฐมนตรี โดยให้มีผล
ย้อนหลังถึงวันที่มีผลใช้บังคับ โดยทั้งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด ต่างได้ยึดหลักความชอบด้วย
กฎหมายของการกระทาทางปกครองมากกว่าการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจของพลโทภราดร พัฒนถาบุตร ซึ่ง
ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในขณะนั้นโดยสุจริต 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบต่อ
บุคคลผู้สุจริตที่อยูใ่ นข่ายคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกเพิกถอนโดยที่ศาลปกครองไม่ได้เรียกให้เข้า
มาหรือไม่อนุญาตให้เข้ามาเป็นคู่กรณีด้วย นั้น พบว่า ภารกิจสาคัญประการหนึ่งขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการคือ
การตัดสินคดีจะต้องอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมโดยนาหลักความสุจริตมาปรับใช้ในคดีด้วย เมื่อข้อเท็จจริงในคดีน้ี
พบว่า ได้มีการแต่งตัง้ พลโทภราดร พัฒนถาบุตร ดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติภายหลังที่โอนย้าย
นายถวิล เปลี่ยนศรี ผู้ฟ้องคดี และพลโทภราดรฯ ดารงตาแหน่งดังกล่าวโดยสุจริต การเพิกถอนประกาศแต่งตัง้ พลโท
ภราดรฯ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกประกาศดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิความมั่นคงแห่งสิท ธิในการ
ดารงตาแหน่งของบุคคลดังกล่าว
คำสำคัญ: การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มผี ลย้อนหลังโดยศาลปกครอง

Abstract
This study analyzed the decisions of the Supreme Administrative Court Number Aor. 89/2549 and
Number Aor. 33/2557 under the principles of lawfulness and trust as follows: 1) The decision of the Supreme
Administrative Court Number Aor. 89/2549: 1.1) The analysis of the problems of determining to enforce the
retroactive and proactive revocation of unlawful administrative orders by the Administrative Courts: the
Administrative Court and the Supreme Administrative Court enforced the revocation of unlawful administrative
orders resulting in different enforcements in that the Administrative Court revoked the appointment order and the
criteria and methods to recruit civil servants for the position of Level-9 Executives, with the revocation being
effective retroactively from the date the order and the criteria and methods were issued onwards. This
revocation was based more on administrative lawfulness than on the litigant’s benefits from protection,
disregarding the honest trust of other civil servants who had been recruited based on the same criteria and
methods to take the position of high-level executives. This, therefore, became problematic to the rights of other
civil servants who had been recruited based on the same criteria and methods to take the position of high-level
executives although those civil servants acted as no party in this lawsuit. Nonetheless, the Supreme
Administrative Court determined to revoke the criteria and methods to recruit civil servants to take the position of
Level-9 executives, with the revocation being effective from the date of the Supreme Administrative Court’s
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decision onwards. Not only was this revocation based more on lawfulness than on the litigant’s benefits from
protection, but it also took into consideration the honest trust of other civil servants who had been recruited
based on the same criteria and methods to take the position of high-level executives. 1.2) The analysis of the
impact on honest individuals included in the unlawful administrative order and revoked without being called for
or allowed to act as a party in the lawsuit by the Administrative Court: it was found that the principle to protect
trust preceded the principle of lawfulness in order to prevent the revocation of the criteria and methods to recruit
civil servants from affecting other civil servants who did not act as a party in this lawsuit. 2) The decision of the
Supreme Administrative Court Number Aor. 33/2557: 2.1) The analysis of the problems of the determining to
enforce the retroactive and proactive revocation of unlawful administrative orders by the Administrative Courts:
although Article 72 Clause 2 of Thailand’s Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court
Procedure B.E.2542 (1999) empowers the Administrative Courts to enforce the retroactive or proactive
revocation of unlawful administrative orders and the decisions of the Supreme Administrative Court Number Aor.
64-79/2551 established a firm legal status, the Administrative Court and the Supreme Administrative Court
similarly enforced the retroactive revocation of the unlawful administrative order. The Administrative Court
revoked the Prime Minister’s order and Office of the Prime Minister’s announcement regarding the appointment
of Mr.Thawin Pliansri, with the revocation being effective retroactively from the date of the appointment.
Likewise, the Supreme Administrative Court revoked the Office of the Prime Minister’s announcement, with the
revocation being effective retroactively from the date of the appointment. Both the Administrative Court and the
Supreme Administrative Court observed the principle of the inspection of lawfulness in that their decisions were
based more on administrative lawfulness than on the protection of the honest trust of Lieutenant General
Paradorn Pattanataboot who had been appointed Secretary General of National Security Council of Thailand. 2.2)
The analysis of the impact on honest individuals included in the unlawful administrative order and revoked
without being called for or allowed to act as a party in the lawsuit by the Administrative Court: it was found that
an important mission of the government’s judicial department is to deliver fair judgments of lawsuits based on
the principle of honesty. In this case, Lieutenant General Paradorn Pattanataboot was appointed Secretary
General of National Security Council of Thailand after Mr.Tawin Pliansri, the litigant, had been transferred to
another position. The appointment of Lieutenant General Paradorn Pattanataboot was honestly done, and the
retroactive revocation of the appointment of Lieutenant General Paradorn Pattanataboot, made effective from the
date of appointment onwards, affected the rights to the stability to be in the position of the aforementioned
individual.
Keywords: The decree for the revocation of the unlawful administrative or der with retrospective effect by the
Administrative Court
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บทนำ
เป้ ำหมำยที่ ส าคั ญสู งสุ ดของกฎหมายก็ คื อ หลั กควำมยุ ติธรรม (Justice) [1] เพราะความยุ ติ ธรรมนั้นเป็ น
ปทั สถานการก่ อก าเนิดทางกฎหมาย ไม่ว่ากฎหมายนั้นจะเป็ นลายลักษณ์ อักษรหรือไม่เป็ นลายลักษณ์ อักษรก็ตาม
อย่างไรก็ ตาม แม้ว่าบทกฎหมายลายลั กษณ์ อั กษรที่ ปราศจากความยุ ติธรรม แต่ระบบกฎหมายก็ ยั งเปิ ดช่องให้ น า
ความคิดว่าด้วยความยุติธรรมมาปรุงแต่งกฎหมายให้เกิดความยุติธรรมได้ ไม่วา่ จะเป็นการตีความกฎหมาย การให้ศาลใช้
ดุลยพินิจได้ตามสมควร หรือการใช้กฎหมายแบบเทียบเคียงกับกฎหมายใกล้เคียงหรือการใช้หลักกฎหมายทั่วไป ดัง
ปรัชญาของกฎหมายมหาชน ที่ได้มุ่งเน้นความยุ ติธรรมโดยการสร้างความสมดุลยระหว่างประโยชน์สาธารณะที่รัฐ
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบเพื่อส่วนรวมอย่างหนึ่งกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเอกชนอีกอย่างหนึ่ง [2] ซึ่งความ
ยุติธรรมกับการปกครองภายใต้หลักนิติรัฐนั้น มีข้อคิดอยู่ว่าถึงแม้ว่าตามหลักนิติรัฐได้เรียกร้องให้การกระทาของรัฐต้อง
ชอบด้วยกฎหมายเสมอ โดยมีเป้ าหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ ตาม แต่หลักนิติรัฐก็ยังได้มีการเรียกร้องต่อไปว่า
กฎหมายนั้นจะต้องมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อปัจเจกบุคคลที่เป็นสมาชิกของรัฐ (individual interest) และเป็น
ธรรมต่อประโยชน์สาธารณะ (public interest)ด้วย หากมีกรณีประโยชน์ทั้งสองขัดกันก็จะต้องคุ้มครองให้เกิดดุลยภาพที่
เป็นธรรม [3] ซึ่งจากหลักการดังกล่าวจะเห็นว่าหลักนิตริ ัฐนัน้ มิได้มุ่งหมายแต่เพียงการประกันความมั่นคงในสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนเท่านัน้ แต่ยังได้มีความมุง่ หมายที่จะอานวยความยุติธรรมแก่ประชานทุกคนในรัฐด้วย [4]
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี รัฐโดยองค์กรรัฐอาจใช้อานาจล่วงล้าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของบุคคลเพื่อการ
ปกปักษ์รักษาประโยชน์สาธารณะได้ แต่ทั้งนี้ ก็จะต้องอยูภ่ ายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเป็นการประกันขอบเขต
แห่งสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการแสดงเจตจานงกาหนดวิถีชีวิตอย่างเสรีดังกล่าว ซึ่งความสามารถของปัจเจกบุคคลใน
การแสดงเจตจานงกาหนดวิถีชีวิตโดยเสรีน้ี ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายและการใช้อานาจรัฐที่จะต้องผูกพันกับ
หลักความมั่นคงแน่นอนทางกฎหมาย โดยปัจเจกบุคคลย่อมสามารถเชื่อถือและไว้วางใจได้ว่า เขาสามารถอาศัยกฎเกณฑ์
และการใช้อานาจของรัฐเป็นพื้นฐานในการแสดงเจตจานงกาหนดวิถีชีวิตของตนเองได้โดยเสรี ดังนั้น ความเชื่อถือและ
ไว้วางใจของปัจเจกบุคคลที่มีต่อระบบกฎหมายของรัฐจึงเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่สาคัญในกระบวนการคิด การตัดสินใจและ
การแสดงเจตจานงกาหนดวิถีชีวิตของบุคคลแต่ละคนบนพื้นฐานระบบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในระบบกฎหมายไทย ศาล
ปกครองได้จั ดตั้งขึ้นตามแนวคิ ดระบบศาลคู่ (Dual Court System) และภายใต้บทบั ญญั ติแห่งรั ฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา 9 วรรคหนึ่ง
(1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พุทธศักราช 2542 ได้ให้ศาลปกครองมีอานาจ
พิจารณาพิพากษาหรือมีคาสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คาสั่งหรือการประทาอื่นใดเนื่องจากกระทาโดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนืออานาจ
หน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอื่นอันเป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้
สาหรับการกระทานั้นหรือโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลั กษณะเป็นการสร้าง
ขั้ นตอนโดยไม่ จ าเป็ นหรือสร้ างภาระให้ เกิ ดกั บประชาชนเกิ นสมควรหรื อเป็ นการใช้ ดุ ลยพิ นิจโดยมิ ชอบ และตาม
บทบัญญัตมิ าตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) ของกฎหมายเดียวกันยังได้ให้อานาจศาลปกครองกาหนดคาบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยสั่ งให้ เพิกถอนกฎ หรือค าสั่ งหรือสั่งห้ ามการกระทาทั้ งหมดหรือบางส่ วน ในกรณี ที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) โดยการทาคาบังคับนี้ตาม
บทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสองของกฎหมายเดียวกัน ได้บัญญัติให้ศาลปกครองมีอานาจกาหนดว่าจะให้มีผลบังคั บ
ย้อนหลังหรือไม่ยอ้ นหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะกาหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ (ถ้ามี) ทั้งนี้
ตามความเป็นธรรมแห่งกรณีได้อีกด้วย
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2232

จากบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายที่ให้อานาจศาลปกครองกาหนดคาบังคับดังกล่าวข้างต้น ศาลปกครองสูงสุดไทยได้
วางแนวคาวินจิ ฉัยคดีปกครอง โดยกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีผลย้อนหลัง
ที่แตกต่างกันดังนี้ คือ 1) คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 89 /2549 ได้กาหนดคาบังคับให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักบริหาร 9 ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด
ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ศำลปกครองสูงสุดมีคำพิพำกษำเป็นต้นไป
(มีผลไปในอนำคต) 2) ในขณะที่คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 33/ 2557 ได้กาหนดคาบังคับให้เพิกถอนเฉพาะ
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตัง้ ข้าราชการ ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ให้ผู้ฟอ้ งคดีพ้นจากตาแหน่งเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจา (นักบริหารระดับสูง) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวัน
ประกำศดังกล่ำวมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป (มีผลย้อนหลังกลับไปในอดีต) ซึ่งจากแนวคาวินิจฉัยคดีปกครองของศาล
ปกครองสูงสุดทั้งสองคดีดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ปัญหาการกาหนดคาบังคับให้เพิกถอน
คาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีผลย้อนหลังโดยศาลปกครอง” ในประเด็นดังนี้คือ 1) ปัญหาการกาหนดคา
บังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลย้อนหลังของศาลปกครอง 2) ผลกระทบต่อบุคคลผู้
สุจริตที่อยู่ในข่ายคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกเพิกถอนโดยที่ศาลปกครองมิได้เรียกให้เข้ามาเป็น
คู่กรณีหรือประสงค์จะเข้ามาเป็นคู่กรณีโดยการร้องสอด แต่ศาลปกครองไม่อนุญาต ทั้งนี้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในทาง
วิชาการและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองและฝ่ายตุลาการ
2. เพื่อศึกษาปัญหาการกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้มีผล
ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตในระบบกฎหมายต่างประเทศและในระบบกฎหมายของประเทศไทย
3. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อบุคคลผู้สุจริตที่อยู่ในข่ายคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกเพิก
ถอนให้มผี ลย้อนหลังโดยศาลปกครอง

สมมติฐำนกำรวิจัย
การวางแนวคาวินจิ ฉัยคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุด โดยกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีผลบังคับแตกต่างกัน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อสถานะความมั่นคงแห่งนิติ
ฐานะและหลักการคุ้มครองความไว้เนื้อเชื่อ ใจของบุคคลผู้สุจริตที่อ ยู่ในข่ายของคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้ว ย
กฎหมายและที่ถูกเพิกถอนโดยศาลปกครองนั้น อีกทั้งยังไม่เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่มไิ ด้เป็นคู่กรณี

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Document Research) โดยจะทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้แก่ บทความ ตารา ตั วบท
กฎหมาย ตลอดจนคาพิพากษาของศาล จากห้องสมุด และจากเวปไซด์(website) ต่างๆ และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และสรุปผล จากนั้นนามาบรรยายเรียบเรียงแบบพรรณนา
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ผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาพบว่า
1. กรณีคำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.89/2549
1.1 ปัญหำกำรกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนคำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยให้มี
ผลย้อนหลังและมีผลไปในอนำคตของศำลปกครอง นั้น ในการกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยหลักแล้วองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการสามารถควบคุมการกระทาขององค์กรของรัฐโดยการ
ลบล้างคาสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายออกไปจากระบบกฎหมายได้ต่อเมื่อได้พิจารณาถึงความสมดุลยของ
ประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับมากกว่าประโยชน์ของสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม หากการลบล้าง
การกระทาทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ไปกระทบสิทธิของบุคคลผู้รับคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายโดยสุจริต องค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการก็จะต้องมีคานึงหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจของผู้รับคาสั่ง
ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นประกอบในการพิจารณาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันแก่
ปัจเจกบุคคลผู้ใต้อานาจปกครองให้มีเสถียรภาพของสถานะทางกฎหมายและความชัดเจนของกฎเกณฑ์นั่นเอง ซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงระบบกฎหมายของเยอรมันพบว่า มีคาพิพากษาของศาลปกครองชั้นอุทธรณ์แห่งกรุงเบอร์ลิน ( OVG)
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1956 วางหลักกฎหมายไว้วา่ การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมี
ลักษณะเป็นการให้ประโยชน์นนั้ จะกระทาได้ตอ่ เมื่อประโยชน์สาธารณะจะได้รับจากการปฏิบัตติ ามหลักความชอบด้วย
กฎหมายของการกระทาทางปกครองมากกว่าประโยชน์ที่ปัจเจกชนจะได้รับความคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจ
โดยสุจริต และการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ก็จะต้อง
คานึงถึงความเชื่อถือไว้วางใจโดยสุจริตของผู้รับคาสั่งทางปกครองด้วย [5] ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1976 ในการจัดทารัฐ
บัญ ญัติว่าด้ วยวิธีปฏิบัติรัฐ การหรือ วิธีพิจารณาเรื่อ งทางปกครอง (Verwaltungsverfarengesetz(VwVfG) ก าหนด
หลักเกณฑ์การลบล้างคาสั่งทางปกครองโดยกาหนดว่าในกรณีที่ฝ่ายปกครองจะลบล้างคาสั่งทางปกครองต้องให้
เหตุผลพิเศษด้วย นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 1996 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการยกเลิกคาสั่งทางปกครอง
โดยกาหนดให้สามารถลบล้างคาสั่งทางปกครองย้อนหลังได้บางกรณีเท่านั้น [6] ในขณะระบบกฎหมายฝรั่งเศสก่อนปี
ค.ศ. 2015 พบว่าไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลบล้างคาสั่งทางปกครองหรือ
กฎไว้อย่างเป็นระบบ และในปี ค.ศ. 2006 ได้มีคาพิพากษาคดีของสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2006
ในคดี Societé KPMG [7] ได้วางแนวคาพิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว้ รับรองหลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะว่า
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นกฎเกณฑ์ใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาที่
ยังมีผลบังคับอยูใ่ นปัจจุบัน ฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที่ในการกาหนดมาตรการชั่วคราวหรือบทเฉพาะกาล เพื่อรองรับ
สาหรับการดาเนินการดังกล่าวด้วย นอกจากนี้รัฐสภายังได้ตรากฎหมายลายลักษณ์อักษรเข้ามาเสริมอีกทั้งศาล
ปกครองก็ไม่ได้อ้างหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะหรือหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจมาใช้โดยตรงแต่ได้ยึด
หลักความชอบด้วยกฎหมาย (Le principle de légalité) ซึ่งองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถเพิกถอนคาสั่งทาง
ปกครองหรือที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เสมอ แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองหรือกฎที่มีผลเป็น
การก่อตั้งสิทธิ ศาลปกครองต้องนาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง (Le principle de non-rétroactiveité)
กับหลักการเคารพสิทธิของบุคคลที่ได้รับไปแล้ว Le respect des acquis) เข้ามาประกอบในการพิจารณาพิพากษาคดี
ด้วย อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 2015 ประเทศฝรั่งได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาทาง
ปกครองชื่อว่าประมวลกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและฝ่ายปกครอง (Code des relations entre le
public et les administrations)
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สาหรับระบบกฎหมายของประเทศไทยนัน้ ตามมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติให้อานาจศาลปกครองเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่หรือมีผลไปในอนาคตก็ได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตามคาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ 89 2/2549 ก็พบว่า ศาลปกครองชั้นต้นกับศาลปกครองสูงสุดได้มีการกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลบังคับตามคาพิพากษาที่แตกต่างกัน คือ
(1) ศาลปกครองชั้นต้น ได้พิพากษาให้เพิกถอนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งนัก
บริหารระดับ 9 (รองอธิบดี) กรมสรรพากรตามคาสั่งกระทรวงการคลังที่ 22/2544 ลงวันที่ 26 กันยายน 2544 และ
คาสั่งที่ 108/2545 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2545 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในคาสั่งแต่งตั้ง และให้เพิกถอนหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักบริหารระดับ 9 ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตามข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเป็นต้นไป
ในประเด็นนี้ ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำ การที่ศาลปกครองชั้นต้น ได้พิพากษาให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองโดย
ให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักบริหารระดับ 9 นัน้
ศาลปกครองชั้นต้นได้พจิ ารณามุ่งที่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนซึ่งก็คือผู้ฟ้อง
คดีอันเป็นการวินิจฉัยโดยยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง
ส่วนประเด็นปัญหำที่ว่ำ การที่ศาลปกครองชั้นต้น ได้กาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งทางปกครองได้ก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่ นั้น ผู้เขียนมี
ควำมเห็นว่ำ การทีศ่ าลปกครองชั้นต้นได้ใช้หลักควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองโดยการ
เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งทางปกครองนั้น เมื่อ
ข้อ เท็ จ จริ ง พบว่า คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ เห็ น ชอบให้ น าระบบนัก บริ ห ารระดั บสู ง มาใช้ใ นราชการพลเรือ นสามั ญ และ
สานักงาน ก.พ.ได้นาหลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนัก
บริหารระดับ 9 ไปใช้บังคับโดยแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัตติ ามหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลง
วันที่ 15 สิงหาคม 2544 และให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 เป็นต้นมาด้วยแล้ว ในการแต่งตั้งนัก
บริหารระดับสูงของส่วนราชการอื่นย่อมต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งนักบริหารระดับสูงด้วย ดังนั้น ในการกาหนดคาบังคับของศาลปกครองชั้นต้นก็ จะต้องนาหลักการคุ้มครอง
ความเชื่อถือไว้วางใจของข้าราชการรายอื่นๆที่สุจริตมาประกอบการพิจารณาคดีด้วย เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมิได้นา
หลักการดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย ทาให้เกิดปัญหาความยุติธรรมต่อข้าราชการพลเรือนสามัญรายอื่นๆ
ด้วยซึ่งไม่สอดคล้องกับความสมดุลยระหว่างประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่ง
สอดคล้องกับตามสมมติฐานการวิจัยที่ผู้เขียนตั้งไว้วา่ “การกาหนดคาคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายให้มผี ลย้อนหลังย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อสิทธิของปัจเจกบุคคลซึ่งไม่ได้สร้างความสมดุลยระหว่างประโย
ชนสาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามปรัชญากฎหมายมหาชน
(2) ศำลปกครองสูงสุด ได้พิจารณาพิพากษาว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งตาแหน่งนักบริหารระดับ 9
(รองอธิบดี) กรมสรรพากรตามคาสั่ง
กระทรวงการคลังที่ 22/2544 ลงวันที่ 26 กันยายน 2544 และคาสั่งที่ 108/2545 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2545 โดยให้
มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในคาสั่งแต่งตั้งชอบแล้ว แต่หากศาลปกครองสูงสุดจะกาหนดให้มีการเพิกถอนหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งนักบริหารระดับ 9 ตามข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 โดยให้มี
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ผลตั้งแต่วันที่ออกหลักเกณฑ์นี้ตำมคำพิพำกษำของศำลปกครองชั้นต้น ย่อมมีผลกระทบต่อข้ำรำชกำรพล
เรือนรำยอื่นที่ได้รับกำรคัดเลือกและแต่งตั้งโดยอำศัยหลักเกณฑ์เดียวกันและมิได้มสี ่วนได้เสียในคดีนี้ รวมทั้ง
อำจมีผลกระทบต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินได้ จึงได้พพิ ากษาให้แก้คาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิก
ถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งนักบริหารระดับ 9 ตามข้อ 2.3.2 และ
ข้อ 2.3.3 ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 ตั้งแต่วันที่ศาลปกครอง
สูงสุดมีคาพิพากษาเป็นต้นไป
ในประเด็นนี้ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำ ถึงแม้ว่าศาลปกครองสูงสุด จะได้อาศัยบทบัญญัติกฎหมายมาตรา 72
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ให้อานาจศาลปกครอง
กาหนดคาบังคับโดยให้มีผลไปในอนาคตได้นั้น ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยโดยยึดหลักการควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายของการกระทาทางปกครองมากกว่าประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการคุ้มครอง โดยศาลปกครองสูงสุดยังได้
คานึงถึงหลักการความเชื่อถือไว้วางใจของข้าราชการพลเรือนสามั ญรายอื่นๆที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดารง
ต าแหน่ง นั ก บริ ห ารระดั บสู ง โดยอาศั ย หลั ก เกณฑ์แ ละวิธีก ารคั ด เลื อ กข้ า ราชการพลเรือ นสามั ญ ฯตามหนั ง สื อ
สานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 โดยสุจริตและมิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีน้ี จึง
เห็นพ้องด้วยกับศาลปกครองสูงสุดในประเด็นนี้
1.2 ผลกระทบของบุคคลผู้สุจริตที่อยู่ในข่ำยของคำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยและ
ถูกเพิกถอน โดยที่ศำลปกครองไม่ได้เรียกให้เข้ำมำหรือไม่อนุญำตให้เข้ำมำเป็นคู่กรณี นั้น เมื่อพิจารณาหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายขององค์กรของรัฐที่ได้เรียกร้องให้องค์กรของรัฐทุกองค์กรจะต้องผูกพันต่อกฎหมาย โดย
องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองจะต้องกระทาทางปกครองอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่องค์กรของรัฐ
ฝ่ายตุลาการจะต้องควบคุมตรวจสอบองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายด้วย ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความยุตธิ รรมนั่นเอง นอกจากนี้หลักความชอบด้วยกฎหมายในเชิงเนื้อหาได้ก่อให้เกิดหลักคุ้มครองความ
สุจริต (des Prinzip Vertrauenssehutzes) ที่เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองที่มีการยกเลิกคาสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่
ผู้รับคาสั่งทางปกครอง ถ้าผู้รับคาสั่งทางปกครองเชื่อโดยสุจริตว่าคาสั่งทางปกครองนั้นออกโดยชอบด้วย [8]
อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนในทางกฎหมายนั้น หากนามาพิจารณาองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ อาจ
เกิดขึ้นได้จากคาพิพากษาของศาล โดยเฉพาะในกรณีคาพิพากษาที่กลับจากแนวคาพิพากษาบรรทัดฐานเดิมหรือคา
พิพากษาที่เพิกถอนคาสั่งทางปกครองหรือกฎโดยให้มีผลย้อนหลังกลับไป ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
สถานะทางกฎหมาย ซึ่งในกรณีที่มีคาพิพากษากลับแนวคาพิพากษาบรรทัดฐานเดิม เนื่องจากโดยปกติแล้วการ
บริหารจัดการภายในศาลมักเป็นอานาจของศาลสูงที่จะเป็นผู้วางแนวปฏิ บัติไว้ โดยศาลอาจกาหนดให้คาพิพากษามี
ผลไปในอนาคตในเวลาใดก็ได้ ถ้าเห็นว่าหากให้คาพิพากษามีผลทันทีอาจกระทบกระเทือนต่อบุคคลผู้สุจริตจานวน
มากหรือยากแก่การฟื้นฟูสิทธิและสถานะให้กลับคืนมาดังเดิม เช่นคาพิพากษาเพิกถอนคาสั่งทางปกครองหรือกฎ
ส่งผลให้คาสั่งทางปกครองหรื อกฎที่ถูกเพิกถอนนั้นไม่มีผลมาตั้งแต่เริ่มต้น เช่นนี้ทาให้บุคคลผู้สุจริตจานวนมากที่
ได้รับประโยชน์จากคาสั่งทางปกครองหรือกฎไปแล้วเสียหาย หากศาลเห็นว่าจาเป็นต้องคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ
บุคคลผู้สุจริตเหล่านั้น ศาลอาจกาหนดให้คาพิพากษามีผลในอนาคตได้ ดังนัน้ การนาหลักการคุ้มครองความเชื่อถือ
ไว้วางใจมาอานวยความยุติธรรมให้สังคมเป็นหน้าที่ขององค์กรของรัฐ การใช้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายและการใช้อานาจ
ต่าง ๆ ถ้าปัจเจกบุคคลเชื่อถือย่อมแสดงให้เห็นว่าปัจเจกบุคคลรู้สึกนึกคิดในความสัมพันธ์และความคาดหวังต่อ
กฎเกณฑ์การใช้อานาจรัฐในอันที่จะอาศัยกฎเกณฑ์หรือการใช้อานาจนั้นเป็นพืน้ ฐานแสดงเจตจานงกาหนดวิถชี วี ติ ของ
ตนเอง ด้วยเหตุน้ี หลักความยุติธรรมจึงเป็นเหตุผลสาคัญขั้นพื้นฐานที่เรียกร้องให้ทุกองค์กรของรัฐจะต้องพิจารณา
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และคานึงถึงหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ ทั้งนี้เพื่ออานวยความยุติ ธรรมแก่ปัจเจกบุคคลที่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อ
ระบบกฎหมายของรัฐด้วย
เมื่อได้พิจำรณำคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวแล้วพบว่า ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาให้แก้คา
พิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งนักบริหาร 9 ในข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่
15 สิงหาคม 2544 ตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาเป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่าอาจมีผลกระทบต่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญรายอื่นๆที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยอาศัยหลักเกณฑ์เดียวกันและมิได้ส่วนได้เสียใน
คดีน้ี รวมทั้งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมได้ ซึ่งในประเด็นนี้ผู้เขียนมีความเห็น ว่า ศำล
ปกครองสูงสุดได้นำหลักกำรคุ้มครองควำมเชื่อถือไว้วำงใจมำก่อนหลักควำมชอบด้วยกฎหมำย เพื่อมิให้
การเพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือสามัญดังกล่าวมีผลกระทบต่อข้าราชการพลเรือนสามัญ
รายอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งนักบริหาร 9 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักบริหาร 9 ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่
15 สิงหาคม 2544 เดียวกัน ดังนัน้ การกาหนดคาบังคับโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีพพิ ากษาเป็นต้นไป
นี้ จึงเป็นการนาหลักการความเชื่อถือไว้วางใจของข้าราชการพลเรือนสามัญรายอื่น ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ ง
นักบริหารระดับสูงโดยสุจริตและมิได้เป็นคู่กรณีในคดีน้ีมาประกอบการพิจารณาคดีด้วย ซึ่งหากศาลปกครองสูงสุด
วางหลักดังกล่าวไว้เป็นแนวทางเกี่ยวกับการกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย
มิได้นาหลักการความเชื่อถือไว้วางใจของข้าราชการพลเรือสามัญรายอื่นๆที่สุจริตแต่อยู่ในข่ายคาสั่งทางปกครองที่ถูก
เพิกถอนนัน้ มาประกอบในการพิจารณาคดีด้วยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิของข้าราชการพลเรือนรายอื่นๆ ที่ได้รับ
การแต่งตัง้ โดยอาศัยกฎเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่อยูใ่ นข่ายคาสั่งทางปกครองที่ถูกเพิกถอนโดยศาลปกครองนี้
สาหรับประเด็น ปั ญ หาที่ ว่า ศาลปกครองสู งสุ ด ให้ย กอุทธรณ์ แ ละไม่รับค าร้ อ งสอดของนางจัน ทิ ม า
สิริแสงทักษิณ นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ มิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีน้ีตั้งแต่ศาล
ปกครองชั้นต้น และมิใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
นั้น ผู้เขียนเห็นพ้องด้วยกับคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว เนื่องจากนางจันทิมา มิได้เข้ามาในระหว่าง
การพิจ ารณาของศาลปกครองชั้น ต้น อัน เป็ นการไม่ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่ งอยู่ภ ายใต้หลั ก
ความชอบด้วยกฎหมาย
2. กรณีคำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.33/2557
2.1 ปัญหำกำรกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนคำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยให้มี
ผลย้อนหลังของศำลปกครอง นัน้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 72 วรรคสอง บั ญญัติให้ การทาคาพิพากษา ศาลปกครองมีอานาจกาหนดคาบังคับเพิกถอนคาสั่งทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ยอ้ นหลังหรือจะให้มีผลไปในอนาคต โดยจะกาหนดเงื่อนไข
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยก็ได้ และนอกจากนี้ยังเคยมีแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางบรรทัดฐาน
เกี่ ย วกับการเพิก ถอนย้อ นหลั ง หรือ ไม่ย้อ นหลัง ตามค าพิพ ากษาศาลปกครองสูง สุ ด ที่ อ.64-79/2551 ซึ่ ง ได้ มี
การอธิบายหลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิตฐิ านะไว้วา่ “ตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความชัดเจนและความแน่นอน
ของกฎหมาย กฎหมายไม่ว่าจะระดับพระราชบัญญัติหรืออนุบั ญญัติ จะต้องมีความแน่นอนและชัดเจนเพียงพอให้
บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาสามารถเข้าใจและสามารถกาหนดพฤติการณ์ของตนเองได้ รวมทั้งต้องอยู่ภายใต้หลักการ
ที่ว่าด้ วยนิติกรรมทางปกครองต้องไม่มีผลบังคั บย้อ นหลั ง ทั้ งนี้ เพื่อ เป็น หลักประกั นความมั่ นคงแห่ง นิติสั มพัน ธ์
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2237

ระหว่างองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับผู้ที่อยู่ในบังคับของนิติกรรมทางปกครอง ดังนั้น ในกรณีที่มีการ
กาหนดหลักเกณฑ์ใดขึ้นใหม่ ซึ่งมีสาระสาคัญแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้เดิม จึงต้องกาหนดให้ห ลักเกณฑ์
ดังกล่าวมีผลใช้ในอนาคต โดยไม่อาจกาหนดให้มีผลย้อนหลังไปกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่ได้ดาเนินการมาโดย
ถู ก ต้อ งตามหลั ก เกณฑ์ที่ ใ ช้บั ง คั บ อยู่เ ดิ ม นอกจากนี้ใ นกรณี ที่มี ก ารแก้ ไ ขกฎเกณฑ์จ ากเดิ ม หรื อ มี ก ารก าหนด
หลักเกณฑ์เรื่องใดขึน้ ใหม่ จะต้องให้เวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสพิจารณาปรับให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ขึ้นด้วย” ทั้งนี้ ในการวางแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วางหลักไว้เป็นบรรทัดฐานในการเพิกถอนย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลังดังกล่าว ยังสอดคล้องกับระบบกฎหมายของฝรั่งเศสที่ให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถเพิก
ถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เสมอ แต่ทั้งนี้ หากการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่มีผลเป็นการ
ก่อตั้งสิทธิ ศาลปกครองต้องนาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังกับหลักการเคารพสิทธิของบุคคลที่ได้รับไป
แล้วมาประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การ
พิจารณากาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองดังกล่าวก็ไม่ได้หมายความว่าศาลปกครองจะพิจารณาโดย
การอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว หากมีข้อเท็จจริงว่าตาม
คาสั่งทางปกครองเป็นการก่อตั้งสิทธิของบุคคลอยู่ด้วยและผู้ได้รับการก่อตั้งสิทธินั้นสุจริต ศาลปกครองก็จะต้องนา
หลัก การความเชื่อถื อไว้วางใจมาประกอบในการพิจารณาโดยการชั่ง น้าหนัก ระหว่า งประโยชน์ส่ วนรวมกับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อสร้างความสมดุลยระหว่างประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ประชาชนตามปรัชญากฎหมายมหาชน ทั้งนี้ เนื่องจากคาสั่ง ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น อาจมีลักษณะ
ส่งผลเป็นคุณต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ที่อยู่ในข่ายคาสั่งทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนัน้ โดยศาลจะต้องนาหลักความเชื่อถือไว้วางใจมาประกอบในการพิจารณาพิพากษา
คดีดว้ ย ฉะนั้น หากศาลปกครองพิจารณาชั่งน้าหนักระหว่างหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจของผู้ที่อยู่ในข่าย
คาสั่ง ทางปกครองที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายที่จะถู กเพิก ถอนกับหลั กความชอบด้วยกฎหมายแล้ว พบว่า ประโยชน์ที่
ส่วนรวมจะได้รับมากกว่าประโยชน์ที่ผู้อยู่ในข่ายคาสั่งทางปกครองที่จะถูกเพิกถอนนั้นได้รับ ศาลปกครองก็สามารถ
อาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 เพิกถอนคาสั่งโดยให้มีผลย้อนไปในอดีตคือตัง้ แต่วันที่คาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมี
ผลใช้บังคับ ในทางกลับกันหากศาลปกครองพิจารณาชั่งน้าหนักระหว่างหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจของผู้
ที่อยู่ในข่ายคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายที่ จะถูกเพิกถอนกับหลั กความชอบด้ว ยกฎหมายแล้ วพบว่า
ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับน้อยกว่าประโยชน์ที่ผู้อยู่ในข่ายคาสั่งทางปกครองที่จะถูกเพิก
ถอนนั้นได้รับ ศาลปกครองก็อาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเดียวกันเพิกถอนคาสั่งทางปกครองนั้นไปในอนาคตขณะใด
ขณะหนึ่ง โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ทั้งนี้ ศาลปกครองก็จะต้องพิจารณาถึงความสุจริตของผู้ที่อยู่ในข่าย
คาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะถูกเพิกถอนนัน้ มาประกอบการพิจารณาในลาดับถัดมาด้วย
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง เหตุ ผ ลทางกฎหมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ประกอบกั บ ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่
อ. 33/2557 พบว่า ศาลปกครองทั้งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดได้ให้น้าหนักประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ของผู้ที่อยู่ในข่ ายคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะถูกเพิกถอนนั้นได้รับ โดยมิได้นา
หลั ก การคุ้ ม ครองความเชื่อ ถื อ ไว้ว างใจของผู้ อ ยู่ใ นข่ า ยค าสั่ ง ทางปกครองที่ ไ ม่ชอบด้ ว ยกฎหมายโดยสุ จ ริ ต มา
ประกอบการพิจารณาในการกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มผี ลย้อนหลัง
หรือมีผลไปในอนาคตประกอบการพิจารณาคดีแต่อย่างใด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วภายหลังที่มีคาสั่งให้โอนย้ายนาย
ถวิล เปลี่ยนศรี ผู้ฟ้องคดีให้พ้นจากตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้ว ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดารง
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ตาแหน่งดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีมาเป็นพลตารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี และจากพลตารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี มา
เป็นพลโทภราดร พัฒนถาบุตร โดยพลโทภราดร ฯ นั้นเป็นบุคคลภายนอกที่มิได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
พิพากษาคดีนี้ และดารงตาแหน่งดังกล่าวโดยสุจริต อีกทัง้ ไม่มผี ู้ใดนาคาสั่งแต่งตั้งพลโท ภราดร พัฒนถาบุตร มาฟ้อง
คดี ต่อ ศาลปกครองเพื่อ ขอเพิก ถอนแต่อ ย่างใด การที่ ศาลปกครองสูง สุ ดก าหนดค าบั งคั บให้ เพิกถอนค าสั่ งทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันออกประกาศสานักนายกรัฐมนตรี จึงเป็นการกาหนดคา
บังคับโดยการควบคุมหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองมากกว่าหลักการคุ้มครองความเชื่อถือ
ไว้วางใจ อันทาให้เกิดปัญหาทางด้านความเป็นธรรมต่อบุคคลดัง กล่าว อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับความสมดุล ย
ระหว่างประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลตามปรัชญากฎหมายมหาชนแต่อย่างใด
เท่ากับเป็นการทาลายหลักการพื้นฐานของหลักนิติรัฐที่เรียกร้องให้ระบบกฎหมายของรัฐจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ
และไว้วางใจต่อประชาชนในรัฐนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียนจึงไม่เห็นพ้องด้วยกับคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
บังคับให้เพิกถอนประกาศสานักนายรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ให้นายถวิล เปลี่ยนศรี พ้นจาก
ตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยให้มีผล
ย้อนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 อันการย้อนหลังกลับไปในในอดีตเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยแต่งตั้งพลโทภราดร
พัฒนาถาบุตรดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาก่อนเลย
2.2 ผลกระทบของบุคคลผู้สุจริตที่อยู่ในข่ำยคำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยและถูก
เพิกถอนโดยศำลปกครอง โดยศำลปกครองมิได้เรียกเข้ำมำหรือไม่อนุญำตให้เข้ำมำเป็นคู่กรณี
ภารกิจสาคัญประการหนึ่งขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการก็คือ ในการตัดสินคดีของศาลจะต้องเป็น
ที่สุดและยุติไม่อาจโต้แย้งได้อีก ซึ่งจะต้องมีความเสมอภาคที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของความยุติธรรม โดยการนาหลัก
สุจริตมาปรับใช้โดยไม่ยึดติดอยู่กับลายลักษณ์อักษร ถึงแม้ว่าจะไม่มีบทบัญญัติหลักความสุจริตไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรผู้บังคับใช้กฎหมายก็สามารถอ้างหลักกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้ให้เกิดความเป็นธรรมเฉพาะกรณีได้ ซึ่งโดย
หลักวิธีพิจารณาคดีปกครองนัน้ ย่อมเป็นไปตามกฎหมายจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและระเบียบ
ของที่ ประชุมใหญ่ตุ ลาการศาลปกครองกาหนด แต่ถ้ ากฎหมายหรือระเบียบมิได้ กาหนดเรื่องใดไว้โดยเฉพาะให้
ดาเนิน การตามหลั กกฎหมายทั่ว ไป (ข้ อ 5) ระเบีย บของที่ ประชุม ใหญ่ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ดว่า ด้ ว ยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ทั้งนีโ้ ดยหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่สาคัญประการหนึ่งที่สมควรนามาใช้
ประกอบการพิจารณาก็คือหลักการพิพากษาคดีตรงตามคาขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งในระบบกฎหมายจารีตประเพณี
(Common law system) จะยึดหลักการนี้อย่างเคร่งครัด [9] การกาหนดหลักการพิพากษาคดีตรงตามคาขอของผู้ฟ้อง
คดี น ามาใช้กั บวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยห้ า ม มิใ ห้ ศาลปกครองพิพ ากษาคดี เกิ น คาขอในคาฟ้อง เว้น แต่ข้ อ
กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีซึ่งก็เป็นไปตามข้อ 101 วรรคสองของระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด บัญญัติว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นอุทธรณ์นั้นจะต้องกล่าว
โดยชัดแจ้งในคาอุทธรณ์และต้องเป็นข้อที่ได้ยกว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าปัญหาใดในข้อใด
เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ผู้อุทธรณ์จะยกปัญหา
ข้อนัน้ ขึ้นกล่าวในคาอุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ก็ได้”
เมื่อข้ อ เท็ จ จริ ง ตามคาพิพากษาในคดีน้ีปรากฏว่า ภายหลั งที่ มีคาสั่ งทางปกครองให้โ อนย้า ยนายถวิล
เปลี่ยนศรี ผู้ฟ้องคดีให้พน้ จากตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้ว ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีมาเป็นพลตารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี และจากพลตารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี มาเป็น
แต่งตัง้ พลโทภราดร พัฒนถาบุตร ดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยพลโทภราดร พัฒนถาบุตร
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ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มิได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดีน้ี และดารงตาแหน่งดังกล่าวโดยสุจริตอีก
ทั้ง ไม่มผี ู้ใดนาคาสั่งแต่งตั้งพลโท ภราดร พัฒนถาบุตร มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่ อขอเพิกถอนแต่อย่างใด การที่
ศาลปกครองได้กาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่
ประกาศสานักนายรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ให้นายถวิล เปลี่ยนศรี พ้นจากตาแหน่งเลขาธิการสภาความ
มั่น คงแห่ ง ชาติ (นั ก บริ ห ารระดับสู ง ) ส านั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ โดยให้ มีผ ลย้อ นหลั งไปตั้ง แต่วั น ที่ 30
กันยายน 2554 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับจึงเท่ากับเป็นการลบล้างผลการแต่งตั้งพลโทภราดร พัฒน
ถาบุตร ซึ่งดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ในขณะนั้น โดยที่พ ลโทภราดร พัฒนถาบุตร มิได้เข้า
มาเป็นคู่กรณีในคดีแต่อย่างใด ดังนัน้ การเพิกถอนประกาศดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อสถานะความมั่นคงแห่งสิทธิ
ในการดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของพลโทภราดร พัฒนถาบุตร การบริหารราชการแผ่นดิน
ได้รับความเสียหายอีกทั้งยังไม่เป็นธรรมแก่บุคคลดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม การที่ศาลปกครองสูงสุดได้ควบคุมโดยนาหลักความชอบด้วยกฎหมายมาก่อนหลักการความ
เชื่อถือไว้วางใจ เป็นเพราะพลโทภราดร พัฒนถาบุตร มิได้ใช้สิทธิในการร้องสอดเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีน้ี ศาล
ปกครองสูงสุดไม่อาจนาหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ โดยการเรียกให้พลโทภราดร เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี
เองได้ ซึ่งเมื่อพลโทภราดรมิได้เป็นคู่กรณีในคดีน้ีมาตั้งแต่ศาลปกครองชั้นต้น จึงไม่อาจใช้สิทธิอุทธรณ์ข้อกฎหมายใน
คดีน้ีได้ อีกทั้งก็มิใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปั ญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะอัน
เป็นข้อยกเว้นที่ผู้อุทธรณ์ยกปัญหาขึ้นกล่าวในคาอุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ในอันที่ศาลปกครองจะหยิบยกขึ้นมาว่า
กล่าวพิจารณาพิพากษาคดีได้เอง ซึ่งในประเด็นนี้ผู้เขียนจึงมีความเห็นแย้งกับไพบูลย์ ชูวัฒนกิจ ที่ทาการศึกษาเรื่อง
หลักการคุม้ ครองความเชื่อถือและไว้วางใจ: วิเคราะห์คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ว่า การพิจารณาพิพากษาคดี
ศาลปกครองสูงสุดมิได้ให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของพลโทภราดร พัฒนถาบุตร เพื่อให้สามารถป้องกัน
นิตฐิ านะของตนได้ จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองมิได้ดาเนินกระบวนพิจารณาคดีบนพื้นฐานหลักการรับฟังคูกรณีทุกฝ่าย
ทั้งนี้ เหตุผลอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าวนี้ พลโทภราดร พัฒนถาบุตร มิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนมี้ าตัง้ แต่ตน้ ดังนัน้
ศาลปกครองจึงไม่อาจดาเนินกระบวนพิจารณาโดยเรียกให้พลโทภราดรเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีได้เองเพราะจะเป็นการ
ขัดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นหลักการของหลักนิตริ ัฐนั่นเอง

บทสรุป
เป้าหมายสูงสุดของกฎหมายทั้งปวงก็คือหลักความยุติธรรม (Justice) เพราะความยุติธรรมเป็นปทัสถานใน
การก่อกาเนิดทางกฎหมาย โดยระบบกฎหมายได้เปิดช่องให้นาความยุติธรรมมาปรุงแต่งกฎหมายให้เกิดความ
ยุติธรรมได้ ซึ่งในการปกครองตามหลักนิติรัฐในรัฐเสรีประชาธิปไตยนัน้ มุง่ จากัดอานาจรัฐและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ประชาชนตามปรัชญาของกฎหมายมหาชน ดังนั้น กฎหมายจึงเป็นที่มาและจากัดอานาจรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักความชอบ
ด้ ว ยกฎหมายเชิ ง เนื้อ หานั้น ได้ เรี ย กร้ อ งให้ ฝ่ า ยนิติบัญ ญั ติห รือ ฝ่ า ยปกครองที่ อ อกกฎหมายล าดั บรอง ก าหนด
กฎเกณฑ์เป็นไปตามหลักความแน่นอน เพียงพอที่จะทาให้บุคคลในสังคมทราบว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดที่จะทาให้
เขาประกอบการใด ซึ่งจะประกอบด้วยหลักความชัดเจนของกฎหมายและหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ
โดยหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจนั้นเป็นหลักการย่อยของหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะ ซึ่งทั้งสองหลักนี้ได้
เรียกร้องให้องค์กรผู้ใช้อานาจมหาชนให้รับประกันเสถียรภาพของสถานะที่มั่นคงแก่ปัจเจกบุคคลและให้ประกันความ
แน่นอนและชัดเจนของกฎเกณฑ์และสถานะแก่ปัจเจกบุคคลด้วย
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ในระบบกฎหมายเยอรมันนั้น หลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยการ
คุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ทรงสิทธิจากการใช้อานาจขององค์กรผู้ใช้อานาจมหาชนได้ตั้งอยูบ่ นแนวคิดเรื่องสิทธิพนื้ ฐาน
ของบุคคล ในขณะที่ระบบกฎหมายฝรั่งเศสนัน้ ก่อนปีค.ศ. 2015ไม่มกี ฎหมายลายลักษณ์อักษรกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการลบล้างคาสั่งทางปกครองอย่างเป็นระบบ โดยศาลปกครองไม่ได้นาหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะหรือ
หลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจมาใช้โดยตรง แต่ศาลปกครองสูงสุดก็ได้วางแนวคาพิพากษาไว้วา่ หากจะมีการ
เพิกถอนคาสั่งทางปกครองหรือกฎทีม่ ผี ลเป็นการก่อตั้งสิทธิ ศาลปกครองถึงจะนาหลักกฎเกณฑ์ทางกฎหมายไม่มีผล
ย้อนหลังกับหลักการเคารพสิทธิของบุคคลที่รับไปแล้วเข้ามาประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อปี ค.ศ. 2015 ประเทศ
ฝรั่งได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาทางปกครองชื่อว่าประมวลกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนและฝ่ายปกครอง (Code des relations entre le public et les administrations)
สาหรับในระบบกฎหมายไทยนั้น ได้มีบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า“ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอานาจกาหนดคาบังคับอย่าง
หนึ่งอย่างใด...” และในวรรคสองของกฎหมายเดียวกันบัญญัติว่า “การมีคาบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมี
อานาจกาหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้หรือจะกาหนดให้มี
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี
จากบทบัญญัติกฎหมายที่ให้อานาจศาลปกครองดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวคาวินิจฉัยคดีปกครอง
โดยกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีผลบังคับที่แตกต่างดังนี้ คือ 1) คา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 89/2549 ให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักบริหาร 9 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาเป็นต้นไป และ 2) คา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 33/2557 ให้เพิกถอนประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการ ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาปัญหาการเพิกถอนคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มผี ลย้อนหลังโดยศาลปกครองดังกล่าวนี้
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 89/2549 ศาลปกครองชั้นต้นได้กาหนดคา
บังคับโดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 โดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้หรือจะกาหนดให้มี
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ อันเป็นการยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองมากกว่าประโยชน์ที่
ข้าราชการรายอื่น ๆ ที่จะได้รับการคุ้มครองตามหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ โดยมิได้นาหลักความเชื่อถือ
ไว้วางใจโดยสุจริตของข้าราชการรายอื่นๆ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักบริหารระดับสูง โดยใช้หลั กเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกเดียวกันนี้มาประกอบในการพิจารณาคดีด้วย ในขณะที่ศาลปกครองสูงสุดได้กาหนดคาบังคับโดย
ให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักบริหารระดับ 9
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาเป็นต้นไป นั้น นอกจากนาหลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระทาทางปกครองมากกว่าประโยชน์ที่ขา้ ราชการรายอื่นๆ จะได้รับตามหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ แล้ว
ยัง ได้ น าหลั ก ความสุ จ ริ ต ของข้ า ราชการรายอื่น ๆ ที่ ไ ด้ รับการแต่ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ง นั ก บริ ห ารระดั บสู ง โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเดียวกันนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาคดีด้วย ส่วนการยกอุทธรณ์และไม่รับคาร้อง
สอดนัน้ ศาลปกครองสูงสุดได้ยึดหลักความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยูภ่ ายใต้หลักนิตริ ัฐนั่นเอง
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ส่วนคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 33/2557 นั้น ถึงแม้จะมีบทบัญญัติม าตรา 72 วรรคสองแห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ให้อานาจศาลปกครองกาหนดคาบังคับ
โดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ยอ้ นหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้หรือจะกาหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็
ได้และเคยมีแนวคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 64-79/2551 วางหลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะไว้แล้วก็
ตาม ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด ได้กาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายโดยให้มผี ลย้อนหลังไปแนวทางเดียวกัน คือ ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้เพิกถอนคาสั่งนายกรัฐมนตรีและ
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีผลบังคับ และศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรีโดยให้มผี ลย้อนหลังถึงวันที่มีผลใช้บังคับ ซึ่งทั้งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดต่างได้
ยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองมากกว่าประโยชน์ที่พลโทภราดร พัฒนถาบุตรจะได้รับ
การคุ้มครองตามหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ โดยมิได้นาความเชื่อถือไว้วางใจของพลโทภราดร พัฒนถา
บุตร ซึ่งได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอยูใ่ นขณะนั้นว่าสุจริตหรือไม่มาประกอบ
ในการพิจารณาคดีด้วย ส่วนการที่ศาลปกครองสูงสุดมิได้เรียกพลโทภราดร พัฒนถาบุตร เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนั้น
มิใช่เป็นปัญหาที่ศาลจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาได้เองเนื่องจากมิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีตั้งแต่ต้น ซึ่งเป็นการพิจารณา
ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย อันอยูภ่ ายใต้หลักนิตริ ัฐนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา ปัญหาการกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผล
ย้อนหลังของศาลปกครอง พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลปกครอง ได้นาหลักความชอบด้วยกฎหมาย
มาพิจารณา โดยมิได้นาหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจของผู้ที่อ ยู่ในข่ายคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายและถูกเพิกถอนโดยมีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่คาสั่งทางปกครองมีผลใช้บังคับนั้น ซึ่งทาให้เกิดปัญหาและ
ส่งผลกระทบต่อการก่อสิทธิของบุคคลเหล่านั้นที่สุจริตและไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมีข้อเสนอแนะทั้งในเชิงบริหาร
และเชิงนิตบิ ัญญัติ ดังนี้
1. เชิงบริหำร
ในกรณีที่เป็นคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่สามารถกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนได้ ถ้ามีผู้ที่อยู่
ในข่ายคาสั่งทางปกครองที่จะถูกเพิกถอนนั้นได้รับการก่อตั้งสิทธิ ศาลปกครองควรนาหนักการความคุ้มครองเชื่อถือ
ไว้วางใจมาประกอบในการพิจารณาด้วยเสมอ ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้ที่สุจริตก็สมควรกาหนดคาบังคับให้เพิกถอน
คาสั่ง ทางปกครองนั้น ไปในอนาคต แต่ถ้า พบว่าบุ ค คลนั้น ไม่สุ จริ ต ก็ใ ห้เพิกถอนค าสั่ งทางปกครองที่ไ ม่ชอบด้ ว ย
กฎหมายนั้นย้อนหลังกลับไปจนถึงวันที่คาสั่งทางปกครองนั้นมีผลใช้บั งคับ ทั้งนี้ ควรทาเป็นแนวคาวินิจฉัยของศาล
ปกครองสูงสุดเพื่อใช้วางบรรทัดฐานต่อไป
2. เชิงนิตบิ ัญญัติ
(1) ควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดคาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ยอ้ นหลังหรือมีผลไปในอนาคตไว้ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดี ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ศาลปกครองชั้นต้นได้ยึดถือเป็นแนวทางในการกาหนดคาบังคับในการพิพากษาคดี
(2) ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนี้
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“มาตรา 72 ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอานาจกาหนดคาบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(1)....................
ในกรณี ค าบั ง คั บตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่า จะให้ มีผ ลย้อ นหลั ง หรือ ไม่
ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตขณะใดขณะหนึ่งหรือจะกาหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดคาบังคับโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตดังกล่าว ให้
เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีกาหนด”
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กำรรับรองและบังคับตำมคำพิพำกษำต่ำงประเทศในกำรล้มละลำยข้ำมชำติ: มุมมอง
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Recognition and Enforcement of Foreign Judgment on Cross-Border
Insolvency: Comparison Aspects of Singapore Law and Thai Law
นฤมล ฐานิสโร1* และอานนท์ ศรีบุญโรจน์1
Narumol Tanisro1* and Assistance Professor Arnon Sriboonroj1
บทคัดย่อ
กฎหมายล้มละลายข้ามชาติในส่วนที่เกี่ยวด้วยการรับรองและบังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดี
ล้มละลายนั้นเป็นกลไกทางกฎหมายที่มีความสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในสภาวะการปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งความไร้
พรหมแดน ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของประชากร เงินทุน ตลอดจนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ จึงเป็นไปได้ว่า
ทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายนั้นอาจมีกระจัดกระจายอยู่ในหลายประเทศ กลไกการรับรองและบังคับตามคา
พิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายจึงเข้ามาช่วยในการอานวยความสะดวกให้กับเจ้าหนี้ในอันที่จะได้รับ
ชาระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งอยู่ในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายตลอดจนทางปฏิบัติของศาลภายในที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวก็ ยังมีความแตกต่างกัน โดยในส่วนของประเทศสิงคโปร์ก ฎหมายในเรื่อ งนี้เดิมทีได้รับ
อิทธิพลจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษ และได้นาเอากฎหมายต้นแบบว่าด้วยกฎหมายล้มละลายข้าม
ชาติมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายภายใน ในขณะที่กฎหมายล้มละลายของไทยนั้นได้ปฏิเสธการยอมรับ
กระบวนการล้ ม ละลายที่ ได้ ทาขึ้นในต่างประเทศไว้ อ ย่า งชัด เจน ดัง นั้นเพื่อ ก่อ ให้ เกิ ด เสถีย รภาพในกระบวนการ
ล้มละลายข้ามชาติ ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายภายในให้ครอบคลุม
ถึงประเด็นดังกล่าวด้วย
คำสำคัญ: การล้มละลายข้ามชาติ การรับรอง การบังคับ คาพิพากษาศาลต่างประเทศ

Abstract
The recognition and enforcement of foreign judgment of cross-border insolvency law is a significant legal
mechanism that corresponds the globalization in nowadays. According to globalization, it effects the movement
of population, budgets along to factors of production that would include the assets of the debtor which are
located in several countries. This mechanism of recognition and enforcement of foreign judgment of insolvency
case plays the role to support the creditors to receive the payment from the debtor’s assets that located in
foreign countries. However, the regulations and the practice of the relevant domestic courts in every country
seem to be different. Singapore Law influences from common law system of England and adopted the Model
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Law on Cross-Border Insolvency of United Nations Commission of International Trade Law (UNCITRAL) to be a
guideline of amendment the domestic insolvency regulations. While Thai insolvency law rejects to recognise and
enforce insolvency proceeding that started from foreign country obviously. Therefore, Thailand has to consider of
the suitability to amend the domestic law covering the recognition and enforcement of foreign judgment for the
stabilization of cross-border insolvency.
Keywords: Cross-Border Insolvency, Recognition, Enforcement, Foreign Judgment

บทนำ
ภายใต้สภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการดาเนินธุรกิจ
การค้า การลงทุนที่มีลักษณะระหว่างประเทศของภาคเอกชน (private sector) ที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นทั้งที่อยู่ในรูป
ของปัจเจกชน (individual) และบรรษัทข้ามชาติ (transaction corporations) ประกอบกับในปัจจุบันที่โลกได้เริ่มเข้าสู่ยุค
แห่งความไร้พรมแดน เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านสังคม เทคโนโลยี การสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการขยายตัวของนิติสัมพันธ์โดยเฉพาะในระดับเอกชนกับเอกชนที่มีลักษณะเป็นนิติสัมพันธ์
ข้ามชาติ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่นิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนมักจะจากัดอยูเ่ พียงภายในดินแดนของรัฐใดรัฐหนึ่งเท่านั้น
ดังที่จะเห็นได้จากการพัฒนาความสัมพันธ์ในทางระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มว่าจะประสานความร่วมมือในทา ง
ระหว่างประเทศให้มคี วามใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ทัง้ ในภาคธุรกิจ การค้า การลงทุน และในภาคของปัจเจกชน โดยสิ่งที่
เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการเพิ่มขึ้นของการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคีในหลายภูมิภาค
ของโลก การดาเนินธุรกิจ การค้า การลงทุนของเอกชนหรือบรรษัทข้ามชาติ ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมก่อให้เกิด
ความเสี่ยงกับความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจอันจะนาไปสู่สภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว หรือล้มละลาย (Insolvency)
โดยการล้ม ละลายของเอกชนหรือบรรษัทข้ ามชาติที่มีลักษณะระหว่า งประเทศเป็น ปรากฏการที่เกิด ขึ้นได้แ ละมี
แนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นตามสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวหากไม่
มีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเข้ามาควบคุมแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบไม่เพียงแต่ในระดับปัจเจกชนเท่านั้น ยังส่งผล
กระทบถึงระบบเศรษฐกิจในภาพรวมอีกด้วย
ดังนี้กฎเกณฑ์ในทางกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวด้วยการล้มละลายข้ามชาติจึงได้เข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็น
กลไกทางกฎหมาย (legal mechanism) ที่มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อช่วยในการสร้างเสถียรภาพ ตลอดจนก่อให้เกิด
ความแน่นอนของผลทางกฎหมายในกระบวนการล้มละลายที่มีลักษณะระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี แม้ ว่าในหลาย
ประเทศจะได้ให้ความสาคัญกับประเด็นปัญหาดังกล่าวด้วยการตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับ
การล้มละลายที่มีลักษณะระหว่างประเทศแล้วก็ตาม แต่ในบางประเทศก็มไิ ด้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว
ไว้ และในบรรดาประเทศที่ได้มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการล้มละลายข้ามชาติด้วยกันเองกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
ในเรื่องนี้ของแต่ละประเทศก็ยังคงมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความไม่สอดคล้องกันใน เรื่องนิติ
นโยบายระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งระบบกฎหมาย ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีไ้ ด้มีอิทธิพลต่อกฎหมายภายใน (domestic law)
ในเรื่องล้มละลายของแต่ละประเทศอย่างมีนัยสาคัญ ประกอบกับโดยสารัตถะของคดีล้มละลายที่มีลักษณะระหว่าง
ประเทศที่โดยสภาพแล้วมีกระบวนการที่ซับซ้อน ทั้งในชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และในชั้นศาล จึงทาให้การสร้าง
ความเป็นเอกภาพในทางกฎหมาย (unification of law) ในเรื่องดังกล่าวนั้นทาได้ยาก
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ดั ง นี้ เพื่ อ สร้ า งความเป็ น เอกภาพในกระบวนการล้ ม ละลายข้ า มชาติ จึ ง ได้ มี ค วามพยายามโดย
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (United Nations Commission on International
Trade Law : UNCITRAL) ในการจัดทากฎหมายต้นแบบว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ (Model Law on Cross-Border
Insolvency) ขึ้น เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ได้นาไปใช้เป็นกฎหมายต้นแบบในการจัดทากฎหมายภายในที่เกี่ยวด้วยการ
ล้มละลายข้ามชาติ แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติของ UNCITRAL เองก็ไม่มีสภาพ
บังคับให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติต้องนาไปใช้เป็นกฎหมายภายใน เพราะกฎหมายต้นแบบไม่ได้มีสถานะเป็น
“สนธิสัญญา” (convention) จึงทาให้การสร้างเสถียรภาพในกระบวนการล้มละลายที่มีลักษณะระหว่างประเทศใน
ระดับนานาชาติยังคงเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ
ในปี ค.ศ. 2017 ประเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้ รับ เอากฎหมายต้น แบบมาปรั บ ใช้ กั บกระบวนพิ จ ารณากฎหมาย
ล้มละลายข้ามชาติในประเทศสิงคโปร์ และได้ทาการแก้ไขกฎหมายภายในซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์
ให้กฎหมายล้มละลายของประเทศสิงคโปร์มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการ
ล้มละลายข้ามชาติและมีการประกาศ The Company (Amendment) Act 2017 ที่วางหลักเกณฑ์ให้ศาลของประเทศ
สิงคโปร์สามารถทาคาสั่งรับรองหรือพิพากษาบังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศแก่คดีล้มละลายที่ได้เริ่มต้น
กระบวนการพิจ ารณามาจากเขตอ านาจศาลของประเทศอื่น ได้ โดยไม่จ าเป็ น ต้อ งฟ้อ งเป็ น คดี ใ หม่ ซึ่ ง เป็ น การ
แก้ปัญหาที่คู่พพิ าทสามารถเลือกศาลในการฟ้องคดีต่อศาลที่ได้ประโยชน์ตอ่ รูปคดีมากกว่าที่จะนาคดีไปฟ้องยังศาลที่
มีเขตอานาจอื่น ๆ “forum shopping” และถือเป็นการรองรับยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความก้าวหน้าและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนในประเทศสิงคโปร์
สาหรับประเทศไทยนั้น ถึงแม้ประเทศไทยจะได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้มละลายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2483 แล้วก็ตาม แต่ประเด็นเรื่องการล้มละลายข้ามชาติภายใต้ระบบกฎหมายไทยกลับไม่ได้รับความสนใจจากนัก
นิติศาสตร์มากเท่าที่ควร ดังจะเห็ นได้จ าก นับตั้งแต่ไ ด้มีการประกาศใช้พระราชบัญญั ติล้มละลายจนถึ งปัจจุบัน
บทบัญญั ติที่เกี่ ยวข้องกับการล้มละลายที่ มีลักษณะระหว่างประเทศยังไม่เคยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
ทั น สมั ย สามารถตอบสนองกั บสภาพสั ง คมที่ เปลี่ ย นแปลงไปได้ อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ ประกอบกั บบทบั ญ ญั ติ ที่
เกี่ยวข้องกับการล้มละลายข้ามชาติของไทยมีลักษณะเป็นการจากัดสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีล้มละลาย ตัวอย่างเช่น
มาตรา 177 วรรค 2 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2481 ที่บัญญัติว่า “การพิทักษ์ทรัพย์หรือการล้มละลายตาม
กฎหมายของประเทศอื่น ไม่มผี ลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร” เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับการ
พัฒนาของสังคมระหว่างประเทศที่เป็นยุคแห่งความไร้พรหมแดน (globalization) ที่สินค้า บริการ ทรัพย์สิน และ
ประชากรสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติที่เกี่ยวด้วยการรับรองและบังคับตามคาพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์ถงึ แนวทางที่เหมาะสมสาหรับการรับรองและบังคับตามคาพิพากษาศาลต่างประเทศในคดี
ล้มละลายของประเทศสิงคโปร์
3. เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการพั ฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องการรับรองและบังคับตาม
คาพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายของประเทศไทย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐำน
เนื่องจากประเด็นในเรื่องการล้มละลายข้ามชาติ มีขอบเขตในการศึกษาที่กว้างขวาง ทั้งการศึกษาในเชิงพื้นที่
ซึ่งเป็นการศึกษาปัญหาการล้มละลายข้ามชาติอันเกิดจากการทาความตกลงระหว่างประเทศทั้งที่เป็นความตกลงทวิ
ภาคี (Bilateral Agreement) และความตกลงในระดับพหุภาคี (Multilateral Agreement) คณะผู้วิจัยจึงได้จากัดขอบเขต
ของการศึกษาวิจัยไว้แต่เฉพาะการล้มละลายข้ามชาติในเรื่องที่เกี่ยวด้วยการรั บรองและบังคับตามคาพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศในคดีล้มละลาย (Insolvency Matters) โดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสิงคโปร์และ
กฎหมายของประเทศไทย

วิธีวิทยำกำรวิจัย
สาหรับวิธีการศึกษาวิจัยในงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
เอกสารที่ใช้ในการวิจัยนั้นมีทั้งเอกสารชั้นต้นซึ่งได้แก่ตัวบทกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติที่เกี่ยวด้วยการ
รับรองและบังคับตามคาพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีล้มละลาย (Legal Text) ของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย
และเอกสารลาดับรองได้แก่ตารา งานวิจัย และบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดยแนวทางในการศึกษาวิจัยนั้น เป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study) ในเรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อยกเว้นในการรับรองและบังคับตามคาพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายของ
ประเทศสิงคโปร์ที่ได้แนวคิดจากกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์และกฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL ต่อประเด็นการ
รับรองและบังคับตามคาพิพากษาศาลต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางที่เหมาะสมที่ประเทศไทยควรจะนามา
ปรับใช้ ซึ่งจะนาไปสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป

ผลกำรศึกษำ
การล้ มละลายข้ามชาติ (Cross-Border Insolvency) หรือการล้ มละลายระหว่างประเทศ (International
Insolvency) เป็นกรณีที่ลูกหนีท้ ี่เกี่ยวข้องฝ่ายเดียวหรือมากกว่ามาจากต่างประเทศ หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สนิ มิได้อยูใ่ นประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เพียงประเทศเดียว โดยความรับผิดอาจเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับคู่กรณีที่อยู่
ในต่างประเทศหรือหนี้ที่เกี่ยวข้องอาจอยู่ภายใต้กฎหมายของต่างประเทศ หรือหนี้อาจเกิดขึ้นในต่างประเทศที่มิใช่
ประเทศของลูกหนี้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งการล้มละลายข้ามชาติเป็นสภาวการณ์ซึ่งลูกหนี้ที่ล้มละลาย (มีหนี้สินล้นพ้น
ตัว) นั้นมีนติ สิ ัมพันธ์ไม่วา่ ในทางหนึ่งทางใดกับต่างประเทศหรือที่มีองค์ประกอบต่างประเทศ (Foreign Element) เข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพย์สนิ หรือเจ้าหนี้ สถานที่ในการปฏิบัตกิ ารชาระหนี้อยูใ่ นต่างประเทศ เป็นต้น
โดยหากจะพิจารณาถึงความหมายของการล้มละลายข้ามชาติ อาจแบ่งการพิ จารณาได้เป็น2 ลักษณะ คือ
ความหมายอย่างกว้าง การล้ม ละลายข้ามชาติ หมายถึง ข้อ เท็จจริงหรือนิติสั มพันธ์ต ามกฎหมายล้มละลายที่ มี
ลักษณะระหว่างประเทศ โดยในความหมายอย่างกว้างนี้ จะรวมถึงข้อเท็จจริงหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายล้มละลาย
ที่มีลักษณะระหว่างประเทศซึ่งเป็นไปตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลบนพื้นฐานของหลัก
เขตอานาจรัฐทุกกรณีโดยไม่มีข้อจากัด และความหมายอย่างแคบ การล้มละลายข้ามชาติ หมายถึง การล้มละลาย
ข้ามชาติที่ถูก จากัด ความหมายโดยกฎหมาย ไม่ว่าจะอยู่ใ นรู ปของกฎหมายระหว่า งประเทศแผนกคดีเมือ ง เช่น
อนุสัญญาหรือกฎหมายภายในของรัฐที่ได้กาหนดให้มีความหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามแต่
เจตนารมณ์ของกฎหมายนัน้ ๆ
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การล้มละลายข้ามชาตินนั้ มีความสัมพันธ์กับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลอย่างใกล้ชิดเนื่องจาก
ด้วยลักษณะของนิติสัมพันธ์ที่มีองค์ประกอบต่างประเทศ จึงจาเป็นอยู่เองที่ต้องอาศัยกลไกของกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบุคคลเข้ามาช่วยในการพิจารณาปัญหาบางประการที่เกิดจากการล้มละลายข้ามชาติ เช่น ปัญหา
ที่ว่าศาลใดจะเป็นศาลที่มเี ขตอานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายที่มีลักษณะระหว่างประเทศ กฎหมายของ
ประเทศใดจะเป็ น กฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ค ดี ล้ ม ละลายจะน าค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ในคดี ล้ ม ละลายไปให้ ศ าล
ต่างประเทศยอมรับและบังคับตามให้ได้หรือไม่มีเงื่อนไขอย่างไร ดังนี้เป็นต้น โดยการล้มละลายข้ามชาติดังกล่าวนั้น
อาจเกิดขึ้นได้ทั้งกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสาหรับการล้มละลายข้ามชาติที่พบมากในปัจจุบันมักจะเกิดกับ
“บรรษัทข้ามชาติ” (Transnational Cooperation) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แพร่หลายในประชาคมระหว่างประเทศ โดย
ลักษณะข้ามชาติของนิติบุคคลประเภทนี้เกิดจากข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญของนิติบุคคลนั้น ๆ ตกอยู่ภายใต้เขต
อานาจอธิปไตยของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐขึ้นไป อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายกิจการขององค์กรธุรกิจไปยังดินแดน
ของรัฐอื่นซึ่งมิใช่รัฐที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้น
ควำมหมำยของกำรรับรองและบังคับตำมคำพิพำกษำศำลต่ำงประเทศในคดีล้มละลำย
การรับรองคาพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีล้มละลาย (Recognition of Foreign Insolvency Judgments)
คือ การที่ศาลของประเทศใดประเทศหนึ่งใช้อานาจอธิปไตยทางตุลาการยอมรับคาพิพากษารวมถึงกระบวนการต่าง ๆ
ในคดีล้มละลายด้วย ไม่ว่าจะเป็น การพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว การพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์ เป็น
ต้น โดยไม่มีประเด็นเรื่องการบังคับคดีเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งศาลแห่งประเทศที่ได้รับคาร้องขอได้ให้
การยอมรับผลของคาพิพากษาหรือคาสั่งในกระบวนการล้มละลายที่ได้ทาโดยศาลต่างประเทศ
การบังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีล้มละลาย (Enforcement of Foreign Insolvency
Judgments) คือ การที่ศาลของประเทศหนึ่งได้ใช้อานาจอธิปไตยทางตุลาการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ หรือทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายซึ่งอยู่ภายใต้เขตอานาจของศาลที่ได้รับการร้องขอให้มี
การบังคับคดี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การนาคาพิพากษาในคดีล้ มละลายที่ได้พิพากษาโดยศาลของประเทศหนึ่งไป
ร้องขอต่อศาลในอีกประเทศหนึ่งเพื่อให้มีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายให้มีผลใน
ประเทศที่ได้รับการร้องขอ
ทฤษฎีว่ำด้วยผลของกระบวนกำรล้มละลำยข้ำมชำติ
สาหรับแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยผลของกระบวนการล้ มละลายข้ามชาตินั้นสามารถแบ่งการพิจารณาได้เป็น 2
แนวคิดทฤษฎี ดังนี้
ทฤษฎี Territoriality เป็นแนวความคิดที่วางอยู่บนพื้นฐานของหลักการใช้เขตอานาจรัฐเหนือดินแดน โดย
แนวคิดนีเ้ ห็นว่า การล้มละลายนั้นควรมีผลเฉพาะต่อทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ที่ตั้งอยูใ่ นประเทศที่กระบวนการล้มละลายได้
เริ่มต้นขึ้นเท่านั้น ไม่ควรมีผลไปถึงทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นด้วย เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นก็ย่อมที่จะตกอยู่ภายใต้กระบวนการล้มละลายอยู่แล้ ว หรือกล่าวอีกนั ยหนึ่งค า
พิพากษาหรือคาสั่งทั้ง หลายในคดี ล้มละลาย เช่น คาสั่ งพิทักษ์ทรั พย์ของลูกหนี้ คาพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคล
ล้มละลาย ย่อมจากัดผลการบังคับอยู่แต่เฉพาะภายในดินแดนของประเทศที่ได้มีการเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย
เท่านัน้ รัฐที่ได้ยอมรับทฤษฎีดังกล่าวจะไม่ให้การยอมรับต่อผลของกระบวนการล้มละลายที่ได้ทาโดยศาลต่างประเทศ
(Rendering Court) ส่งผลให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียในคดีล้มละลายที่อยู่ต่างประเทศ (Foreign Creditor) จาเป็นที่
จะต้องเริ่มกระบวนการล้มละลายขึ้นใหม่ในประเทศที่ไม่ให้การยอมรับผลของกระบวนการล้มละลายดังกล่าว ทั้งนี้
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ขึน้ อยูก่ ับว่ากฎหมายภายในของประเทศที่จะมีการเริ่มกระบวนการล้มละลายขึ้นใหม่นั้นได้ให้การยอมรับหรือได้มีการ
กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับชาระหนีข้ องเจ้าหนี้ต่างประเทศไว้อย่างไร โดยถือว่าเจ้าหนี้ต่างประเทศเป็นเจ้าหนี้อีก
ประเภทหนึ่งแยกต่างหากจากเจ้าหนี้ภายในประเทศ (Local Creditor) และมักจะกาหนดเงื่อนไขในการขอรับชาระหนี้ไว้
เป็นพิเศษ
ในขณะที่เมื่อพิจารณาในแง่ของลูกหนี้นั้น ดังที่กล่าวมาแล้วว่าทฤษฎี Territoriality ได้จากัดขอบเขตการยอมรับ
ผลของคดีล้มละลายไว้แต่เพียงภายในดินแดนของรัฐที่ได้มีการดาเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายเท่านั้น ดั งนั้น
ลูกหนี้และทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ที่อยูใ่ นต่างประเทศซึ่งกระบวนการล้มละลายมิได้เริ่มต้นขึ้นจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของ
กระบวนการล้มละลายดังกล่าวโดยศาลที่จะมีเขตอานาจในการดาเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายต่อลูกหนี้นั้น
จะต้องเป็นศาลที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่า งลูกหนี้กับศาลนั้นอย่างเพียงพอ เช่น ลูกหนี้มีถิ่นที่อยู่ ลูกหนี้มีการประกอบ
ธุรกิจ หรือลูกหนี้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทในประเทศนั้น เป็นต้น
ทฤษฎี Universality เป็นแนวคิดที่มีความแตกต่างจากทฤษฎี Territoriality อย่างสิ้นเชิง โดยเห็นว่า การดาเนิน
กระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายนั้นควรมีเพียงหนึ่งเดียว (Single Set of Proceeding) โดยประเทศที่เริ่มต้น
กระบวนการล้มละลายอาจเป็นประเทศ ที่บุคคลล้มละลายมีภูมิลาเนาหรือศูนย์กลางในการบริหารจัดการในกรณีที่
เป็นนิติบุคคลก็ได้ ทั้งนีโ้ ดยไม่คานึงว่าทรัพย์สนิ ของลูกหนี้จะตั้งอยู่ ณ ที่ใด ในขณะเดียวกันศาลต่างประเทศ (ถึงแม้จะ
มีเขตอานาจในการพิจารณาคดี) ไม่ควรเป็นศาลที่เริ่มต้นกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายขึน้ ใหม่ แต่ควรทาหน้าที่ใน
การให้ความช่วยเหลือกระบวนการล้มละลายที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สิน
ของลูกหนีท้ ี่อยูใ่ นเขตอานาจของตน ช่วยป้องกันมิให้ลูกหนีจ้ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินไปโดยมิชอบ ซึ่งเมื่อพิจารณาใน
แง่ของเจ้าหนี้และผู้มีสว่ นได้เสียในคดีล้มละลาย ดังที่กล่าวมาแล้วว่าภายใต้ทฤษฎี Universality การดาเนินกระบวนวิธี
พิจารณาคดีลม้ ละลายจะมีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียว (ถึงแม้จะมีหลายกระบวนพิจารณา) จึงทาให้เจ้าหนี้ไม่วา่ อยู่ใน
ประเทศที่กระบวนการล้มละลายได้เริ่มต้นขึ้น หรือเจ้าหนี้ต่างประเทศย่อมจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน (par
conditio creditorum) โดยไม่ต้องพิจารณาว่าทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ในคดีลม้ ละลายตั้งอยู่ ณ ที่ใด ตามนัยนี้ไม่วา่ ทรัพย์สิน
ของลูกหนีจ้ ะตัง้ อยู่ในประเทศที่กระบวนการล้มละลายได้เริ่มต้นขึ้นหรือตัง้ อยู่ในต่างประเทศ ก็สามารถถูกรวบรวมเข้า
เป็นกองทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ได้ โดยไม่ถูกจากัดด้วยหลักดินแดนในเรื่องเขตอานาจของรัฐ
ในขณะที่หากพิจารณาในแง่ของลูกหนี้ ทฤษฎี Universality เป็นแนวคิดที่สนับสนุนการจัดการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ในคดีลม้ ละลายอย่างมีเอกภาพ เนื่องจากผลของกระบวนการล้มละลายจะไม่จากัดอยู่แต่เฉพาะภายในดินแดน
ของประเทศที่กระบวนการล้มละลายได้เริ่มต้นขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้ขยายขอบเขตผลของกระบวนการล้มละลายไปยัง
ต่างประเทศด้วย ดังนี้ประเทศที่ได้ให้การยอมรับทฤษฎี Universality สามารถให้การยอมรับผลของกระบวนการ
ล้มละลาย เพื่อจัดการทรัพย์สนิ ทั้งหลายของลูกหนี้ที่อยูใ่ นเขตอานาจของตนโดยไม่จาต้องเริ่มต้นกระบวนวิธีพิจารณา
คดีลม้ ละลายขึ้นใหม่โดยจุดเกาะเกี่ยวที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวลูกหนี้กับรัฐที่จะยอมรับผลของกระบวนการ
ล้มละลายของลูกหนี้มักจะมีลักษณะไม่เคร่งครัด ซึ่งศาลต่างประเทศย่อมมีเขตอานาจที่จะยอมรับผลของกระบวนการ
ล้มละลายแม้เพียงว่าลูกหนี้มีทรัพย์สนิ บางส่วนอยู่ในประเทศตน หรือในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา การที่ลูกหนี้
เพียงปรากฏตัวในดินแดนของรัฐก็ยอ่ มทาให้รัฐมีเขตอานาจในการยอมรับผลของกระบวนการล้มละลายแล้ว
อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายภายใต้ทฤษฎี Universality นี้จะมีลักษณะเป็น
แบบคู่ขนาน (Parallel) ระหว่างศาลที่กระบวนการล้มละลายได้เริ่มต้นขึ้นกับการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
ในศาลต่างประเทศ ในขณะเดียวกันการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายดังกล่าวก็มีลักษณะแยกเป็นเอกเทศ
(Independent) ออกจากกัน
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นอกจากนี้ผลของกระบวนการล้มละลายภายใต้ทฤษฎี Territoriality ยังทาให้บรรดาเจ้าหนี้ของลูกหนี้ในคดี
ล้มละลายอาจได้รับการเฉลี่ยหนี้คืนในจานวนที่น้อยลงกว่าจานวนที่ตนควรจะได้รับ เนื่องจากข้อจากัดในผลของ
กระบวนการล้มละลายตามทฤษฎี Territoriality ที่ได้ก่อให้เกิดการขัดกันในเรื่องการใช้เขตอานาจรัฐโดยปราศจากการ
ประสานความร่ ว มมื อ ในอั น ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การรองรั บ กระบวนการล้ ม ละลายที่ มี ลั ก ษณะข้ า มชาติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงทาให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในการดาเนินกระบวนการล้มละลาย ตลอดจนเสียเวลาในการ
ดาเนินกระบวนการล้มละลายที่มีลักษณะซ้าซ้อน อีกทั้งยังอาจเป็นสาเหตุให้เจ้าหนี้บางรายที่ได้รับการชาระหนี้จาก
การด าเนิน กระบวนการล้ ม ละลายในประเทศหนึ่ ง แล้ ว ได้ รับ ชาระหนี้ใ นมู ล หนี้รายเดี ย วกั น นั้ น จากการด าเนิ น
กระบวนการล้มละลายในอีกประเทศหนึ่งด้วย
ในขณะที่หากเป็นกระบวนการล้มละลายภายใต้ทฤษฎี Universality นั้น ได้ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันใน
ระหว่างบรรดาเจ้าหนี้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศที่กระบวนการล้ มละลายได้เริ่มต้นขึ้นหรืออยู่ในต่างประเทศ เนื่องจาก
กระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายจะมีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยศาลของประเทศหนึ่งสามารถยอมรับผล
ของกระบวนการล้มละลายที่เกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่งได้ ทาให้ผลของกระบวนการล้มละลาย ตลอดจนกระบวนการ
ในการจัดการทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ภายใต้ทฤษฎี Universality นี้มีความเป็นเอกภาพ เนื่องจากไม่ว่าทรัพย์สินของลูกหนี้
จะตัง้ อยู่ ณ ที่ใดก็สามารถถูกรวบรวมเข้าเป็นกองทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ได้โดยไม่ถูกจากัดด้วยหลักดินแดน
อย่างไรก็ดีแม้ว่าทฤษฎี Universality จะมีลักษณะที่เอื้อต่อการดาเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายข้าม
ชาติก็ตาม แต่โดยตัวของทฤษฎี Universality เองค่อนข้างเป็นแนวคิดที่เป็นอุดมคติ โดยเป็นเรื่องยากที่ประเทศต่าง ๆ
จะมีและใช้กฎหมายล้มละลายที่เหมือนกันหรือฉบับเดียวกัน และถึงแม้ว่าในบางประเทศจะได้ให้การยอมรับทฤษฎี
Universality แต่การยอมรับดังกล่าวก็เป็นการนามาปรับใช้ในลักษณะที่ไม่เต็มรูปแบบ กล่าวคือ ในการบัญญัติ
กฎหมายของหลายประเทศได้นาหลักการของทฤษฎี Universality มาปรับใช้เพียงด้านเดียว โดยให้ผลของกระบวนการ
ล้มละลายที่เกิดขึ้นในประเทศตนเกิดผลในวงกว้างโดยให้มีผลในต่างประเทศ เช่น ให้ผลของคาพิพากษาหรือคาสั่งให้
ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายมีผลเหนือทรัพย์สนิ ทั้งหมดของลูกหนีซ้ ึ่งรวมถึงทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ที่อยู่ในต่างประเทศ แต่
ในขณะเดียวกันได้จากัดผลของกระบวนการล้มละลายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมิให้เข้ามามีผลในประเทศของตน
อีกหนึ่งทฤษฎีที่นานาชาติโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มคอมมอนลอว์ ซึ่งหมายความรวมถึงประเทศสิงคโปร์ใช้
พิจารณาในการรับรองหรือบังคับตามคาพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายคือ หลัก Assistance (หลักการให้
ความช่วยเหลือ) หลักการนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากหลัก Universalism ที่มีวัตถุประสงค์ให้กระบวนพิจารณาคดี
ล้มละลายที่กระทาเพียงครั้งเดียวในเขตอานาจศาลหนึ่งมีผลใช้บังคับได้ทุกเขตอานาจศาลที่เกี่ยวข้อง จึงจาเป็นจะต้อง
อาศัยหลัก Assistance ของศาลที่อาจจะเกี่ยวพันเนื่องจากการมีทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายตั้งอยู่ โดยไม่ถือว่าเป็น
การแทรกแซงกระบวนการพิจารณาของศาลที่ได้ดาเนินการพิจารณาพิพากษาคดี หลัก Assistance นั้นไม่เพียงจากัด
เฉพาะกรณีที่มีทรัพย์สนิ ตั้งอยูใ่ นเขตอานาจของศาลที่ได้รับ การร้องขอให้มกี ารรับรองหรือบังคับตามคาพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศ อาจจะมีความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ โดยอาศัยหลักการร่วมมือกันระหว่างเขตอานาจศาล เช่น การ
นัดเจ้าของบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของเจ้าหนี้ที่เป็นชาวต่างชาติของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่
ในประเทศอังกฤษร้องขอ หรือจะเป็นการสั่งให้มีการตรวจสอบของเจ้าพนักงานหรือสั่งให้นาเอกสารมาสืบ เป็นต้น
ศาลของกฎหมายคอมมอนลอว์นั้ น จะปฏิเสธการรับรองการบังคับคดีที่ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ได้ดาเนินกระบวนการ
พิจารณาอยู่และเจ้าหนีส้ ามารถเข้าร่วมกระบวนการนั้นเพื่อขอรับชาระหนี้ได้ เพราะจะถือว่าเป็นการซับซ้อนและเกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าศาลจะให้ความช่ วยเหลือในการรับรองของศาลเมื่อ
เจ้าหนี้ถูกปฏิเสธการมีส่วนร่วมหรือการใช้สทิ ธิในกฎหมายภายในอย่างแท้จริง
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กฎหมำยของประเทศสิงคโปร์
ก่อนที่ประเทศสิงคโปร์จะให้การรับเอาตัวกฎหมายต้นแบบมาปรับใช้กับการล้มละลายข้ามชาตินั้น ประเทศ
สิงคโปร์เคยใช้หลัก Territoriality (หลักดินแดน) กับการล้มละลายข้ามชาติซึ่งได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัท
ค.ศ. 2006 (Company Act 2006) ซึ่งผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์จะต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติของ
ประเทศสิงคโปร์โดยไม่พิจารณาถึงกฎหมายของประเทศอื่นซึ่งการใช้หลัก Territorialityนี้ สืบเนื่องมาจากการได้รับ
ผลประโยชน์ในหลายๆด้าน รวมถึงการที่ศาลของประเทศสิงคโปร์ไม่ต้องพะวงหรือต้องระวังกับการกระบวนการ
พิจารณาจากต่างประเทศหรือการรับรองคาพิพากษาที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งทาให้การใช้สิทธิในการเรียกร้องนั้นง่าย
ต่อการจัดการและลูกหนีท้ ี่เป็นคนท้องถิ่น (local debtors) จะได้รับผลประโยชน์จากการใช้หลัก Territoriality นี้
นักวิชาการหลายๆท่านเรียกหลัก Territoriality นี้ว่า “หลักของการฉวยโอกาส” (Grab Rule) ที่เจ้าหนี้ที่เป็นคน
ท้องถิ่น (local creditors) เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ (legitimate expectation) ในการใช้นโยบายท้องถิ่นในการ
แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งขัดแย้งกับการเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจของโลกซึ่งมีการลงทุนจากสถานบันจาก
ต่างประเทศที่อาจก่อให้เกิดคดีที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายข้ามชาติได้ แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ใน
หลายๆด้านอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายคอมมอนลอว์ซึ่งรวมถึงกฎหมายล้มละลายด้วย ซึ่งได้ให้การรับรองและยอม
รับคาพิพากษาต่างประเทศมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18
ต่อมารัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ในการเปลี่ยนแปลงโดยการรับเอากฎหมายต้นแบบมาปรับใช้กับกฎหมาย
ล้มละลายข้ามชาติในวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2017 ซึ่งได้รับรองหลัก Universalism เข้ามาแทนที่หลัก Territorialism
การรับเอากฎหมายต้นแบบมาใช้กับการล้มละลายข้ามชาติของประเทศสิงคโปร์นั้นส่งผลดีในการลดปัญหาเรื่อง
“forum shopping” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเลี่ยงที่จะนาข้อพิพาทหรือคดีขึ้นสู่ศาลสิงคโปร์แต่จะนาคดีไปฟ้องศาลที่มี
เขตอานาจอื่นที่ได้ผลประโยชน์แก่รูปคดีกว่า ซึ่งเมื่อรับเอากฎหมายต้นแบบมาปรับใช้แล้วนั้นก็สามารถนาคาพิพากษา
ที่พิจารณาจากศาลต่างประเทศมาร้องขอให้มีการบังคับได้ในประเทศสิงคโปร์โดยกรรมาธิการของศาลฎีกา (Judicial
Commissioner) ได้กล่าวถึงกฎหมายล้มละลายแบบดั้งเดิมว่าเป็นการพัฒนาเฉพาะภายในประเทศซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่ไ ม่แ น่น อนส าหรับการล้ม ละลายข้า มชาติ ดัง นั้นการรั บเอากฎหมายต้นแบบมาปรั บใช้ข องประเทศสิ ง คโปร์ จึ ง
สามารถลดปัญหา forum shopping ที่เกิดขึ้นได้
กฎหมายต้นแบบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความโปร่งใสของการมีโครงสร้างของระบบกฎหมายที่เป็นโลกาภิ
วัตน์ สาหรับ (1) การเข้าถึงศาลท้องถิ่นของตัวแทนต่างประเทศในคดีล้มละลาย (2) ประเด็นในเรื่องของการรับรองคา
พิพากษาของศาลต่างประเทศ (3) การให้ความช่วยเหลือในกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายต่างประเทศ และ (4)
การให้ความร่วมมือระหว่างศาลที่ลูกหนี้มีสนิ ทรัพย์ตั้งอยูใ่ นประเทศนั้นๆ
“ตัวแทนต่างประเทศ” (Foreign representative) นี้เป็นการเริ่มต้นที่สาคัญของกระบวนการล้มละลายข้ามชาติ
ที่อาจนาคาพิพากษาจากกระบวนพิจารณาที่ทาจากศาลหนึ่งมาขอให้ศาลประเทศสิงคโปร์ทาการรับรองคาพิพากษา
เพื่อให้มีสภาพบังคับในประเทศสิงคโปร์ได้ ตามความหมายของกฎหมายต้นแบบ “ตัวแทนต่างประเทศ” อาจเป็น
บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
การรับรองและบังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายข้ามชาติของกฎหมายต้นแบบนั้นได้
แบ่งการรับรองของกระบวนพิจารณาออกเป็น 2 ประเภทคือกระบวนพิจารณาหลักในต่างประเทศและการรับรอง
กระบวนพิจารณาต่างประเทศในฐานะที่เป็นกระบวนพิจารณารองในต่างประเทศ กล่า วอีกนั ยหนึ่ง คือ หากเป็ น
กระบวนพิจารณาหลักต่างประเทศนั้น ประเทศที่ให้การรับรองมักจะเป็นประเทศที่เป็นศูนย์รวมของผลประโยชน์ของ
ลูกหนี้ (the center of main interest or COMI) ซึ่งตัวกฎหมายต้นแบบเองก็มิได้ให้คาจากัดความของ COMI หรือเป็น
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แหล่งที่ตั้งของสถานประกอบการ (establishment) ของลูกหนี้ ในขณะที่หากประเทศที่ให้การรับรองกระบวนพิจารณา
ต่างประเทศเป็นที่ตั้งของทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ นอกเหนือจากประเทศที่มีสถานประกอบการอยู่ ก็จะถือว่ าเป็นกระบวน
พิจารณารองต่างประเทศ กฎหมายต้นแบบได้กาหนดวิธีการและผลที่ต่างกันไปของคาพิพากษาที่มาจาก COMI และ
กระบวนพิจารณารอง
ประเทศสิงคโปร์ยังได้พัฒนาระบบในการช่วยเหลือเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา โดยการวางแผนระบบการจัดการ
โครงสร้างหนี้ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายต้นแบบ เช่น การผ่อนผันเวลาในการชาระหนี้ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกันของเจ้าหนี้ในระหว่างการที่ลูกหนี้อยู่ในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และ ข้อกาหนดที่ศาล
อนุญาตให้มีการช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี้เพื่อสนับสนุนการจัดทากระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น
ในคดีของ Hanjin Shipping Co Ltd โดยตัวแทนต่างประเทศได้ร้องขอให้มีการรับรองคาพิพากษาที่เริ่มต้น
กระบวนการพิจารณาจากประเทศเกาหลี ให้มีผลบังคับต่อทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในหลายๆประเทศซึ่งรวมถึงประเทศ
สิงคโปร์เช่นเดียวกัน ที่ถือว่าเป็น COMI ซึ่งในคดีดังกล่าวแม้ว่าในขณะนั้นประเทศสิงคโปร์ ยังไม่ได้รับเอากฎหมาย
ต้นแบบมาใช้บังคับกับการล้มละลายข้ามชาติ ศาลประเทศสิงคโปร์ได้อ้างถึงหลัก Universalism และ หลัก Assistance
ที่เป็นพื้นฐานของการให้การรับรองและบังคับตามคาพิพากษาศาลต่างประเทศที่กฎหมายคอมมอนลอว์ช่วยเหลือ ให้
คาพิพากษานั้นมีผลบังคับใช้ตอ่ ทรัพย์สนิ ที่ตั้งอยูใ่ นประเทศสิงคโปร์ได้
หลังจากที่รับเอากฎหมายต้นแบบมาปรับใช้กับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติในปี ค.ศ. 2017 ประเทศสิงคโปร์
ได้มีคาตัดสินแรกในการรับรองกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายจากต่างประเทศที่ได้เริ่มต้นกระบวนการที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในคดี Zetta Jet Pte Ltd. ที่เป็นบริษัทของประเทศสิงคโปร์ โดยศาลสูงสุดของประเทศสิงคโปร์ปฏิเสธที่
จะให้การรับรองทุกเรื่องที่ตัวแทนต่างประเทศทาการร้องขอ ซึ่งประเทศสิงคโปร์ถือเป็น the center of main interest
(COMI) แต่รับรองเพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อนโยบายสาธารณะ (public policy) ของประเทศสิงคโปร์
กฎหมำยของประเทศไทย
สาหรับประเทศไทยนั้น ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ค่อนข้างชัดเจน ว่ากฎหมายไทยปฏิเสธ
กระบวนการล้มละลายที่ได้ดาเนินการโดยศาลต่างประเทศ โดยมาตรา 177 บัญญัติว่า “กำรพิทักษ์ทรัพย์หรือกำร
ล้มละลำยตำมพระรำชบัญญัตินี้มีผลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตลอดและเฉพำะแต่ในรำชอำณำจักร
กำรพิทักษ์ทรัพย์หรือกำรล้มละลำยตำมกฎหมำยของประเทศอื่นไม่มีผลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนีท้ ี่
อยู่ในรำชอำณำจักร”
จากบทบั ญญัติในมาตรา177 วรรคแรก จะเห็นได้ ว่า กฎหมายไทยได้ กาหนดขอบเขตการมีผลของการ
ล้มละลายซึ่งได้เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายไทยให้มีผลแต่เฉพาะทรัพย์สินของลูกหนี้ที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามนัยนี้หาก
ลูกหนี้มีทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่อาจนาเข้ามารวมอยู่ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้
ถึงแม้วา่ พระราชบัญญัติล้มละลายเองจะได้กาหนดข้อยกเว้นในการนาทรัพย์สินของลูกหนี้ที่อยู่ในต่างประเทศเข้ามา
รวมไว้ในกองทรัพย์สินได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ซึ่งอยู่ในต่างประเทศก็ตาม หากแต่การดาเนินการ
ดังกล่าวก็อาจเป็นเรื่องที่ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากเจ้าหนี้ของลูกหนี้ที่อยู่ในต่างประเทศอาจไม่ต้องการที่จะสละสิทธิ
ในการบังคับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่อยู่ในต่างประเทศและนาทรัพย์สินเข้ามารวมอยู่ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ใ น
ประเทศไทยแล้วเข้ามาขอรับชาระหนีต้ ามกระบวนการล้มละลายตามกฎหมายไทยซึ่งอาจได้รับชาระหนี้น้อยกว่าที่ตน
จะบังคับทรัพย์สินของลูกหนีท้ ี่อยูใ่ นต่างประเทศ
นอกจากนี้มาตรา 177 วรรคสอง ยังได้กาหนดต่อไปว่า ผลของการพิทักษ์ทรัพย์หรือการล้มละลายที่ได้
ดาเนินการตามกฎหมายของต่างประเทศย่อมจะไม่มีผลต่อทรัพย์สินของลูกหนี้ที่อยู่ในประเทศไทย โดยหากเจ้าหนี้
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ต่างประเทศต้องการที่จะขอรับชาระหนี้ตามกฎหมายไทยต้องยื่นของรับชาระหนี้ในคดีล้มละลายดังที่ได้กาหนดไว้ใน
มาตรา 178 ว่า “เจ้ำหนี้ต่ำงประเทศซึ่งมีภูมลิ ำเนำอยู่นอกรำชอำณำจักรจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลำยได้
ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ต้องพิสูจน์ว่ำ เจ้ำหนี้ในประเทศไทยก็มสี ทิ ธิขอรับชำระหนี้ในคดีลม้ ละลำยตำมกฎหมำยและในศำล
แห่งประเทศของตนได้ ในทำนองเดียวกัน
(2) ต้องแถลงว่ำ ตนได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับทรัพย์สินหรือส่วนแบ่งจำกทรัพย์สินของลูกหนี้คน
เดียวกันนั้นนอกรำชอำณำจักรเป็น จำนวนเท่ำใดหรือไม่และถ้ำมี ตนยอมส่งทรัพย์สินหรือส่วนแบ่งจำก
ทรัพย์สินของลูกหนี้ดังกล่ำวแล้วมำรวมในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในรำชอำณำจักร”
ตามนัยของมาตรา 178 นี้ มีข้อที่น่าสังเกตว่า การที่เจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิตามมาตรานี้ได้นั้นต้องได้มีการ
ดาเนินกระบวนการล้มละลายอยู่แล้ว มิฉะนั้นแล้ว เจ้าหนี้ที่อยู่ในต่างประเทศก็ต้ องมาฟ้องเป็นคดีใหม่ในประเทศไทย
เพื่อที่จะบังคับทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ที่อยูใ่ นประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก และต้อง
อาศัยระยะเวลา ด้วยเหตุนจี้ ึงอาจเป็นการสร้างภาระให้กับเจ้าหนี้ในการที่จะบังคับเอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ที่อยู่ ใน
ประเทศไทย

สรุปผลและอภิปรำยผล
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่บัญญัติประเด็นในเรื่องการล้มละลายข้ามชาติไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมาย
ภายใน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (common law) ของประเทศอังกฤษที่ได้มกี ารวางหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการรับรองและบังคับตามคาพิพากษาศาลต่างประเทศมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยเริ่มจากการปฏิบัติต่างตอบ
แทน (reciprocity) ต่อมาได้มีการวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปรับใช้มากยิ่งขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีความ
เป็นสากล (Universalism) และการให้ความช่วยเหลือ (assistance) ดังปรากฏในคดี Solomon v. Ross ที่ศาลของ
ประเทศอังกฤษมีคาพิพากษาให้ส่งมอบทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษตามคาพิพากษาที่เริ่มต้นกระบวนการ
พิจารณาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่พิพากษาให้ผู้ขายเป็นบุคคลล้มละลายและมีทรัพย์สนิ ตั้งอยูใ่ นประเทศอังกฤษ
การรับรองให้กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายที่เริ่มต้นจากศาลต่างประเทศเข้ามามีผลใช้บังคับ ในประเทศที่
ได้รับการร้องขอโดยไม่ถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายใน โดยยึดหลักที่ว่ากระบวนพิจารณาคดีล้มละลายครั้ง
เดียว (Single Proceeding) นั้นควรจะสามารถใช้บังคับได้ทั่วโลกเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา โดยจะ
ดาเนินการผ่านตัวแทนต่างประเทศ (Foreign Representative) ในการร้องขอให้คาพิพากษานั้นมีผลในประเทศที่ได้รับ
การร้องขอ เช่น ประเทศที่มีทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ตั้งอยู่ เป็นต้น
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเพียงประเทศเดียวที่ได้รับเอากฎหมายต้นแบบ หรือ The
UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency มาใช้บังคับกับการล้มละลายข้ามชาติ ซึ่งประเทศสิงคโปร์ได้
ดาเนินการแก้ไขกฎหมายล้มละลายให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายต้นแบบ ซึ่งเป็นการตอบรับกับสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไร้พรมแดน
ในส่วนของประเทศไทยนั้น ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการล้มละลาย
ข้ามชาติ รวมถึงการรับรองและบังคับตามคาพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีล้มละลาย ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ตอบสนองกับการพัฒนาในทางสังคมระหว่างประเทศจึงจาเป็นที่ประเทศไทยจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ครอบคลุม
ถึงประเด็นการล้มละลายข้ามชาติและการรับรองและบังคับตามคาพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีล้มละลาย โดยประเด็น
ในเรื่องของการล้มละลายข้ามชาติ อาจบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในพระราชบั ญญั ติล้ มละลาย พ.ศ. 2483 ให้ กฎหมายไทย
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2253

ยอมรับผลของการล้มละลายที่ได้เริ่มกระบวนการขึ้นในต่างประเทศ ส่วนประเด็นในเรื่องการรับรองและบังคับตาม
คาพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายนั้น ประเทศไทยอาจบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ล้มละลายและวิธีพิจ ารณาคดีล้ มละลาย พ.ศ. 2542 โดยวางอยู่บนพื้นฐานของหลั กการปฏิบัติต่า งตอบแทน
(reciprocity) อันเป็นหลักการที่ช่วยรักษาดุลยภาพระหว่างการใช้อานาจอธิปไตยของประเทศไทยกับต่างประเทศ
เพื่อ เป็ น การพั ฒ นากลไกการล้ ม ละลายข้ า มชาติโ ดยเฉพาะในประเด็ น เรื่อ งการรั บรองและบั ง คั บตาม
ค าพิ พ ากษาศาลต่ า งประเทศในคดี ล้ ม ละลาย ประเทศไทยควรจั ด ท าโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางกฎหมาย ( legal
infrastructure) ที่ เกี่ ย วกั บการล้ มละลายข้ ามชาติ โดยการรั บเอากฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL ว่า ด้ วยการ
ล้มละลายข้ามชาติ เนื่องจากกฎหมายต้นแบบเป็นเพียงแนวทาง (guideline) ให้ประเทศสนใจสามารถนาไปปรับใช้เพื่อ
จัดทากฎหมายภายในให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายต้นแบบ ซึ่งกฎหมายต้นแบบนั้นไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เป็นเพียงกฎเกณฑ์ที่ไม่มีสภาพบังคับ (soft law) ซึ่งมีข้อดีที่มีความยืดหยุ่น และประเทศที่สนใจ
สามารถตัง้ ข้อสงวน (preservation) ในประเด็นที่ตนไม่ต้องการนามาใช้กับกฎหมายภายในได้ เช่น ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายของรัฐ (public policy) ประเทศที่สนใจสามารถเลือกประเด็นที่ตนสนใจเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการจัดทา
กฎหมายภายใน เช่นประเทศสิงคโปร์ก็ได้มีการตั้งข้อสงวน (preservation) ในการรับรองหรือบังคับคาพิพากษาศาล
ต่างประเทศในคดีล้มละลายที่ขัดหรือแย้งกับนโยบายของรัฐ เป็นต้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเทศที่สนใจอาจไม่
จาเป็นต้องนากฎเกณฑ์ทั้งหมดของกฎหมายต้นแบบไปร่างเป็นกฎหมายภายในก็ได้
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โรงพยำบำล ศึกษำกรณี :กำรจัดเก็บข้อมูลในระบบระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนบุคคล
Legal Measures for Personal Data Protection of The Hospital Service
Recipients: A Study of an Electronic Personal Health Record Application
กิจจา ทรงความเจริญ1*
Kijja Songkwamjaroen1*
บทคัดย่อ
ภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านเพื่อการพัฒนาประเทศและยกระดับความมั่นคงในการดารงชีวิต
ของประชาชนผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการบูรณาการระบบสุขภาพของไทยด้วย
การนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลมาเป็นตัวช่วยในการเก็บและรวบรวมข้อมูล ทาให้เกิดการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้รับบริการ สถานพยาบาล โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณสุขของประชาชนใน
แต่ละจังหวัด ซึ่งผู้วจิ ัยเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในระบบอิเล็กทรอนิกส์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ได้งา่ ย ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงในการคุ้มครองข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน
ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ผู้วิจัยจึงศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ที่เป็นความหวังว่า เมื่อร่างฉบับนี้ผ่านสภานิติบัญญัติออกมาและประกาศใช้ จะสามารถบังคับใช้และเป็นหลักเกณฑ์
ให้กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ให้ทัดเทียมกับ
ต่างประเทศ เช่น กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป และกฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของสหรัฐอเมริกา
คำสำคัญ: ข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

Abstract
Thai government have prepared to integrate many aspects for the developing countries and raising the
living standards of people powered by Information Technology. One of them is the integration of Thai health
system by personal health record application to collect and link the data for health care providers, hospitals and
public health agencies in each area by application. The researchers are concerned of the risk of personal data
abuse by hacker or in relevant person. Now ,there have been no specific legal measures taken to protect the
data stored in the personal health record application. The researcher are interested in the Data Protection Act .…

1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
Scholl of Law, University of Phayao, Phayao Province 56000
*
Corresponding author e-mail :
1

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2256

when this draft is approved, it can enforce to set the criteria for personal health record application protection
equivalent to the other countries.
Keywords: Personal Information, Personal Data , Personal Health Record, Protection of Personal Data

บทนำ
สังคมยุคปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาเป็นสื่อที่มีบทบาทสาคัญในการดารงชีวิตประจาวันเป็นสื่อที่ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง วิวัฒนาการของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารได้งา่ ย ในทางกลับกันเมื่อข้อมูลสามารถเข้าถึงได้งา่ ยจึงอาจมีการนาข้อมูลเหล่านีไ้ ปใช้โดยละเมิดต่อบุคคลอื่น
โดยอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลหรืออาจถูกนาข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่
เจตนาก็ตาม ความก้าวหน้าของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารนามาซึ่งบริการอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่แตก ต่างกันไป
รวมถึงประเภทของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่ งบริการเหล่านี้ทาให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลได้ ม ากขึ้ น เช่ น กรณี ปั ญ หาข้ อ มู ล รั่ ว ไหลเคยเกิ ด ขึ้น มาแล้ ว ที่ ป ระเทศสิ ง คโปร์ กล่า วคือ เมื ่อ วัน ที่
4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่า นมา ทาง Integrated Health Information Systems (IHIS) ซึ่ง เป็น หน่ว ยงานของรัฐ
ด้า นไอทีที่เ กี่ย วกับสาธารณสุข ที่อ ยู่ใ นสัง กัด ของกระทรวงสาธารณสุข (MOH) ของประเทศสิง คโปร์ ตรวจพบ
ความผิด ปกติใ นระบบของ Sing Health พบเป็น การโจมตีข องแฮกเกอร์ (Cyber Attack) โดยมีก ารขโมยข้อ มูล
ผู้ป่วย ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 มิถุน ายน ถึง 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ที่ไ ด้รับผลกระทบคือ ผู้ป่ว ยราว 1,500,000
คนที่เคยเข้า รับบริก ารที่ Specialist Outpatient Clinics และ Polyclinics ของ Sing Health ตั้ง แต่ 1 พฤษภาคม
2558 ถึง 4 กรกฎาคม 2561 ส่ว นข้อ มูล ที่ถูก ขโมย คือ ข้อ มูล Demographics อัน ได้แ ก่ ชื่อ , หมายเลขบัต ร
ประจาตัว ประชาชน (National Registration Identity Card หรือ NRIC Number), ที่อ ยู่, เพศ, วัน เกิด (Lee
Hsien Loong Facebook Page, 2018, online) จึง เห็น ได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้น และผู้ประสงค์ร้ายนา
ข้อมูลที่หลุดรั่วออกไปใช้ประโยชน์ในการสวมรอยหรือปลอมแปลงตัวบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล อาจส่งผลกระทบทางกฎหมายต่อบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลตัวจริงได้
ในส่วนภาครัฐของประเทศไทย ได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านเพื่อการพัฒนาประเทศและยกระดับ
ความมั่นคงในการดารงชีวิตของประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหนึ่งในการขับเคลื่อนที่
น่าสนใจนัน้ เป็นการขับเคลื่อนด้านการบูรณาการระบบสุขภาพของไทยด้วย ระบบระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนบุคคล หรือ Personal Health Records (PHR) ซึ่งระบบสาธารณสุขของไทยกว่า 70% ดาเนินการโดยภาครัฐ
ผ่านโรงพยาบาลและสาธารณสุขชุมชนครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด มีหน่วยงานสาธารณสุขถึง 10,000 แห่ง
มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องประมาณ 330,000 คน ในอดีตนั้นการจัดเก็บระเบียนสุขภาพเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
รูปแบบของเอกสารกระดาษ (Paper Document) แต่ PHR เป็นการจัดเก็บระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลโดยใช้ระบบ
อิเล็ก ทรอนิก ส์ม าเป็ นตั วช่วยในการเก็ บและรวบรวมข้อ มูล ทาให้เกิด การเชื่อมโยงข้อ มูล ระหว่า งสถานพยาบาล
โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณสุขของประชาชนในแต่ละจังหวัด เช่น ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ประวัติ
การรั ก ษา ประวั ติก ารแพ้ย า รวมถึ ง น าเข้ า ข้ อ มู ล การดู แ ลสุ ข ภาพของแต่ล ะบุ ค คล การออกก าลั ง กาย และผล
การตรวจร่ า งกาย เพื่อ ช่ว ยให้ ป ระชาชนสามารถดู แ ลสุ ข ภาพตนเองระหว่ า งรอการพบแพทย์ ค รั้ ง หน้า รวมถึ ง
เปรียบเทียบและปฏิบัติตามคาแนะนาจากแพทย์ได้ด้วย ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่ วนบุคคลนี้ผู้ใช้บริการ
สามารถบริหารข้อมูลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวอย่างเป็นระบบ สามารถติดตามและนัดพบแพทย์ผ่านทาง
ระบบออนไลน์ได้ทันที
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) ถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว (Right of Privacy) รัฐบาลไทยเองได้ให้
ความสาคัญกับเรื่อง “ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้ออกประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2553”
และในปัจจุบันกาลังเตรียมออกกฎหมายใหม่ ได้แก่ “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....” ที่กาลัง
จะนามาใช้ในเวลาอัน ใกล้น้ีแต่เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 9 ธั นวาคม 2556 ทาให้ร่างกฎหมาย
ดังกล่าวต้องหยุดชะงักไปคงมีเพียงแต่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่อยู่ในภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่ใช้อยู่ จึงจะเห็นได้ว่า แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้างแล้ว และยังมีมีบทบัญญัติที่เ กี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพในกฎหมายด้านสุขภาพบางฉบับ เช่น พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550และ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561 แต่ก็ยังมี
ประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในการปฏิบัตติ ามกฎหมายดังกล่าวอยูเ่ นื่องจากกฎหมายในปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนและ
มีรายละเอียดมากพอเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพโดยเฉพาะข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลเป็นข้อมูลซึ่งสามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ ลักษณะ หรือความเป็นบุคคลคน
นั้นได้ เช่น เลขรหัสประจาตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือแม้แต่ข้อมูลการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลสุขภาพมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากข้อมูลธุรกรรมทั่วไป โดยในบางครั้งจาเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเช่นในกรณีการเกิดโรคระบาดจาเป็ นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น โรคที่เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย บุคคลที่อยู่ใกล้ชิด เพื่อทาการสอบสวนและกักกันโรค หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย เช่นกรณีผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุจาเป็นต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ในขณะที่ผู้ป่ วยไม่
รู้สกึ ตัวและไม่มญ
ี าติมาด้วยทางโรงพยาบาลจาเป็นต้องส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเพื่อให้อีกโรงพยาบาลเตรียม
รับช่วงในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยรายนี้ต่อ ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
การให้บริการ (Patient Safety and Quality Improvement)ตัวอย่างเช่นการนาข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะด้าน คือ
โรคประจาตัว อายุ ประวัติครอบครัวมาใช้ในการทาวิจัยเพื่อหาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค นอกจากนี้ในด้าน
การรั กษาพยาบาลบางครั้ง จาเป็ นจะต้องมีก ารแลกเปลี่ยนข้ อมูลสุ ขภาพในกลุ่ มผู้ใ ห้การรักษาพยาบาล ซึ่ งหาก
พิจารณาจากความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความสาคัญต่อบุคคลเป็นอันมาก
ฉะนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องบัญญัติกฎหมายเพื่อให้การรับรองและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ด้วยเหตุนผี้ ู้วิจัยจึงมุง่ ประสงค์ทาการศึกษาว่าในระบบกฎหมายไทยปัจจุบันมีมาตรการใดที่จะสามารถนามาปรับใช้ใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลที่มีการจัดเก็บในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนบุคคลเพื่อสร้างกลไกการให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานที่
เป็นสากล ปรับปรุงกฎหมายไทยให้เหมาะสมกับยุคที่เทคโนโลยีมบี ทบาทสาคัญกับการดาเนินชีวิต

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Right of privacy) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในยุคอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกฎหมายไทยที่มีอยู่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการประยุกต์ใช้
กฎหมายดังกล่าวในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการในโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบระเบียนสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
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2. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทีถ่ ูกจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์วา่ มีเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการใน
โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
3. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไทยให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐำน
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในระบบอิเล็กทรอนิกส์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ
ไว้ได้งา่ ยเนื่องจากเจ้าของข้อมูลยังไม่ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาถ้าข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลออกมา ปัจจุบันมาตรการ
ทางกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลที่มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลยังไม่เพียงพอ ทาให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลและมีผู้ไม่ประสงค์ดีนาข้อมูล
ส่วนนีไ้ ปใช้ประโยชน์โดยมิชอบได้

วิธีวิทยำกำรวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใช้วิธีศึกษาข้อมูลจากเอกสาร(Documentary
Research) เช่ น ตั ว บทกฎหมาย ทฤษฎี บทความวิช าการ วิ ทยานิ พ นธ์ คดี ที่เ คยเกิ ด ขึ้น ทั้ ง ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลที่คน้ คว้าได้จากเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงรูปแบบการจัดเก็ บ
ข้อมูลของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลที่มีการลงทะเบียนในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล หรือ
Personal Health Records (PHR) นอกจากนี้ยังศึกษาถึงหลักเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมาย ในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ของประเทศไทย ฉบับที่ผ่านสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้ว เรื่องที่1135/2558 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ทราบถึงหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และปัญหาเพื่อนามาซึ่งการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยต่อไป

ผลกำรศึกษำ
1. ควำมเป็นมำของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บ่อเกิดและรากฐานของสิทธิมนุษยชนใช้แนวคิดตามกฎหมายธรรมชาติเนื่องจากแนวคิดนี้เห็นว่าสิทธิเหล่า นั้น
มีอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดสร้างขึน้ เพียงแต่มนุษย์เป็นผู้ค้นพบเท่านัน้ นักปรัชญาที่สนับสนุนแนวคิด
นี้ได้ แก่ พลาโต ( Plato) ซึ่ งมองว่ามีเพียงกฎหมายธรรมชาติที่มีลัก ษณะเป็น ศีล ธรรมที่ มนุษย์จ ะสานึก รู้ได้ ซึ่ ง
อริสโตเติล( Aristotle )ก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ โดยอริสโตเติลกล่ าวว่าสิทธิส่วนตัวของบุคคลที่จะไม่ถูกก้าวล่วงจึงเป็น
เรื่องที่รู้ได้ด้วยตนเองจากความมีเหตุผลที่เป็นคุณสมบัติพิเศษในความเป็นมนุษย์ จนกระทั่งเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 19
การเจริญเติบโตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท้าทายอุดมการณ์สิทธิมนุษยชนปรัชญาสิทธิธรรมชาติ อั นเป็น
รากฐานสิทธิมนุษยชน ก็ถูกวิพากษ์พร้อมกับการหยิบยกแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมขึ้นมาตัดสิน และยกขึ้นมากล่าว
อ้างหักล้าง นักคิดคนสาคัญของอรรถประโยชน์นยิ มคือ เบนแธม ซึ่งได้วพิ ากษ์ความเป็นอภิปรัชญาของสิทธิธรรมชาติ
อย่างถึงแก่นด้วยการยกแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมขึ้นมา หักล้างแนวคิดแบบมาร์กซิสต์ เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ไม่เห็น
ด้วยกับสิทธิธรรมชาติและสิทธิมนุษยชนที่มีรากฐานมาจากปัจเจกชนนิยม โดยมาร์กซิสต์เชื่อเรื่องวิวัฒนาการทาง
สังคมที่เรียกกันว่า “วัตถุนยิ มทางประวัตศิ าสตร์” มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจะส่งผลต่อโครงสร้าง
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และความสัมพันธ์ทางสังคมจึงมองว่าสิทธิมนุษยชนมีความสัมพันธ์กับประวัติ ศาสตร์และเศรษฐกิจสังคมอย่างไม่ที่
อาจแยกออกจากกันได้ มาร์กซิสต์ จึงเป็นคู่ปรับสาคัญของสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนกระทั่งหลัง
สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องจึ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง สหประชาชาติ แ ละมี ก ารยกร่ า งปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขึ้ น
แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสามารถย้อนกลับไปได้ในทุก หลักศาสนา วัฒนธรรม และปรัชญา ไม่ว่าในศาสนา
ฮินดู(Manu Smriti) ลัทธิขงจื้อ อัล-กุรอาน, และบัญญัติสิบประการ ล้วนมีเค้าโครงเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ บางประการ
ซึ่งรวมกันเรียกว่าคาประกาศสิทธิมนุษยชนสากลสหประชาชาติ (UDHR - United Nations Universal Declaration of
Human Right) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับกฎธรรมชาติ การรับรองสิทธิธรรมชาติโดยไม่คานึงถึงความแปรผัน
ทางด้านกฎหมายและขนบจารีตของมนุษย์ จากที่ได้ค้นคว้าและศึกษามาผู้ วิจัยเห็นว่า สิทธิมนุษยชนคือ สิทธิขั้น
พื้นฐาน เสรีภาพ เกียรติ ศักดิ์ศรี และความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคนโดยที่รัฐไม่อาจเข้าไปแทรกแซงได้
2. ควำมหมำยของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูล เป็นกลุ่มอักขระไม่วา่ ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ เสียงหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่นามา รวมกันแล้วก่อให้เกิด
ความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สิ่งของ สัตว์ ข้อมูลเป็น
รูปแบบที่ใช้สาหรับการสื่อสาร การแปลความหมายและการ ประมวลผลข้อมูล โดยการประมวลผลนั้นอาจทาได้จาก
การสังเกต การรวบรวม การวัด หรือการ ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น หากแบ่งตามสภาพของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ข้อมูล
สิ่งแวดล้อม (Environmental Data) และข้อมูลพฤติกรรม (Behavioral Data) ในงานวิจัยนี้ขอกล่าวถึงแค่ข้อมูลส่วน
บุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) เป็นข้อมูลประเภทหนึ่ง โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลโดยตรงหรือทาให้สามารถเชื่อมโยงไปยังเจ้าของข้อมูลได้ง่าย เช่น ชื่อสกุล ที่อยู่ อายุ อาชีพ หมายเลข
บัตรประจาตัวประชาชน สถานที่ทางาน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ เป็นต้น
ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หมายถึ ง ข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพของบุ ค คลที่ เ ป็ น เอกสารหรื อ ข้ อ ความในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคล หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร แฟ้ม รายงาน
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก โดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีอ่ืนใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้และให้
รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ประกาศกาหนด
3. แนวคิดกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหากพิจารณาถึงพัฒนาทางความคิด ก็จะพบว่าได้เติบโต และก้าวหน้าจน
ได้รับการยอมรับและกลายเป็นหลักกฎหมายสากลซึ่งใช้บังคับกันในระหว่างประเทศมานานแล้ว แนวคิดเรื่องการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) ถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว (Right of Privacy) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมี
ที่มาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ซึ่งได้
กล่าวรับรองไว้ในมาตรา 129 ว่า “มาตรา 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซงโดยพลการในความเป็นส่วนตัว ในครอบครัว
ในเคหสถาน หรือในการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลูด่ ังกล่าวนั้น” ครอบคลุมถึงสิทธิอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็นความเป็นส่วนตัว
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ในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (Information Privacy) ความเป็นส่วนตัวในอาณาเขตหรือสถานที่ของตนเอง (Territorial
Privacy) ความเป็นส่วนตัวในชีวิตร่างกาย (Bodily Privacy) ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร (Communication
Privacy) ซึ่งความเป็นส่วนตัวเหล่านีไ้ ด้กลายเป็นหลักการพืน้ ฐานที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไป
4.ระบบระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลซึ่งเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ และ
ได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี โดยมองไปถึงเรื่องของ
การรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุที่คาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง
1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด โดยมีเป้าหมายเพื่อการเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้าน
การแพทย์ ลดความเหลื่อมล้าการเข้าถึงระบบสุขภาพ โดยมีเป้าหมายสาคัญคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” ซึ่งหนึ่งในการขับเคลื่อนที่น่าสนใจนั้นเป็นการขับเคลื่อนด้านการบูรณาการระบบ
สุขภาพของไทยด้วย ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล หรือ Personal Health Records (PHR)
ส่วนประกอบของข้อมูลในระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ประกอบด้วย
1. เมนูข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ที่จะมีข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ข้อมูลนักจั ดการสุขภาพ
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ ข้อมูลสถานบริการใกล้บ้าน และข้อมูลสุขศึกษา
2. ข้อมูลการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย ข้อมูลประวัตกิ ารรักษาพยาบาล การรับวัคซีน และการนัดตรวจ
3. ข้อมูลการตรวจสุขภาพและพฤติกรรม ประกอบด้วย ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจาปี ข้อมูลการคัดกรอง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การประเมินสุขภาพด้วยตัวเอง และสุดท้าย คือผลการวิเคราะห์สุขภาพ และสรุปสภาวะสุขภาพ
ส่วนบุคคล
ประชาชนสามารถเริ่ม ต้นใช้ง านระบบที่ เว็ บไซต์ www.phr.noph.go.th ระบบจะเข้า สู่ห น้า ต่า งผู้ใ ช้ง านและ
รหัสผ่าน ซึ่งประชาชนจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบกับนักจัดการสุขภาพของหน่วยบริการในพื้นที่รับผิดชอบ โดย
ใช้เอกสารสาเนาบัตรประชาชน และหนังสือให้ความยินยอมการใช้งานด้วยตนเองเท่านั้น เมื่อลงทะเบียนแล้วจะ
สามารถเข้าดูข้อมูลตนเองได้โดยผ่านทางแอพลิเคชั่น ในสมาร์ทโฟน แทบแล็ต และคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ต
ข้อดีของการใช้ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล คือ ประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถเข้าไปค้นหา
ข้อมูลทั้งหมดของตนเองได้โดยง่าย สามารถบริหารข้อมูลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวอย่างเป็นระบบ แต่สิ่งที่ต้อง
พึงระวัง คือ ถ้าเกิดการรั่วไหลของข้อมูลออกไปสู่ภายนอกจะมีวธิ ีการจัดการแก้ไข
5. กฎหมำยไทยทีเ่ กี่ยวกับหลักกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและปัญหำกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลไทยได้ให้ความสาคัญกับเรื่อง “ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้ออกประกาศคณะ
กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2553” การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่อยู่ในภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 การพิจารณาถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบกฎหมายไทย ต้องเริ่มต้นจากการศึกษา
วิเคราะห์จากบทบัญญัติข องรัฐธรรมนูญเป็นหลัก เนื่อง จากเป็ นกฎหมายสูงสุด ของประเทศภายใ ต้กรอบความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบันดังนี้
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5.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560
มำตรำ 4 ศั กดิ์ศรีค วามเป็ นมนุษย์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความ
คุ้มครอง
มำตรำ 32 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
การกระทาอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนาข้อมูล ส่วน
บุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น
เพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
มำตรำ 36 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่วา่ ในทางใด ๆ
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระทาด้วยประการใด ๆ
เพื่อให้ลว่ งรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่น
ทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ข้อสังเกต จะเห็นได้ว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญมิได้พูดถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพียงแต่มีบทบัญญัติอันเป็น หลักการว่าประเทศไทยมีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเท่านัน้
5.2 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองชื่อเสียงของบุคคล
มำตรำ 423 ความว่า “ ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่
เสียหายแก่ช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทามาหาได้หรือ ทางเจริญของเขาโดย
ประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความ เสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้ง
เมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนัน้ ไม่จริงแต่หากควรจะรู้ได้”
ข้อสังเกต จะเห็นได้วา่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้กล่าวถึงการเก็บรวบรวม หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล หากแต่เมื่อมีผู้นาข้อมูลมาใช้ หรือเปิดเผยจนก่อความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือหมิ่น
ประมาท เจ้าของข้อมูลสามารถเรียกค่าสินไหมโดยอาศัยบัญญัติเรื่องละเมิดได้
5.3 ประมวลกฎหมำยอำญำ เป็ น กฎหมายที่ บัญ ญั ติว่า การกระทาหรือ ไม่ก ระทาอย่ า งใด เป็ น
ความผิดและกาหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทาความผิดไว้โดยมุ่งควบคุมความประพฤติของบุคคลให้ สังคมมีความสงบ
เรียบร้อย ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลไว้ ในลักษณะ 11 ว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
มำตรำ 323 “ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อ่ืน โดยเหตุที่ เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่โดยเหตุที่
ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจาหน่ายยา ผดุงครรภ์ พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบ
บัญชี หรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้น แล้วเปิดเผยความลับนั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษ จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ผู้รับการศึกษา
อบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับของผู้อื่น อันตนได้ล่วงรู้หรือได้มาในการศึกษาอบรม ในประการ
ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้อง ระวางโทษเช่นเดียวกัน”
มำตรำ 326 “ใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อ่ืน นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น
หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษ จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาทหรือทั้งจาทัง้ ปรับ”
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ข้อสังเกต จะเห็นได้วา่ ในประมวลกฎหมายอาญา เจ้าของข้อมูลสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ที่กระทา
การเปิดเผยความลับ หรือหมิ่นประมาทจนทาให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายได้ แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่
สามารถควบคุมข้อมูลของตนได้ เนื่องจากไม่ได้มีบทบัญญัติใดกล่าวถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
5.4 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐไม่
อาจทาการเปิดเผยข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐเก็บรักษาอยู่ได้ ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 15 (5) กล่าวถึงกรณีห้ามเปิดเผย
รายงานทางการแพทย์หรือข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะเป็นการลุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร แต่ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าว สารของทางราชการ พ.ศ.2540 มีผลบังคับใช้ต่อหน่วยงานของรัฐเท่านั้นไม่อาจบังคับใช้กับหน่วยงาน
เอกชน จึงไม่สามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการเก็บ รวบรวม หรือเปิดเผยจากเอกชนได้
5.5 พระรำชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 มำตรำ 5, 6, 7 และ 8 จะกล่ำวถึง กำร
เข้ำถึงระบบหรือข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบ หมายถึง การเจาะข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดยที่เจ้าของข้อมูล
ไม่ได้อนุญาต มีโทษสูงสุดคือจาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ พระราชบัญญัติฉบับนี้
อาจจะควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับหนึ่ง และในทางหนึ่งก็ชว่ ยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้งานด้วย
5.6 ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติใน
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2553
โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 บัญญัติว่า “ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือ
เผยแพร่ข้อมูล หรือ ข้อเท็จจริงที่ทาให้สามารถระบุตัวบุคคล ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หน่วยงานของรัฐจัดทา
แนวนโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”
ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออก “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553”
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการจัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ สาหรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐด้วย โดยใน
ประกาศฯ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
แนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐมีความ
มั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือและมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
ข้อสังเกต การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ไม่อาจคุ้มครองข้อมูลระหว่างเอกชนได้
6. กฎหมำยที่บทบัญญัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนสุขภำพ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลทางการแพทย์ถือว่าเป็นความลับ
ของผู้ป่วย การนาข้อมูลดัง กล่าวไปเปิดเผยก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูล ข้อมูลการรักษา ถือเป็น
ความลับของผู้ป่วย อันได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยทุกอย่าง โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพหรือ
การรักษาพยาบาล เช่น การตรวจวินิจฉัยโรค อาการของโรค ยาที่ใช้รักษา และถ้าหากเป็นการเจ็บป่วยที่ไม่เป็นไป
ตามปกติหรือมีผู้กระทาเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผยไปแล้ว อาจทาให้ผู้ป่วยเกิดความอับอายหรือถูกคุกคามชีวิต เช่น กรณี
ผู้ป่วยถูกข่มขืนถูกทาร้ายร่างกาย ถูกยิง หรือป่วยเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ยกตัวอย่างกรณี ผู้เป็นโรคเอดส์ ได้เข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดตัง้ ขึน้ เพื่อรักษาผู้ป่วย หากมีการนาข้อมูลประวัติการรักษา
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มาเปิดเผยต่อสาธารณะ ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย แต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
เฉพาะที่ใช้ในการดูแลข้อมูลการรักษาพยาบาล มีเพียงกฎหมายบางฉบับที่อาจเกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่จัดเก็บไว้ในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
6.1 พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติพ.ศ.2550
มำตรำ 7 วางหลักเกณฑ์การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลประวัติสุขภาพไว้คือ ข้อมูลสุขภาพ
ของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลไม่อาจทาได้ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือมีกฎหมายกาหนดให้เปิดเผยข้อมูล ได้ เช่นกรณี โรคระบาด หรือประสบ
อุบัตเิ หตุ
6.2 พระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
มำตรำ 21 (3) (ช) ได้บัญญัติให้อานาจคณะกรรมการแพทยสภาด้วยความเห็นชอบของสภานายก
พิเศษ ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 หมวด 4 ว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งมีการบัญญัติให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังนี้ ข้อ 27 กาหนดไว้ว่า “ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย หรือผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการประกอบ
วิชาชีพ เว้นแต่ได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อต้องปฏิบัตติ ามกฎหมายหรือหน้าที่”
6.3 พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติพ.ศ.2545
มำตรำ 45 (4) กาหนดไว้วา่ ให้หน่วยบริการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ คือ รักษาความลับของผู้รับบริการจาก
การปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) และ (2) อย่างเคร่งครัด เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย
ดังที่ผู้วจิ ัยได้กล่าวไปแล้วว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยบุคลากรทางด้านสุขภาพมีหน้าที่จะ
รักษาไว้เป็นความลับ สิทธิผู้ป่วยเกี่ยวกับความลับด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสภาวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้ร่วมกันประกาศ สิทธิของผู้ป่วย ข้อ 7 ว่า“ผู้ป่วยมีสทิ ธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย”
และ ข้อ 9 ว่า “ผู้ป่วยมีสทิ ธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อ
ร้องขอ ทั้งนีข้ ้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิสว่ นตัวของบุคคลอื่น”
แต่ด้วยข้อจากัดบางประการของการรักษาพยาบาลจาเป็นจะต้องมีการนาข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยมาใช้
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องปฏิบัตติ ามที่กาหนดไว้ การเปิดเผยความลับสามารถกระทาได้โดยไม่ขัดหลักต่อกฎหมาย ในกรณีที่
ผู้ป่วยยินยอม เช่น การเปิดเผยข้อมูลจะต้องได้รับหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงความยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลจึงสามารถเปิดเผยได้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล แม้กฎหมายจะบัญญัติ
รับรองให้การเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นที่เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับการรักษาสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ คือ
(1) ในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน
(2) ผู้ป่วยอยูใ่ นสภาวะไร้ความสามารถ
(3) เพื่อปกป้องผู้อื่นจากอันตราย หรือเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม
(4) เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย เช่น การเปิดเผยให้บุคลากรอื่นในทีมสุขภาพ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับ
การดูแลผู้ป่วย
(5) เมื่อต้องปฏิบัตติ ามกฎหมาย เช่นการรายงานโรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การทารุณกรรมเด็ก
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6.4 ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรคุ้มครองและจัดกำรข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคล
พ.ศ.2561
เป็นระเบียบที่ให้ ความสาคัญกับการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เพื่อกาหนด
หลัก เกณฑ์ วิธี การ และแนวทางปฏิบัติให้ เหมาะสม สอดคล้อ งกับพระราชบั ญญั ติสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2548 และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนที่บัญญัติถงึ การคุ้มครองสุขภาพส่วนบุคคลกาหนดไว้ว่า
ข้อ 11 ข้อมูลดังต่อไปนี้ถอื เป็นข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
(1) ประวัตสิ ุขภาพเฉพาะของบุคคล เช่น ส่วนสูง น้าหนัก หมู่เลือด รูปร่าง ลักษณะทั่วไป ของ
ร่างกายเป็นต้น
(2) ประวั ติ ก ารรั ก ษาพยาบาล เช่ น เวชระเบี ย น บั น ทึ ก การพยาบาล การตรวจทาง
ห้องปฏิบัตกิ าร ฟิล์มเอกซเรย์ เป็นต้น
(3) เอกสารและวัตถุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ (1) และ (2)
(4) ภาพถ่ายการปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อ่ืน ใน
การรักษาพยาบาล รวมถึงการกระทาด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏภาพ เสียงของบุคคลดังกล่าว
(5) ข้อมูลที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 12 ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล ให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสม มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุ ม เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการจัดการข้อมูลและ
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 13 ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอานาจกระทาการแทนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น และการเปิ ดเผยจะทาให้เกิดความ
เสียหายแก่เจ้าของข้อมูลและผู้ครอบครองข้อมูลไม่ได้
ปัจจุบันกาลังมีการเตรียมประกาศใช้กฎหมายใหม่ ได้แก่ “ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ....” ซึ่งกาลังจะนามาใช้ในเวลาอันใกล้น้ี ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ให้เหตุผลในบันทึก หลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ไว้ ความว่า “เนื่องจากในปัจจุบันมีการล่วงละเมิด
สิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจานวนมากจนสร้างความเดือดร้อนราคาญหรือความเสียหาย
ให้แก่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประกอบกับ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้การเก็บรวบรวม การใช้ และการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว สามารถทาได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย แม้ว่าจะได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมู ลส่วน
บุคคลในบางเรื่อง แต่ก็ยังไม่มี หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่ เป็นหลักการทั่วไป สมควรกาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการ ทั่วไปขึ้น”
บันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติดังกล่ าวแสดงให้เห็นว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่อง
สาคัญ โดยเฉพาะข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สาระสาคัญโดยสรุปของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ
1. กาหนดนิยามคาว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้ชัดเจนว่าคือข้อมูลที่ทาให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อม
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2. กาหนดสิทธิเจ้าของข้อมูล ให้ผู้ใช้มีสทิ ธิเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตน พร้อมเปิดเผยที่มาของข้อมูล รวมถึง
มีสิทธิแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และให้สิทธิ์เจ้าของระงับการใช้ข้อมูลหรือทาลายข้อมูลของตัวเองได้
3. เมื่อเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดนแฮ็ก หรือข้อมูลรั่วไหล ผู้ให้บ ริการต้องรีบแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบพร้อมรายงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลถึงมาตรการเยียวยา
ข้อบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
ร่ำง มำตรำ 6 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงกำรระบุเฉพำะชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทางาน หรือที่อยู่ทางธุรกิจ และข้อมูล
ของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ในส่วนของผลของความผิดที่เกิดจากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจะเห็นร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้กาหนดโทษไว้ทั้งควำมผิดทำงแพ่ง ทำงอำญำและทำงปกครอง
ร่ำง มำตรำ 24 วรรคหนึ่ง บัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หำกฝ่ำฝืนจนทำให้ผู้อ่ืนเสียหำยต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 หรือต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่
เกิน 3 แสนบำท ตามมาตรา 70 แล้วแต่กรณี และ
ร่ำง มำตรำ 29 บัญญัติให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ และต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม หากฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 3 แสนบาท ตามมาตรา 70
ข้อสังเกต คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....ที่จะนามาใช้ในอนาคตอันใกล้น้ีเน้น
คุ้มครองข้อมูลเป็นเรื่องหลักแต่การเปิดเผยข้อมูลเป็นข้อยกเว้นที่สามารถทาได้ตามบทบัญญัติ จึงไม่เพียงพอที่จะ
คุ้มครองข้อมูลที่จัดเก็บในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลเนื่องจาก ชื่อ สกุล ที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ
ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นความลับของผู้ป่วยไม่มีอยู่ในนิยามข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนของโทษ ร่าง
พ.ร.บ.ฉบับนี้สูงกว่าโทษเดิมที่ยึดตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 7 ประกอบมาตรา 49 ซึ่งบัญญัติว่า การเปิดเผย
ข้อมูลสุขภาพซึ่งอาจทาให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายมีโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือ
ทั้งจาทัง้ ปรับ การเพิ่มโทษในส่วนนีผ้ ู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสมแล้ว
7. กรอบในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่ำงประเทศ
กรอบในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นยิ มของสากลประเทศและประเทศไทยใช้นามาอ้างอิงเป็นแนวทางใน
การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับ
การคุ้มครองที่เหมาะสมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการเปิดเผย คือ
7.1 กรอบในกำรคุ้ม ครองข้อมู ลขององค์ กำรร่วมมือและพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD :
The Organization for Economic Cooperation and Development) ในเรื่อง Guidelines Governing the
Protection of Privacy and Trans border Data Flows of Personal Data ซึ่งให้ความสาคัญกับ “หลักการยินยอม”
และ “หลักการปกปิด” เป็นหลักการทั่วไป “การเปิดเผย” เป็นข้อยกเว้น โดยมีหลักการพื้นฐาน 8 ประการ คือ
1. หลักข้อจากัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection Limitation Principle) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น
ต้องชอบด้วยกฎหมายและต้องใช้วิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสมโดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นต้องให้เจ้าของ
ข้อมูลรู้เห็น รับรู้ หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
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2. หลักคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Principle) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้น ต้องเกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นว่า “จะนาไปใช้ทาอะไร” และเป็นไปตามอานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ หรือทาให้เป็นปัจจุบันหรือ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
3. หลักการกาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ (Purpose Specification Principle) ต้องกาหนด
วัตถุประสงค์วา่ ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมนั้น เก็บรวมรวมไปเพื่ออะไร พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่เก็บรวบรวมหรือ
รักษาข้อมูลนั้น ตลอดจนกรณีที่จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุ ประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นว่านั้น ไว้ให้
ชัดเจน
4. หลักข้อจากัดในการนาไปใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Use Limitation Principle) นั้น จะต้องไม่มีการเปิดเผย
ทาให้มี หรือปรากฏในลักษณะอื่นใด ซึ่งไม่ได้กาหนดไว้โดยชัดแจ้งในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
5. หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล (Security Safeguards) จะต้องมีมาตรการในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจจะทาให้ข้อมูลนั้นสูญหาย
เข้าถึง ทาลาย ใช้ ดัดแปลงแก้ไข หรือ เปิดเผยโดยมิชอบ
6. หลักการเปิดเผยข้อมูล (Openness Principle) ควรมีการประกาศนโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน หากมี
การปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ก็ควรเปิดเผยหรือประกาศไว้ให้
ชัดเจน รวมทั้งให้ขอ้ มูลใด ๆ ที่สามารถระบุเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการที่อยูผ่ ู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
7. หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล (Individual Participation Principle) ให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลได้รับ
แจ้งหรือยืนยันจากหน่วยงานของรัฐที่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลทราบว่า“หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ได้รวบรวมข้อมูล
หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม่ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม”
8. หลักความรับผิดชอบ (Accountability Principle) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัตใิ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
แนวทางดังกล่าวนี้สามารถป้อ งกัน ปัญหาการละเมิด สิทธิ ความเป็ นอยู่ส่วนตัว และความมั่ นคง
ปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งสามารถเป็นแนวทางที่จะคุ้มครองข้อมูลในระบบระเบียน
สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการรั่วไหล
ของข้อมูลได้ด้วยได้อีกด้วย
7.2 กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภำพยุโรป (Regulation (EU) 2016/679 General
Data Protection Regulation -GDPR)
ตาม GDPR ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่และทาให้สามารถระบุตัว
บุคคลนั้นได้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่นชื่อ หมายเลขประจาตัว ข้อมูลสถานที่อยู่ การระบุตัวตนทางออนไลน์หรือ
ปัจจัยหนึ่งหรือหลายอย่างที่กล่าวถึงอันทาให้สามารถระบุลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางพันธุกรรม สภาพทางจิต
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุ คคลธรรมดานั้น ก็ล้วนถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น ดังนั้น ตาม GDPR
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกทาใหม่ (de-identified) ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส (encrypted) หรือการใช้นามแฝง (pseudonymized)
แต่สามารถประมวลผลและระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ก็ยังถือว่าอยู่ในบทนิย ามของคาว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่
สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้และต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ที่สาคัญคือกฎหมายนี้ค่าปรับสูงมากครับ ถ้าพบว่าฝ่า
ฝืนและผิดจริง ค่าปรับสูงสุด 20 ล้านยูโร หรือ 4% ของผลประกอบการ (แล้วแต่ว่าจานวนไหนจะสูงกว่า) บริษัทที่เข้า
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ไปเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ชาวยุโรปจึงต้องสนใจกฎหมายนีม้ ากเนื่องจากกฎหมายนี้ประกาศใช้แล้วเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561
ที่ผ่านมาโดยยึดหลักสาคัญ คือ การคุ้มครองข้อมูลพลเมืองของสหภาพยุโรป ที่ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บจากส่วนใด
บนโลกก็ตาม ต้องยึดหลักของ GDPR
หลักกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของGDPR โดยสรุป
1. หน่วยงานควบคุมข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลรับบริการ (data controller) ต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล (data subject) ในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งต้องกาหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลที่
ชัดเจน
2. แต่ละประเทศต้องให้การคุ้มครองอย่างเคร่งครัด ต่อข้อมูลที่อ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น ความคิดทาง
การเมือง ศาสนาลัทธิ พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมทางเพศ การเป็นสมาชิกสหพันธ์ ประวัตอิ าชญากรรม เป็นต้น
3. การส่ งข้ อมู ลไปต่างประเทศ หรือ บริ ษัทที่อ ยู่ต่า งประเทศ ผู้รับข้ อมู ลต้องมีก ารคุ้ม ครองข้อ มู ล
มาตรฐานเดียวกับบริษัทในยุโรป
4. หน่วยงานควบคุมข้อมูลต้องกาหนดขอบเขต ระยะเวลาในการประมวลผล และมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูลอย่างรัดกุม
GDPR มาขยับมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลให้ชัดเจน และคุ้มครองเป็นการทั่วไป (General) ใช้เหมือนกันในทุก
ประเทศสมาชิกของ EU การส่งข้อมูลระหว่างประเทศ ระบุชัดเจนว่า ผู้รับข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทคลาวด์หรือบริษัท
ประมวลผลข้อมูล (Data Processer) ที่แม้อยูต่ า่ งประเทศ นอกขอบเขตของประเทศสมาชิก EU ก็ต้องทาตามกฎ GDPR
7.3 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรควบคุมและกำรส่งผ่ำนข้อมูลทำงด้ำนกำรประกันสุขภำพของ
สหรัฐอเมริกำ (The Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 - HIPAA) เป็นกฎหมายที่คุ้มครอง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโดยการพูด เขียน หรือการส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดังกล่าวนี้ เรียกรวม ๆ ว่า Personal Health Information (PHI) อันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม หมายเลขประจาตัวผู้ป่วย ประวัติความเจ็บป่วย ผลการตรวจพิเศษ ผลการตรวจ
เลือดต่าง ๆ ข้อมูลบริษัทประกันสุขภาพ ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
จึงจะมีสทิ ธิเปิดดูหรือส่งต่อข้อมูลได้ การละเมิดกฎ(HIPAA Violation)มีบทลงโทษที่รุนแรง ยกตัวอย่างกรณีของบริทนีย์
สเปียร์ เหตุเกิดในปี 2008 ขณะที่เธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยปัญหาทางจิต เหตุการณ์ในครั้งนั้น ส่งผลให้
แพทย์พยาบาลจานวนสิบกว่าคนต้องได้ออกจากงานและถูกลงโทษทางวินัยเนื่องจากถูกตรวจสอบได้ว่าแอบเข้าไปดู
ข้อมูลของผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของตนเอง เพราะการเข้าดูข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมี
การล็อกอินใส่รหัสเข้าไปในระบบ จึงสามารถรูไ้ ด้ว่าใครเปิดดูขอ้ มูลของใคร ตอนไหนบ้าง
จะเห็นได้ว่า กฎหมายต่างประเทศ เพียงแค่การเข้าไปดูข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืน ก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้ว
แต่ตามกฎหมายไทยนั้น ถ้าไม่ก่อความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล และไม่มีผู้ร้องทุกข์ จะไม่สามารถเอาผิดได้ ทาให้
ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลออกมาได้ง่าย โดยเฉพาะข้อมูลที่จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์

สรุปอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
การจัดเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลสาหรับประเทศไทย แต่เดิมได้มีการ
จัดเก็บไว้ในรูปเวชระเบียน ซึ่งเวชระเบียนเป็นเอกสารทางการแพทย์ทุกประเภท ที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมเรื่องราว
ประวัติของผู้ป่วยทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการแพ้ยา เอกสารการยินยอมให้ทาการรักษาพยาบาล
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลบ่งชี้เฉพาะของบุคคล การรักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ผลจาก
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ห้องปฏิบัติการ ผลการชันสูตรบาดแผลหรือพลิกศพ ผลการบันทึกค่าทั้งที่เป็นตัวเลข ตัวอักษรรูปภาพหรือ
เครื่องหมายอื่นใด จากอุปกรณ์ เครื่องมือในสถานบริการสาธารณสุขหรือเครื่องมือทางการแพทย์ทุกประเภท หรือ
เอกสารการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลทั่วไป รวมทั้งการบันทึกการกระทาใด ๆ ที่เป็นการสั่งการรักษา การปรึกษา
เพื่อการรักษาพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น การรับผู้ป่วยรักษาต่อ การกระทาตาม
คาสั่งของผู้มีอานาจในการรักษาพยาบาลตามที่สถานบริการสาธารณสุขกาหนดไว้ เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบเพื่อ
การตัดสินใจทางการแพทย์ เพื่อการประสานงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเอกสารอื่นใดที่ทางองค์การอนามัย
โลก หรือสถานบริการสาธารณสุขกาหนดไว้ว่าเป็นเอกสารทางเวชระเบียน หมายรวมถึงชื่อของหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ในการจัดทาเอกสารดังกล่าว การเก็บรวบรวม การค้นหา การบันทึก การแก้ไข การให้รหัสโรค การจัดทารายงาน
ทางการแพทย์ การนามาจัดทาสถิติผู้ป่วย การนามาเพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่อการอื่นใดตามที่สถานบริการ
สาธารณสุขกาหนด แต่ในปัจจุบันเอกสารดังกล่าวทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบสื่อดิจิตอล หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Medical Record-EMR) ซึ่งเป็นรูปแบบของเวชระเบียนที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน และพัฒนาไปสู่การนา
ระบบระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record - PHR) มาเป็นตัวช่วยในการเก็บ
และรวบรวมข้อมูล ทาให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้รับบริการ สถานพยาบาล โรงพยาบาล และหน่วยงานที่
เกี่ยวกับสาธารณสุขของประชาชนในแต่ละจังหวัด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เป็นเหตุให้ข้อมูลเวชระเบียนที่อยู่ใน
ความครอบครองของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการรั่วไหลในข้อมูลไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นเช่น
บริษัทประกันชีวติ อันอาจนามาสู่การรุกล้าความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล จนกลายเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลของผู้ป่วยได้
การคุ้มครองสิทธิสว่ นบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. .... จากการศึกษาผู้วิจัย
เห็นว่า ยั งคงมีประเด็ นที่ค วรแก้ไขร่างกฎหมายดั งกล่ าวให้สมบูรณ์ ย่ิงขึ้น เพื่อให้ ร่างฉบับนี้สามารถนามาใช้เป็ น
กฎหมายกลางในการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ผู้ ม ารั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ไว้ ใ นระบบระเบี ย นสุ ข ภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดการคุม้ ครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
ประเด็นแรก เนื่องด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถทาได้ง่ายและรวดเร็ว
ขึ้น ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลในการดาเนิ นประจาวันรวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง จึงเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดเก็บ
เป็นกระดาษเอกสาร มาเป็นการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ทา
ให้เกิดการส่งต่อข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาล และผู้รับบริการที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ง่าย ผู้ วิจัยจึงเห็นว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น ย่อมมีความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่าย
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการสูญหายการถูกแก้ไข เปลี่ยน แปลง การดักจับข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การแชร์ข้อมูลไปยัง
บุคคลที่สาม ก็สามารถทาได้อ ย่างรวดเร็วและง่ายกว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบเดิม ข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลที่
เปราะบาง ถือว่าเป็นความลับของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ
ไว้ในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งสาคัญ ดังนัน้ ประเด็นเรื่องการบัญญัติกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มกี ารจัดเก็บในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลจึงเห็นควรที่จะให้มีการแยกประเภท
ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ออกมาต่างหากจากบทบัญญัติ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะอื่น ควรมีข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์เพิ่มเติมพิเศษในการคุ้มครองไว้ตามร่าง
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน
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ประเด็ น เรื่ อ งกำรให้ ค วำมยิ น ยอม ในการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ตามร่ า ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. ที่บัญญัติถึง “การได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล” ดังกล่าว ในประเด็นปัญหานี้นั้น เห็นว่าควรจะบัญญัติโดยใช้คาว่า “ความยินยอม” เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติหรือการตีความและสามารถนาไปปฏิบัติใช้ได้จริง ตามข้อกาหนดใน GDPR (Regulation (EU) 2016/679
General Data Protection Regulation) “ความยินยอม” ถือเป็นประเด็นสาคัญอย่างมาก กล่าวคือ การที่จะกระทาการใด ๆ
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน โดยกฎหมายกาหนดว่า ความยินยอมนั้นต้อง
กระทาโดยอิสระ เฉพาะเจาะจง โดยได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอและโดยปราศจากข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าว และต้องทาเป็นหนังสือ นอกจากนี้ ความยินยอมดังกล่าวอาจยกเลิกเพิกถอนเมื่อใดก็ได้ และในหลาย ๆ
กรณีแม้จะได้รับความยินยอม ความยินยอมดังกล่าวก็อาจไม่สามารถใช้บังคับได้ แต่กฎหมายที่กล่าวถึงความยินยอมให้
เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลในบางกรณีมีบัญญัติใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 7 แต่ไม่ได้กล่าวถึงการเพิก
ถอนความยินยอม ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ยังคงมีประเด็นที่ควรแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวให้สมบูรณ์ขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของ
ข้อมูลสุขภาพเพื่อให้เกิดการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วน
บุคคลได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึน้
ประเด็นเรื่องกำรแจ้งต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถึงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ควรกาหนดหลักเกณฑ์ใน
การแจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องข้อ มูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่จัดเก็บไว้ในระบบระเบียน
สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ซึ่งผู้ควบคุมระบบการจัดเก็บข้อมูลได้ดาเนินการเก็บรวบรวม นาไปใช้ รวมถึง
ประเด็นในเรื่องของการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามด้วยว่ามีหรือไม่อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น การส่งต่อ
ผู้ป่วยประสบอุบัตเิ หตุไปยังสถานพยาบาลอื่นข้อมูลส่วนบุคคลจาเป็นต้องส่งต่อ คือ ชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประชาชน
สิทธิทางการรักษาพยาบาล โรคประจาตัว อาการปัจจุบัน รวมถึงเศรษฐานะ ซึ่งการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์บางครัง้ มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อการรักษาชีวิต จึงไม่ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลก่อน
ประเด็นเรื่องมำตรกำรในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ส่วน
บุคคล ผู้วิจัยเห็นว่า มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ (Security
and Privacy Standards) เป็นประเด็นที่ควรให้ความสาคัญ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 บัญญัติไว้ว่าผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีสถานที่
เก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล ให้อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสม มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุม ซึ่งผู้วิจัยเห็น
ว่าไม่เพียงพอควรกาหนดให้หน่วยงานที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนบุคคล ต้องมีมาตรการทางเทคนิคการจัดการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสมและสูงกว่ามาตรการในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบอื่น เพื่อที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากเทคโนโลยีการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นอย่างน้อยที่สุด ต้องทาให้ผู้รับบริการมั่นใจว่า ข้อมูลส่วน
บุคคลของตนเองสามารถจะเข้าถึงได้เพียงบุคคลที่ได้รับอนุญาต มีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย ทาลาย
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข และต้องทาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแน่ใจว่านโยบายรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการ
ของข้อมูลส่วนบุคคลไปปฏิบัตใิ ช้ให้เกิดผล โดยควรกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง รวมถึง
ประเด็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ควรมีความชัดเจนในทางปฏิบัติว่ากรณีใดที่สามารถเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
สุขภาพได้และกรณีใดที่ควรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพโดยไม่เปิดเผยหรือแลกเปลี่ยน ซึ่งความชัดเจนนี้จะเป็น
การส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพที่มีเหตุผลความจาเป็นและความเหมาะสม สามารถเกิดขึ้นได้และส่งผลดีต่อ
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมในระบบสุขภาพต่อไป
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ประเด็นสุดท้ำยคือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. ไม่ได้กาหนดบทนิยามของการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและนาไปใช้ มีเพียงแต่กาหนดหลักการพื้นฐานว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะ
กระทำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ควำม
ยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่…” ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการที่กฎหมายไม่มบี ทนิยามดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความ
ยุง่ ยากในการบังคับใช้และก่อให้เกิดอานาจดุลพินิจอย่างกว้างขวางในการตีความ ซึ่งต่างจาก GDPR ที่ได้กาหนดนิยาม
ของ“การประมวลผล” (processing) ว่าหมายถึง การดาเนินงานหรือการดาเนินการใด ๆ ที่ทาแก่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ในชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะกระทาโดยวิธีอัตโนมัติ หรือไม่ (automated mean) เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก
การจัดการ การจัดโครงสร้าง การจัดเก็บ การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลง การเรียกค้น การให้คาปรึกษา การใช้
การเปิดเผยข้อมูลโดยการส่งผ่าน การเผยแพร่ การจากัด การทาลาย หรือการลบ เป็นต้น
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กำรจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับคนต่ำงด้ำวในจังหวัดพะเยำ
Marriage Registration between Thais and Aliens in Phayao Province
จีรวรรณ สุวรรณสุจริต1*
Jeerawan Suwansutjarit1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหาการจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับคนต่างด้าวในจังหวัดพะเยา จากการศึกษา
พบว่า ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 นาย
ทะเบียนจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสมรสได้ เฉพาะกรณีที่ผู้ร้องขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเท่านั้น แต่ไม่ใช่กรณีที่ไม่มี
ใบสาคัญประจาตัวคนต่า งด้าว หรือไม่มีเอกสารราชการอื่นที่ส ามารถแสดงตั วบุค คลได้ ตามที่ระบุไว้ใ นระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม การพิสูจน์ตัวบุคคลก็เป็น
เรื่องสาคัญ แต่ควรเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมยืดหยุ่นและมีกฎหมายรองรับ แนวทางปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับสถานะของ
บุคคลต่างด้าวและให้ข้นึ อยู่กับดุลพินจิ ของนายทะเบียนมากจนเกินไป ทาให้สิทธิในการสมรสไม่มคี วามแน่นอน
ดังนี้ จึงเห็นควรร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าว กาหนดให้ใช้
หลักฐานอื่นพิสูจน์ตัวบุคคลแทนได้ในกรณีที่ไม่มีเอกสารดังกล่าว กรณีคนต่างด้ าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
อนุญาตให้ใช้หนังสือรับรองอื่นที่มีความน่าเชื่อถือแทนคารับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศไทยได้ หาก
เป็นกรณีคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้กาหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนประกอบการใช้ดุลพินิจของ
นายทะเบียนในการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ร้องขอ
คำสำคัญ: การสมรส, สิทธิ, บุคคลสัญชาติไทย, คนต่างด้างด้าว, การจดทะเบียน

Abstract
This research aims to study the problems of marriage registration between Thais and aliens residing in
Phayao Province. According to the study, it has been found that a registrar shall refuse to register marriage only
where the applicants do not have all the required qualifications subject to the Civil and Commercial Code of
Thailand and Family Registration Act, B.E. 2478, but not in the case that the applicants do not have alien
identification card or other official document used to prove a person's identity as specifying in Ministry of Interior
Regulation for Family Registration (3rd edition), B.E. 2561. Although identity proof is important, choosing of proper
and legitimate method must be applied. Providing the practical guidelines not only failing to comply with the
status of aliens but also depending on the sole discretion of registrar result in hindrance, confusion and
uncertainty of marriage rights.
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Therefore, it is proper to propose a bill for the marriage between Thai citizen and aliens providing that in
case no the abovementioned document, other identity evidences can be used instead. For example, in case of
legal immigrants, a letter of certification from other credible places instead of embassy or consulate in Thailand,
can be used or in case of illegal immigrants, the clear practical guidelines along with the discretion of registrar
should be addressed in verifying qualifications of the applicants.
Keywords: marriage, rights, Thai citizen, aliens, registration

บทนำ
จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีคนต่างด้าวอาศัยอยู่หลากหลายประเภท มีทั้งกรณีเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายและเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อบุคคลต่างด้าวเหล่านี้ได้มีการสร้างครอบครัวกั บคนไทยที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ จึงมีกรณีที่คนต่างด้าวประเภทต่าง ๆ ได้ย่ืนคาร้องขอจดทะเบียนสมรสกับคนไทยเกิดขึ้นในหลาย ๆ อาเภอ
ของจังหวัดพะเยา โดยส่วนหนึ่งจะเห็นได้จากระบบสถิติทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวที่มี
สัญชาติของประเทศอื่นของสานักทะเบียนประจาปีต่าง ๆ ที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในกรณีที่การจดทะเบียนสมรสเป็น
ผลสาเร็จ แต่ในความเป็นจริงยังมีการสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวประเภทอื่นๆ อีกหลายกรณีที่
นายทะเบียนไม่สามารถดาเนินการจดทะเบียนสมรสให้ได้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการ
รับจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวบางประการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่รับรองสิทธิ รวมถึงไม่สอดคล้องกับสถานะบุคคลของคนต่างด้าวในแต่ละประเภท ดังนั้น เพื่อให้การจด
ทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอันเป็นการรับรองสิทธิที่พวกเขาเหล่านั้น
พึงมีตามกฎหมายเอกชน และเพื่อให้ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่จาเป็นต้องมีในการรับจดทะเบียนสมรสระหว่าง
บุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวมีผลใช้บังคับได้จริงในทางปฏิบัติและมีความชอบด้วยกฎหมาย มีความเหมาะสมกับ
สถานะของคนต่างด้าวในแต่ละประเภท ตลอดจนมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนรองรับไม่ปล่อยให้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ
นายทะเบียนมากจนเกินไป บทความวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจดทะเบียนสมรสของคน
ไทยกับคนต่างด้าวในจังหวัดพะเยา เพื่อนาไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
เมื่อพิจารณาความหมายของคาว่า คนต่างด้าว (Aliens) ในกฎหมายไทยหลายฉบับ [1] แล้วพบว่า คนต่าง
ด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ไม่มสี ัญชาติไทย นอกจากนี้ หากพิจารณาองค์ประกอบร่วมตามหลักกฎหมายของไทย
และในหลายหลายๆ ประเทศจะเห็นว่า คาว่า คนต่างด้าวนี้ ยังหมายความรวมถึง บุคคลไร้รัฐ และบุคคลไร้สัญชาติ
ด้วย ซึ่งคนไร้รัฐ (Stateless persons) หมายถึง คนที่ไม่ถูกบันทึกรายการบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใด ส่วนคนไร้
สัญชาติ (Nationalityless persons) หมายถึง คนที่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนชาติของรัฐใด [2] เมื่อพิจารณา
ความหมายของ คนไร้ รั ฐ กั บ คนไร้ สั ญ ชาติ แล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น กล่ า วคื อ คนไร้ สั ญ ชาติ
(Nationalityless persons) หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้รับสัญชาติของรัฐใดๆ เลย แต่ยังมีภูมิลาเนาอยู่อาศัย แต่คนไร้รัฐ
(Stateless persons) หมายถึง คนที่ไม่ได้รับทั้งสัญชาติและไม่มีรัฐใดให้ภูมิลาเนาอยู่อาศัย [3] อย่างไรก็ดี แม้ว่าการ
พิจารณาว่าคนต่างด้าวคนใดเข้าเมืองมาโดยชอบหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองในช่วงเวลาที่คนต่างด้าวนั้นเข้ามาในประเทศไทยเป็นหลัก แต่เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาการจด
ทะเบียนสมรสของคนไทยกับคนต่างด้าว ในงานวิจัยฉบับนี้จึงขอแบ่งกลุ่มประเภทคนต่างด้าวออกเป็น 2 กลุ่มตาม
แนวทางปฏิบัตขิ องกรมการปกครองเรื่องการรับจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวดังนีค้ ือ [4]
(1) คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
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1. คนที่ ไม่มีสั ญชาติไ ทยแต่มีสั ญชาติของรัฐ อื่น และเข้า เมือ งมาโดยชอบด้ วยกฎหมาย กล่ าวคือ มี
เอกสารที่รัฐบาลของประเทศตนรับรอง ได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport) และมีการตรวจลงตรา (Visa) โดยสถานทูต
หรือกงสุลไทยประจาประเทศต้นทางนั้นๆ เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจะต้องได้รับการประทับตราระยะเวลา
ให้อยูใ่ นราชอาณาจักร ประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ลงในหนังสือเดินทางโดยสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
คนต่างด้าวประเภทนี้จะมีสถานะเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว แต่ไม่รวมถึงคนต่าง
ด้าวทีร่ ะยะเวลาในการอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศเทศไทยได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังไม่ยอมเดินทางออกนอกประเทศ
เพราะในกรณีน้ีคนต่างด้าวจะมีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียน
สมรสให้ได้
2. กลุ่มผู้ถือบัตรประจาตัวแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัย
อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อรอส่งกลับหรือไปพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง เมื่อได้ผ่านการพิสูจ น์
สัญชาติ (Nationality Verification – NV) จากประเทศต้นทางและเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยโดยถือหนังสือ
เดินทางทั่วไป (Passport) ที่มีการตรวจลงตรา (Visa) ซึ่งอาจเป็นประเภทท่องเที่ยวหรือทางานในประเทศไทยก็ได้
(2) คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แบ่งออกเป็น 4 กรณี คือ
1. คนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว ได้แก่ กลุ่มผู้พ ลัดถิ่นสัญชาติ
พม่าเชื้อสายไทยเข้ามาหลัง 9 มี.ค. 2519, ชาวลาวอพยพ, ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา, ผู้หลบหนีชาวกัมพูชาเชื้อ
สายไทยเข้ามาในไทยภายหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520, ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าหลัง 9 มี.ค. 2519, กลุ่มบุคคล
ที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337, ส่วนกลุ่มบุตรหลานของบุคคลเหล่านี้ แม้เกิดในประเทศไทยก็
จะมิได้สัญชาติไทยตาม มาตรา 7 ทวิ วรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 เพราะเป็นบุคคลที่เข้าเมือง
มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
2. กลุ่มคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย เช่น กลุ่มผู้ถือบัตรอดีตทหารจีน
คณะชาติ, กลุ่มผู้ถอื บัตรจีนฮ่ออพยพพลเรือน, กลุ่มผู้ถอื บัตรผู้อพยพเชื้อสายไทยเกาะกงกัมพูชาก่อน 15 พ.ย. 2520,
กลุ่มผู้ถือบัตรผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย(อดีตโจรคอมมิวนิสต์ มลายา), กลุ่มผู้ถือบัตรญวณอพยพ, กลุ่มผู้ถือบัตรไทลื้อ,
กลุ่มผู้ถือบัตรชุมชนบนพืน้ ที่สูง (ชาวเขา 9 เผ่า), กลุ่มผู้ถือบัตรชุมชนบนพื้นที่สูง (ไม่ใช่ชาวเขา 9 เผ่า), กลุ่มผู้พลัดถิ่น
สัญชาติพม่า, กลุ่มผู้ถือบัตรผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชือ้ สายไทยเข้ามาก่อน 9 มี.ค. 2519, กลุ่มผู้ถือบัตรบุคคลบนพื้นที่
สูง, ไทลื้อ, ผีตองเหลือ ง, เนปาลอพยพ, จีนฮ่ออิสระ มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายให้สถานะภาพ
ตามกฎหมาย โดยหากบุคคลเหล่านีเ้ กิดในประเทศไทย อาจจะได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
มาตรา 7 ทวิ วรรค 2 เป็นต้น
3. กลุ่มผู้ถือบัตรประจาตัวแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) อาศัยอานาจตาม มาตรา
17 แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2511 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ทาให้คนต่างด้าวกลุ่มนี้มีสถานะเป็นคน
ต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อรอส่งกลับหรือไปพิสูจน์สัญชาติกับประเทศ
ต้นทาง แต่ยังพิสูจน์สัญชาติไม่ผ่านและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้เนื่องจากประเทศต้นทางไม่ยอมรับ
4. บุคคลที่ไม่มสี ถานะทางทะเบียน หมายถึง บุคคลที่รัฐไทยรับฟังว่า ยังพิสูจน์สถานะทางกฎหมายว่า
ด้วยสิ ทธิใ นสัญ ชาติไม่ไ ด้ หรือพิสู จน์ไ ด้แล้ วว่า เป็น คนต่างด้า วแต่ยังไม่สามารถส่ง กลับประเทศต้นทางได้ [5] ซึ่ ง
สามารถจาแนกคนต่างด้าวกลุ่มนี้ได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 บุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยนานแล้ว ซึ่งอาจจะเป็น
กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ดงั้ เดิมแต่ตกสารวจจากทางราชการ ตามกฎหมายถือว่าคนเหล่านี้มีสัญชาติไทย เช่น กรณีชาวไทย
ภูเขาดั้งเดิมในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นต้น กลุ่มที่ 2 เด็กหรือบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยแต่ไม่มีสถานะ
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ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมากเป็น บุตรหลานของบุค คลที่อพยพเข้ามาประเทศไทยนานแล้ว และบุตรหลานของ
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศไทย กลุ่มที่ 3 บุคคลที่ไร้รากเหง้า ซึ่งไม่ทราบที่มา
หรือไม่มีจุดเกาะเกี่ยวที่ชัดเจน เช่น เด็กที่ขาดบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง กลุ่มที่ 4 บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติ ได้แ ก่ บุค คลซึ่ง มีผลงานหรือความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ในด้า น
การศึ ก ษา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และการกี ฬ า รวมทั้ ง ด้ า นอื่ น ๆ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร กลุ่มที่ 5 กลุ่มคนอื่นๆ ที่ไม่มีช่ืออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร อาจเป็นกลุ่มคนดั้งเดิม
หรือกลุ่มที่อพยพมาจากนอกประเทศซึ่งยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย และยังไม่เคยได้รับการสารวจ
ในปี พ.ศ. 2526 ได้มีการจัดทาเลขบัตรประจาตัวประชาชนเป็นเลข 13 หลัก สาหรับคนไทยทุกคนและบุคคล
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย โดยคัดลอกจากทะเบียน พ.ศ. 2515 และเพิ่มเลขประจาตัว 13 หลัก ซึ่งมีการจัดระเบียบของชน
กลุ่มน้อย โดยออกบัตรสีต่างๆ เพื่อจาแนกประชากรกลุม่ นี้ออกเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจะมีบัตรคนละสีซึ่งมีนัยสาคัญว่า
จะได้รับสถานะบุคคลและสิทธิในการทางานรวมถึงการเดินทางออกนอกพื้นที่ที่แตกต่างกันไปออกไป [6] ก่อนปี พ.ศ.
2547 บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะเป็นบัตรกระดาษเคลือบด้วยพลาสติก จนกระทั่งกรมการปกครองได้
ออกระเบียบว่าด้วยบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2547 จึงได้ เปลี่ยนวัสดุและสีของบัตรให้เป็นบัต ร
พลาสติกชนิดที่มีแถบแม่เหล็ก ตัวบัตรเป็นสีชมพูทั้งสองด้าน โดยชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มจะได้รับบัตรประจาตัวสีเดียวกัน
แต่จะระบุชื่อกลุ่มชนกลุ่มน้อยของเจ้าของบัตรไว้ที่หน้าบัตรใต้รายการเลขประจาตัว 13 หลัก ซึ่งภายใต้ระเบียบฉบับนี้
กาหนดอายุของชนกลุ่มน้อยที่จะทาบัตรได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ และให้บัตรมีอายุการใช้ได้ 6 ปี ต่อมาเมื่อมี
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของกลุ่มบุคคลที่ไม่มสี ถานะทางทะเบียน กาหนดให้กระทรวงมหาดไทย
จัดทาทะเบี ยนประวัติแ ละออกเอกสารแสดงตนให้กั บบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรมการปกครองได้ออก
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสารวจและจัดทาทะเบียนสาหรับคนซึ่งไม่มสี ถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 ซึ่ง
ภายใต้ระเบียบฉบับนี้ได้กาหนดบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่ มีสถานะทางทะเบียนเป็นบัตรพลาสติกที่มีแถบแม่เหล็ก
ด้านหน้าเป็นสีขาวด้านหลังเป็นสีชมพู กาหนดอายุของคนที่จะทาบัตรตัง้ แต่ 1 ขวบขึน้ ไป และให้บัตรมีอายุการใช้ 10 ปี
ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกกฎกระทรวงกาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปี
สามารถทาบัตรได้ โดยบัตรจะมีอายุการใช้ 10 ปี แต่ถ้าผู้ถือบัตรพ้นจากการเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือกลายเป็น
คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง บัตรนั้นจะหมดอายุการใช้ทันที ส่วนบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่นายทะเบียน
ออกให้กอ่ นที่จะมีกฎกระทรวงให้ยังคงใช้ได้ต่อไป กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันมีบัตรอยู่ 2 แบบ คือ บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่
มีสัญชาติไทย กับ บัตรประจาบุคคลที่ไม่มสี ถานะทางทะเบียน
1. บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มสี ัญชาติไทย เป็นบัตรพลาสติกที่มสี ีชมพูทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นายทะเบียนจะ
ออกให้กับคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยูถ่ าวรในประเทศไทย (มีใบสาคัญถิ่นที่อยูห่ รือมีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวมีช่ืออยู่
ในทะเบียนบ้าน ท.ร.14) และคนต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ เช่น ชนกลุ่มน้อย (มี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท.ร.13) โดยบุคคลต่างด้าวแต่ละประเภทจะใช้เลข 13 หลัก เช่นเดียวกับบัตรประชาชนของคน
ไทย แต่เลขหลักแรกจะขึ้นต้นด้วยตัวเลขที่ต่างกัน เลขตัวแรกขึ้นต้นด้วยเลข 6 หมายถึง กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดย
ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะชั่วคราวและคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ออกให้แก่ กลุ่มบุคคลบน
พื้นที่สูง กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติ (เข้ามาในไทยเมื่อปี พ.ศ.2493 - 2497) กลุ่มจีนฮ่ออพยพ (คนจีนและครอบครัว
ของทหารจีนคณะชาติเข้ามาในไทยระหว่างปี พ.ศ.2493 - 2504) กลุ่มจีนฮ่ออิสระ (เข้ามาในไทยระหว่างปีพ.ศ.2505
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- 2521) กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เช่น มอญ กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ (เข้ามาในไทยก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2519) กลุ่มผู้
หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร (เข้ามาในไทยตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2519) กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมือง
จากพม่าที่อาศัยอยู่กับนายจ้าง (เข้ามาในไทย ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2519) กลุ่มญวนอพยพ (เข้ามาในไทยระหว่างปี
พ.ศ.2488 - 2489) รวมถึงบุตรที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทย กลุ่มลาวอพยพ (เข้ามาในไทยหลังการ
เปลี่ยนการปกครองในลาว เมื่อปี พ.ศ.2547) กลุ่มเนปาลอพยพ (เข้ามาในไทยก่อน วันที่ 9 มีนาคม 2519 เดิมอยู่ใน
กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า แยกเป็นกลุ่มเนปาลเมื่อปี พ.ศ.2530) กลุ่มอดีตโจรจีนคอมมิวนีสต์มลายา (เข้ามอบตัว
เมื่อปี พ.ศ.2530) กลุ่มไทยลื้อ (เข้ามาในไทยนานแล้ว เดิมได้รับการจัดทาทะเบียน ประวัติในกลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง
และผู้พลัด ถิ่นสัญชาติพม่า เริ่มทาทะเบียนเป็นกลุ่มไทยลื้อเมื่อปี พ.ศ.2537) กลุ่มมลาบีหรือตองเหลือง กลุ่มผู้อพยพ
เชื้อสายไทยจากจังหวัด เกาะกง กัมพูชา (เข้ามาในไทย ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520) กลุ่มผู้หลบหนีชาวกัมพูชา
เชื้อสายไทย (เข้ามาในไทยหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520) กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติ
พม่าเชือ้ สายไทย (เข้ามาในไทยก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2519) กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย (เข้ามาในไทยหลัง
วันที่ 9 มีนาคม 2519) ชุมชนบนพื้นที่สูงที่เป็นชาวเขา 9 เผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง(แม้ว) เมี่ยน(เย้า) อาข่า(อีก้อ) ลาหู่
(มูเซอ) ลีซู(ลีซอ) ลัวะ(ถิ่น) ขมุและมลาบี (ตองเหลือง) ชุมชนบนพื้นที่สูงที่ไม่ใช่ชาวเขา 9 เผ่า เลขตัวแรกขึ้นต้นด้วย
เลข 7 ออกให้แก่บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย ส่วนเลขตัวแรกขึ้นต้นด้วยเลข 00 จะออกให้แก่
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา (จะมีช่ืออยู่ใน ทร. 38 ซึ่งเป็นทะเบียนประวัติสาหรับลงรายการ
คนต่างด้าว) [7]
2. บัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ออกโดยอาศัยอานาจอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เป็นบัตรพลาสติกที่ด้านหน้าเป็นสีขาวด้านหลังเป็นสีชมพู เลขตัวแรกขึ้นต้นด้วยเลข 0
ซึ่งนายทะเบียนจะออกให้กับคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งมีอยู่สองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (0- 0000 -89xxx-xx-x)
เลขตัวแรกขึ้นต้นด้วย 0 ส่วนลาดับที่หกและเจ็ดเป็นเลข 89 หมายถึง คนที่ไม่มสี ถานะทางทะเบียนได้รับการเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนประวัติโดยการสารวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล กลุ่มที่ 2 (0- 0000 00xxx-xx-x) เลขตัวแรกขึ้นต้นด้วย 0 ส่วนลาดับที่หกและเจ็ดเป็นเลข 00 ซึ่งหมายถึง คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่อาจ
มีช่อื ในทะเบียนบ้าน และคนที่ไม่มสี ถานะทางทะเบียนแจ้งเกิดและเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติตามสูติบัตร ท.ร.031 หรือ
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่อาจมีช่ือในทะเบียนบ้านได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติโดยการยื่นคาร้องที่สานัก
ทะเบียน (จะมีชื่ออยู่ใน ทร. 38 ก ซึ่งเป็นทะเบียนประวัตสิ าหรับลงรายการบุคคลที่ไม่มสี ถานะทางทะเบียน)
กฎหมายกาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติครบหลักเกณฑ์ต้องทาบัตรประจาตัว หากฝ่าฝืนมี
ความผิดและโทษ [8] (ยกเว้น คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวมีหนังสือ
เดิ น ทางหรือ วีซ่ า ไม่บัง คับให้ต้อ งมีบัต รประจ าตั ว แต่ห ากบุ ค คลดั ง กล่ า วประสงค์ จะขอมีบัตร ก็ ให้ น ายทะเบี ย น
ดาเนินการให้) ปัจจุบันรัฐได้พยายามดาเนินการออกบัตรประจาตัวให้แก่ต่างด้าวทุกคน แต่ในทางปฏิบัตยิ ังมีขอ้ ขัดข้อง
บางประการที่ทาให้ไม่สามารถออกบัตรประจาตัวให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ เช่น เจ้าหน้าที่แจ้งว่าทาไม่ได้ ไม่มี
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการหรือระบบคอมพิวเตอร์ไม่เปิดให้ดาเนินการดังเช่นกรณีของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยโดย
ขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
เพื่อรอการส่งกลับ มีเลขประจาตัวเป็นบุคคลประเภท 00 ซึ่งปัจจุบันถูกจาหน่ายรายการทะเบียนแล้ว เป็นต้น [9]
อย่างไรก็ดี ไม่ใช่คนต่างด้าวที่มีบัตรประจาตัวทุกคนจะสามารถขอมีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวได้ ทั้งนี้
เนื่องจากสิทธิในการขอมีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 7 หรือ 8 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติก ารทะเบี ย นคนต่า งด้ า ว พ.ศ.2493 กล่ า วคื อ 1. กรณี ค นต่ า งด้ า วซึ่ ง อายุ ตั้ง แต่ 12 ปี
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บริบูรณ์ กาหนดให้ขอรับใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ 2. กรณีคน
ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เป็นคนเข้าเมืองตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กาหนดให้ขอรับใบสาคัญประจาตัวภายใน
7 วั น นั บแต่ วั น ที่ รับอนุ ญ าตให้ เป็ น คนเข้ า เมื อ ง (ทั้ ง คนต่า งด้ า วที่ มีสิ ทธิ เข้ า เมือ งและมีสิ ทธิ อ าศั ย ชั่ว คราวใน
ราชอาณาจักรไทย และ คนต่างด้าวที่มีสิทธิเข้าเมืองและมีสิทธิอาศัยถาวรในราชอาณาจักรไทย) [10] โดยต้องมี
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16) เป็นเอกสารประกอบการออกใบสาคัญประจาตัวด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์การขอรับใบสาคัญถิ่น
ที่อยู่ (ตม.16) มีดังนี้ 1) ต้องคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมพิจารณาคนเข้าเมืองให้เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร ต้องดูประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าจะเปิดรับคาขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเมื่อใด 2) การ
ดาเนินการเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้ายก่อนรับเล่มใบสาคัญใบสาคัญถิ่น ที่อยู่ (ตม. 16) คนต่างด้าวต้องได้รับ
การตรวจลงตรา 3) กรณีคู่สมรสขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อให้ความอุปการะคู่สมรสผู้มีสัญชาติไทย ต้องให้คู่
สมรสผู้มีสัญชาติไทยลงชื่อรับรองเพื่อเป็นพยานต่อเจ้าหน้าที่ และเอกสารประกอบที่ต้องใช้ในการขอรับใบสาคัญถิ่นที่
อยู่ ได้แก่ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หน้าวีซ่าหน้าตราขาเข้าครั้งสุดท้าย ทะเบียนบ้าน (ทร.
14) ต้นฉบับ ใบอนุญาตทางาน ทะเบียนสมรส และค่าธรรมเนียมใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 191,400 บาท หรือ 95,700 บาท
แล้วแต่กรณี [11] จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทาให้เห็นว่า เฉพาะบุคคลต่างด้าวบางประเภทเท่านั้นที่สามารถขอมี
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวได้

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาความหมายและประเภทของคนต่างด้าว
2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายที่รับรองสิทธิในการสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวอันได้แก่
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ พระราชบั ญ ญั ติ จ ดทะเบี ย นครอบครั ว พ.ศ. 2478
รวมทั้ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจด
ทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของกรมการปกครอง เรื่อง การรับจดทะเบียน
สมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าว
3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับคนต่างด้าวใน
จังหวัดพะเยา เพื่อนาไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ

วิธีวิทยำกำรศึกษำ
ผู้เขียนใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Document Research) โดยได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตาราวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความจากวารสารและเอกสารต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนว
คาพิพากษาของศาล การสอบถาม สัมภาษณ์บุคคลผู้มีความรู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

ผลกำรศึกษำ
1. กำรจดทะเบียนสมรสระหว่ำงบุคคลสัญชำติไทยกับบุคคลต่ำงด้ำวตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 และ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจดทะเบีย น
ครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
กฎหมายที่รับรองสิทธิในการสมรสไม่ว่าจะเป็นการสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยด้วยกัน หรือการสมรส
ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าว คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยได้กาหนดเงื่อนไขแห่งการสมรส
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เอาไว้ดังนี้ คือ (1) ชายและหญิงต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้วทั้งคู่ตามมาตรา 1448 (2) ชายและหญิงต้องไม่เป็นคน
วิกลจริต หรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามมาตรา 1449 (3) ชายและหญิงไม่ได้เป็นญาติสืบสาย
โลหิตหรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาตามมาตรา 1450 (4) หากชายและหญิงมีสถานะเป็น
ผู้รับบุตรบุญธรรมและเป็นบุตรบุญธรรมต่อกันจะสมรสกันไม่ได้ตามมาตรา 1451 (5) ชายหรือหญิงไม่ได้เป็นคู่สมรส
ของบุคคลอื่นอยู่ตามมาตรา 1452 (6) ชายและหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากันตามมาตรา 1458 (7) หญิงหม้ายจะ
สมรสใหม่ได้ตอ่ เมื่อขาดจากการสมรสเดิมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 310 วันตามมาตรา 1453 และ(8) ผู้เยาว์จะทาการสมรสได้
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามมาตรา 1454 ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่ หากผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด นายทะเบียนต้องรับจดทะเบียน
สมรสให้ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 10 นายทะเบียนจะปฏิเสธไม่ยอมรับจด
ทะเบียนให้ได้เฉพาะกรณีที่ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เท่านั้นตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 13 โดยจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสมรสเพราะ
เหตุที่คนต่างด้าวไม่มใี บสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวหรือไม่มเี อกสารราชการอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวบุคคล เช่น บัตร
ประจาตัวคนซึ่งไม่มสี ัญชาติไทยหรือบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ไม่ได้ [12] และในชั้นพิจารณาคา
ร้องขอจดทะเบียนสมรสนี้ ศาลจะไม่นาพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 ในมาตรา 19 ที่
บัญญัติว่า เงื่อนไขแห่งการสมรสให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติ ของคู่กรณีแต่ละฝ่ายมาใช้บังคับแต่อย่างใด (คา
พิพากษาฎีกาที่ 4302/2528) ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 8 วรรคหนึ่ง ที่กาหนดเป็นเงื่อนให้ ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องยื่นใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้าวต่อนายทะเบียน หรือเอกสารราชการอื่นที่สามารถแสดงตัวบุคคลได้ในกรณีที่ไม่สามารถนาใบสาคัญ
ประจ าตัว คนต่า งด้ าวมายื่น ได้ นั้น จึง เป็น การก าหนดเงื่อ นไขแห่ง การสมรสเพิ่มเติม นอกเหนือ ไปจากที่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์ในทางกฎหมายสูงกว่ากาหนดเอาไว้ ทาให้ระเบียบดังกล่าวไม่
มีผลใช้บังคับในทางกฎหมาย [13] ส่งผลให้การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสมรสเพราะเหตุดังกล่าวของนายทะเบียนไม่
ชอบด้วยกฎหมายตามไปด้วย ในทางปฏิบัติเอกสารราชการอื่นที่สามารถแสดงตัวบุคคลที่นายทะเบียนยอมรับให้ใช้
แทนใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวได้ คือ บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มสี ัญชาติไทยหรือบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนเท่านั้น หากผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายไม่มีใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าว หรือไม่มีบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือไม่มีบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน อย่างหนึ่งอย่างใด นายทะเบียนจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสมรสให้เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ร้อง
ขอจดทะเบียนสมรสเป็นใคร สาหรับประเด็นปัญหานีถ้ ้าเราแยกประเภทของคนต่างด้าวออกเป็น 2 กรณี ตามแนวทาง
ปฏิบัติของกรมการปกครอง คือ (1) กรณีคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยชอบด้วยกฎหมาย และ (2) กรณีคนต่างด้าวที่
เข้าเมืองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม จะพบว่า กรณีของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย จะไม่พบ
ปัญหา เพราะคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายจะมีหนังสือเดินทาง (Passport) ที่สามารถใช้แสดงตนต่อ
นายทะเบียนได้ แต่หากเป็นกรณีคนต่างด้าวที่ถูกจัดอยู่ในสถานะเป็นผู้เข้า เมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่มี
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือไม่มีบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน เพื่อนามาใช้แทนในกรณีที่ไม่มีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว คนต่างด้าวกลุ่มนี้จะต้องเผชิญปัญหาใน
การเข้าสูส่ ิทธิในการสมรสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้วา่ ในปัจจุบันรัฐจะพยายามดาเนินการออกบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยและบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มสี ถานะทางทะเบียนให้แก่คนต่างด้าวทุกคน แต่ในความเป็นจริงยังมีคนต่าง
ด้าวอีกเป็นจานวนมากที่ยังไม่สามารถมีบัตรได้ เนื่องจากมีข้อขัดข้องบางประการ เช่น ความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ที่
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คิด ว่า ไม่มีอ านาจในการออกบั ต รให้ ไ ด้ หรือ ความบกพร่อ งในระบบคอมพิว เตอร์ ที่ไม่เปิ ด ให้ ด าเนิน การ และใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าคนต่างด้าวที่มีบัตรประจาตัวทุกคนจะมีสิทธิขอมีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวได้
เนื่องจากสิทธิในการขอมีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวต้อ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 7 และ 8 แห่ ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 กาหนดไว้ ทาให้เฉพาะคนต่างด้าวบางที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เท่านัน้ ที่สามารถขอมีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวได้
แต่อย่างไรก็ดี ในอีกแง่มุมหนึ่ง หากเราพิจารณาถึงความเป็นจริงว่า แม้แต่บุคคลสัญชาติไทยเองในการติดต่อ
ทาธุรกรรมไม่วา่ จะเป็นกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตอ้ งยื่นบัตรประชาชนเพื่อใช้แสดงตัวบุคคลเช่นกัน ดังนั้น การ
ที่คนต่างด้าวผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคล ก็เป็น
เหตุผลที่มีน้าหนักรับฟังได้ โดยควรเลือกใช้สิ่งพิสูจน์ตัวบุคคลให้มีความเหมาะสมยืดหยุ่นเหมาะกับสถานะของคนต่าง
ด้าวและมีกฎหมายรองรับเพื่อให้ก ารกระทานั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เนื่องจากสิทธิในการขอมีใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าวนั้นค่อนข้างมีข้อจากัด จะมีได้เฉพาะคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติครบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
กาหนดเท่านั้น ส่วนบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนแม้เป็น
เอกสารราชการอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้ก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อขัดข้องอยู่หลายประการที่ทาให้ไม่สามารถออก
บัตรดังกล่าวได้ ดังนัน้ สิ่งที่ใช้ในการแสดงตัวบุคคลจึงไม่ควรจากัดเฉพาะใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว และเอกสาร
ราชการอื่น อันได้แก่ บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเท่านั้น
ในกรณีที่คนต่างด้าวไม่สามารถนาสิ่งดังกล่าวมาพิสูจน์ตัวบุคคลต่อนายทะเบียนได้ รัฐควรกาหนดให้นายทะเบียน
สามารถรับฟังเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นได้ด้วย แม้เอกสารหรือหลักฐานนั้นจะไม่ได้เป็นของทางราชการ แต่มี
ความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสามารถใช้พิสูจน์ตัวบุคคลแทนได้ และควรยกตัวอย่างของเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
น่าจะใช้แทนได้ไว้ด้วยเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการใช้ดุลพินิจในการรับฟังของนายทะเบียนด้วย เช่น กาหนดให้ใช้ใบ
สอบปากคาจากพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ หรือรู้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ร้องเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นนายจ้าง เพื่อน
บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แทนได้ เป็นต้น ซึ่งการ
กาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องกระทาในรูปแบบของการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสระหว่าง
บุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าว เพราะมีลาดับศักดิ์ในทางกฎหมายเท่ากับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงจะ
ถือว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชอบด้วยกฎหมาย ท้ายสุดในส่วนของนายทะเบียนเองในทางปฏิบัติก็ควรใช้ดุลพินิจ
อนุญาตให้นาเอกสารหรือหลักฐานอย่างอื่นที่สามารถพิสู จน์ตัวบุคคลได้มาใช้แทนได้ตามที่กฎหมายเขียนเปิดช่องไว้
ด้วยเช่นกัน
2. แนวทำงปฏิบัติของกรมกำรปกครอง เรื่อง กำรรับจดทะเบียนสมรสระหว่ำงบุคคลสัญชำติไทยกับ
บุคคลต่ำงด้ำว
(1) กำรรับจดทะเบียนสมรสระหว่ำงบุคคลสัญชำติไทยกับบุคคลต่ำงด้ำวทีเ่ ข้ำเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมำย
คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายในที่น้ี หมายถึง คนที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีสัญชาติของรัฐ
อื่นและเข้าเมืองมาโดยถือหนังสือเดินทาง (Passport) รวมถึงกลุม่ ผู้ถือบัตรประจาตัวแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า
ลาว กัมพูชา) ที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทางและถือเอกสารเดินทางที่มีการตรวจลงตรา (Visa) แล้ว
แนวทางปฏิบัติการรับจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่
กาหนดให้นายทะเบียนตรวจหนังสือรับรองคุณสมบัตขิ องผู้ร้องซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลของผู้ร้องซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือจากองค์การที่รัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย โดยในหนังสือรับรอง
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ต้องระบุเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ผู้ร้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมายและเหมาะสมที่จะทาการสมรสกันหรือไม่ 2. ผู้ร้อง
ประกอบอาชีพอะไรและมีรายได้เท่าไหร่ 3. ภาวะทางการสมรสของผู้ร้อง เป็นโสดหรือสมรสมาแล้ว มีภาระผูกพันที่
ต้องรับผิดชอบในเรื่องอะไรบ้าง 4. ระบุชื่อบุคคลที่ราชการสามารถติดต่อและขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จานวน 2
คน ซึ่งมีถ่นิ ที่อยูห่ รือภูมิลาเนาเดียวกับผู้ร้อง ซึ่งแนวทางนีจ้ ะใช้บังคับกับคนต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มสี ัญชาติของ
รัฐอื่นและเข้าเมืองมาโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ มีหนังสือเดินทาง (Passport) และมีการตรวจลงตรา (Visa) รวมถึง
กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ที่สามารถพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางได้และและถือ
เอกสารเดิ นทางทั่ว ไปที่มีก ารตรวจลงตรา (Visa) แล้ว ด้ วย โดยมีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อ ต้อ งการตรวจสอบว่าผู้ ร้อ งมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ ซึ่งอาจเกิดปัญหาขึ้นได้หากประเทศที่คนต่างด้าวมีสัญชาตินั้นยังไม่
มีก ารแลกเปลี่ ย นทางการทู ตกั บประเทศไทย จึ ง ไม่มีส ถานเอกอั ค รราชทูต หรือ สถานกงสุล ในประเทศไทย เมื่อ
พิจารณาแนวทางปฏิบัติข้อนี้ทาให้คิดไปได้ว่าการรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของเอกชนที่มีสัญชาติของรัฐอื่น
นั้นต้องขึ้นอยู่กับการมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับจดทะเบียนด้วย ซึ่งไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น
นอกจากนี้ยังพบว่า ในบางกรณีแม้จะมีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของผู้ร้องซึ่งเป็นคนต่างด้าวนั้นตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย แต่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลนั้นได้ปฏิเสธที่จะออกหนังสือรับรองคุณสมบัติให้ ทาให้นาย
ทะเบียนไม่สามารถจดทะเบียนสมรสให้ได้เช่นเดียวกัน เพราะไม่มหี นังสือดังกล่าวมาเป็นหลักฐานว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งในประเด็นปัญหานีแ้ ม้วา่ จะสามารถแก้ไขได้โดยการยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้
จดทะเบียนสมรสตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 15 [14] แต่วิธีดังกล่าวมีขั้นตอนที่ต้อง
ใช้ระยะเวลาพอสมควรและอาจมีค่าใช้จ่ายตามมา จึงอาจไม่ได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดี และหากคนต่างด้าวที่ตกอยู่ใน
สถานะดังกล่าวทุกคนต้องฟ้องคดีต่อศาลก่อนจึงจะสามารถทาการสมรสได้ นั่นย่อมแสดงว่าแนวทางปฏิบัติเป็นไป
ในทางที่ไม่สอดรับกับกฎหมายที่รับรองสิทธิในการสมรส ด้วยเหตุน้ี จึงเห็นควรกาหนดแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
หนังสือรับรองคุณสมบัติให้กับคนต่างด้าวประเภทที่มีสั ญชาติของรัฐอื่นและต้องการจดทะเบียนสมรสกับบุคคล
สัญชาติไทยในประเทศไทย แต่ประเทศเจ้าของสัญชาติของคนต่างด้าวนั้นไม่มีการแลกเปลี่ยนทางการทูตกับประเทศ
ไทย ทาให้ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในประเทศไทยที่จะรับรองคุณสมบัตขิ องคนต่างด้าวนั้นให้ได้ หรือ
ในกรณีที่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในประเทศไทยแต่ได้ปฏิเสธที่จะให้คารับรอง โดยการกาหนดให้
สามารถใช้หนังสือรับรองอื่นซึ่งมีความน่าเชื่อถือแทนได้ เช่น จากหน่วยงานของรัฐของผู้ร้องในต่างประเทศ หรือจาก
นายจ้างหรือที่ทางานโดยอาจกาหนดว่าต้องทางานมาแล้วอย่างน้อยเป็นเวลากี่ปี เช่น 3, 5 หรือ 10 ปี หรือหนังสือ
รับรองจากบุคคลที่รู้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ร้องเป็นอย่างดี เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรส
ซึ่งเป็นคนต่างด้าวนัน้ สามารถพิสจู น์คุณสมบัตแิ ละทาการสมรสได้ในที่สุด
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนต่างด้าวออกหนังสือรับรองคุณสมบัติ
เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งการที่จะนาเอกสารมาใช้ย่ืนเป็นหลักฐานต่อนายทะเบียนได้นั้นต้องมีคาแปลเป็นภาษาไทยที่ผ่าน
การรับรองจากกรมการกงสุลเสียก่อน แต่กรมการกงสุลจะรับรองให้ต่อเมื่อสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล
ของประเทศนั้นๆ ที่ประจาอยู่ในประเทศไทยได้รับรองในชั้นต้นก่อน [15] ในกรณีที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถาน
กงสุลของรัฐผู้ร้องในประเทศไทยที่จะทาการรับรองในชั้นต้นได้ ก็ให้ใช้วธิ ีการตามที่กรมการปกครองเคยตอบข้อหารือ
ดังต่อไปนี้แทน กล่าวคือ ข้อ 1 การรับรองความถูกต้องของคาแปลเป็นภาษาไทย ให้กระทาโดย (1) คนไทยที่จบ
การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน (2)
อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้สอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
(3) สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยประเทศนั้นใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็น
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ภาษาราชการ (4) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ข้อ 2 เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทาขึ้นเป็ น
ภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่าตนสามารถ
เข้าใจภาษาดังกล่าวได้ (2) เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีผู้ร่วมงานที่มีความรู้ในภาษาดังกล่าว [16]
(2) กำรรับจดทะเบียนสมรสระหว่ำงบุคคลสัญชำติไทยกับบุคคลต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมำย
คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายในที่น้ี หมายถึง คนต่างด้าวที่ถือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวที่ถือบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่จะไม่รวมถึงแรงงานต่างด้าว 3
สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เพราะหากเป็นแรงงาน 3 สัญชาติดังกล่าวมาขอจดทะเบียนสมรส
นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนสมรสให้ แต่จะแจ้งให้ไปพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางและดาเนินการขอเข้าเมือง
มาให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากได้สัญชาติและถือหนังสือเดินทางเข้าเมืองมาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แนวทาง
ปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสจะกลับไปใช้กรณีคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในทางปฏิบัติ เมื่อมีคา
ร้องขอจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หากคนต่าง
ด้าวนั้นมีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือมี บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน นายทะเบียนจะรับคาร้องไว้ก่อนทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เข้าข่ายเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับจดทะเบียน
สมรสซึ่งจะเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่จะให้ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสหาพยานหลักฐานมาพิสู จน์ต่อ
นายทะเบียนว่ามีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามกฎหมาย โดยเงื่อนไขที่นายทะเบียนมักกาหนดให้ผู้รอ้ งขอหาหลักฐานมาพิสูจน์
คือ ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสต้องไม่มีคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว เพราะจะทาให้การสมรสในครั้งหลังนี้เป็น
การสมรสซ้อนต้องห้ามตามกฎหมาย และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสจะขาดคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขแห่งการสมรส ก็ให้นายทะเบียนยับยั้งการจดทะเบียนไว้ก่อน โดยอ้างข้อกฎหมาย เช่น มาตรา 1452 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่านายทะเบียนไม่อาจตรวจสอบหลักฐานได้วา่ ขณะที่ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสมีคู่
สมรสอยู่หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งการที่นายทะเบียนไม่จดทะเบียนสมรสให้เพราะรอการตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่ถือว่าเป็น
การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสมรส (เทียบเคียงคาพิพากษาฎีกาที่ 4152/2532) ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่านายทะเบียน
จะรับจดทะเบียนสมรสให้ตอ่ เมื่อผู้ร้องหาหลักฐานมาพิสูจน์คุณสมบัติของตนเองได้และหลักฐานนั้นนายทะเบียนต้อง
ยอมรับด้วย จะเห็นได้วา่ แนวทางดังกล่าวทาให้การสมรสซึ่งเป็นสิทธิที่กฎหมายบัญญัติรับรองท้ายสุดแล้วต้องขึ้นอยู่
กับดุลพินจิ ของนายทะเบียนในแต่ละท้องที่แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนกาหนดไว้เพื่ อประกอบการ
ใช้ดุลพินจิ ของนายทะเบียนแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากการที่ในบางอาเภอไม่เคยมีการจดทะเบียนสมรสให้กับบุคคล
สัญชาติไทยและบุคคลต่างด้าวเลย ไม่ว่ากรณีใดๆ [17] ในขณะที่บางอาเภอได้มีการรับจดทะเบียนสมรสให้แก่บุคคล
สัญชาติไทยกับคนต่างด้าวประเภทต่างๆ เช่น การสมรสระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าวประเภทชุมชนบนพืน้ ที่สูง (ไม่ใช่
ชาวเขา) หรือการสมรสระหว่างคนไทยกับบุคคลบนพื้นที่สูง หรือการสมรสระหว่างคนไทยกับบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน เป็นต้น [18] โดยในอาเภอเหล่านั้นนายทะเบียนได้เลือกใช้บันทึกการสอบปากคาพยานบุคคลที่น่าเชื่อ ถือ เช่น
ตัว ผู้ ร้อ งขอจดทะเบี ย นสมรสที่เป็ น บุ คคลสั ญ ชาติไ ทยและเป็ นคนต่า งด้ า วนั้นเอง, รองนายกเทศมนตรี , ก านั น ,
ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้รู้เห็นความเป็นอยู่ของผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสที่เป็นคนต่างด้าวเป็นอย่างดี เป็น
พยานหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ร้องขอจดทะเบียนสมรสประกอบการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนใน
การตัดสินใจรับจดทะเบียนสมรสให้ [19] ซึ่งจากข้อเท็จจริงในบันทึกการสอบปากคามักพบว่า ผู้ร้องขอจดทะเบียน
สมรสทั้งคู่ มักอยู่กิน ฉันสามีภ ริยากันมาก่อ นเป็ นเวลาหลายปี แล้ว ดัง นั้น เพื่อ ให้แ นวทางปฏิบัติ เรื่อง การ รับจด
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ทะเบีย นสมรสระหว่า งบุ คคลสัญ ชาติไทยกั บบุ คคลต่า งด้ าวมีความชัดเจนเป็น ระบบ ป้อ งกั นความเข้ าใจผิด ของ
เจ้าหน้าที่ และไม่ปล่อยให้การเข้าถึงสิทธิในการสมรสกลายเป็นเรื่องที่ไม่มคี วามแน่นอนอันเนื่องมาจากการใช้ดุลพินิจ
ของนายทะเบียนแต่ละคน ซึ่งผลสาเร็จในการใช้ดุลพินิจนั้นต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆ ในตัวผู้ใช้แต่ละคนด้วย เช่น
ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความกล้าหาญในการตัดสินใจ เป็นต้น ดังนั้นจึงควรกาหนดหลักเกณฑ์
ประกอบการใช้ดุลพินจิ ของนายทะเบียน เช่น กาหนดว่า ในกรณีที่ผู้ร้องจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนไทยและต่างด้าวได้
อยู่กินฉันสามีภริยากันมาแล้วอย่างต่าเป็นเวลา 5 หรือ 10 ปี สามารถใช้วิธีสอบปากคาพยานบุคคลที่น่าเชื่อถืออัน
ได้แก่ ตัวผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสทั้งคู่ รองนายกเทศมนตรี กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเพื่อนบ้านที่รู้เห็นชีวิตความ
เป็นอยูเ่ ป็นอย่างดี เป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนต่างด้าวนั้น
ได้ เป็นต้น

สรุปผลและอธิปรำยผล
1. บทสรุป
ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 ได้
รับรองสิทธิในการสมรส ไม่วา่ การสมรสนัน้ จะเป็นการสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยด้วยกัน หรือการสมรสระหว่าง
บุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าว กล่าวคือ หากผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กาหนด ซึ่งไม่รวมถึงการมีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวหรือการมีเอกสารราชการอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้
เช่น บัตรประจาตัวบุ คคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนด้วยแต่อย่างใด นาย
ทะเบียนต้องรับจดทะเบียนสมรสให้ การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนมีได้เฉพาะกรณีที่ผู้ร้องขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขเท่านั้น ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8
วรรคหนึ่ง ที่กาหนดว่า ในกรณีที่ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสเป็นคนต่างด้าวต้องนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวมายื่น
ต่อนายทะเบียนด้วย หรือหากไม่มีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวต้องนาเอกสารราชการอื่นที่สามารถใช้แสดงตัว
บุคคลได้ เช่น นาบัตรประจาตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน มายื่น
แสดงตัวต่อนายทะเบียน ไม่เช่นนั้นนายทะเบียนจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสมรสให้ จึงเป็นการสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่รั บรองสิทธิในการสมรสของ
เอกชนและมีลาดับศักดิ์ในทางกฎหมายสูงกว่า ทาให้ระเบียบดังกล่าวอยู่ในสถานะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อนาย
ทะเบี ย นอ้างระเบี ยบดัง กล่า วมาปฏิเสธไม่รับจดทะเบีย นสมรสจึ งทาให้ การกระทาของนายทะเบี ย นไม่ชอบด้ ว ย
กฎหมายตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ดี หากเราพิจารณาถึงความเป็นจริงว่า แม้แต่บุคคลสัญชาติไทยเองไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อทาธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตอ้ งยื่นบัตรประชาชนเพื่อใช้แสดงตัวบุคคลว่าเป็นใครเช่นกัน ดังนั้น
การที่บุคคลต่างด้าวผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสต้องยื่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ตัวบุคคลต่อนายทะเบียน
ก่อนที่นายทะเบียนจะดาเนินการจดทะเบียนสมรสให้ จึงเป็นเหตุผลที่มีน้าหนักรับฟังได้เช่นกัน แต่เนื่องจากการออก
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวนั้นมีข้อจากัดเพราะจะออกให้ได้เฉพาะบุคคลต่างด้าวบางประเภทที่เข้าหลักเกณฑ์
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้น และในส่วนของบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนอันจัดว่าเป็นเอกสารราชการอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้ตามความหมายของระเบียบข้อ
ดังกล่าว แม้วา่ รัฐจะมีนโยบายสนับสนุนให้คนต่างด้าวทุกประเภทมีบัตรประจาตัวในทุกกรณี แต่เนื่องจากเหตุขัดข้อง
หลายประการจึงทาให้คนต่างด้าวเป็นจานวนมากที่ยังไม่สามารถมีบัตรประจาตัวได้ ดังนั้น หลักฐานที่ใช้ในการแสดง
ตนจึงไม่ควรจากัดเฉพาะเอกสารที่ออกจากทางราชการ เช่น ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือบัตรประจาตัวคนซึ่ง
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ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุตรประจาตัวบุคคลที่ไม่ มีสถานะทางทะเบียนเท่านั้น ในกรณีที่คนต่างด้าวนั้นไม่สามารถนาสิ่ง
ดังกล่าวมาพิสูจน์ตนต่อนายทะเบียนได้ รัฐควรกาหนดให้นายทะเบียนสามารถรับฟังเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นได้
ด้วย แม้เอกสารหรือหลักฐานนั้นจะไม่ได้เป็นของทางราชการ แต่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสามารถใช้พิสูจน์ตัว
บุคคลแทนได้ และควรยกตัวอย่างของเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่น่าจะใช้แทนได้ไว้ดว้ ยเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการใช้
ดุลพินิจในการรับฟังของนายทะเบียนด้วย ซึ่งการกาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องกระทาในรูปแบบของการออก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุ คคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าว เพราะมีลาดับศักดิ์ในทาง
กฎหมายเท่ากับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงจะถือว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชอบด้วยกฎหมาย ท้ายสุด
ในส่วนของนายทะเบียนเองในทางปฏิบัตกิ ็ควรใช้ดุลพินิจอนุญาตให้นาเอกสารหรือหลักฐานอย่างอื่นที่สามารถพิสูจน์
ตัวบุคคลได้มาใช้แทนได้ตามที่กฎหมายเขียนเปิดช่องไว้ด้วยเช่นกัน
สาหรับหนังสือแนวทางปฏิบัติของกรมการปกครอง เรื่อง การรับจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทย
กับบุคคลต่างด้าว ซึ่งกาหนดแนวทางปฏิบัติในการรับจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าว
นัน้ แยกพิจารณาได้ออกเป็น 2 กรณี คือ
1. กรณีการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง
คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง คนที่ไม่มสี ัญชาติไทยแต่มสี ัญชาติของรัฐอื่นและเข้าเมืองมาโดย
ถือหนังสือเดินทาง (Passport) รวมถึงกลุม่ ผู้ถือบัตรประจาตัวแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ที่ได้รับ
การพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทางและถือเอกสารเดินทางที่มีการตรวจลงตรา (Visa) แล้ว ซึ่งหลังจากตรวจ
หนังสือเดินทางแล้วตามแนวทางปฏิบัติกาหนดให้นายทะเบียนตรวจสอบหนังสือรับรองคุณสมบัติ ที่ออกโดยสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือจาก
องค์การที่รัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย หากผู้ร้องขอไม่มีหนังสือรับรองคุณสมบัติดังกล่าว นายทะเบียนก็จะยังไม่รับ
จดทะเบียนสมรสให้และไม่ถือว่าเป็นกรณีที่นายทะเบียนปฏิเสธไม่ยอมจดทะเบียนสมรส ทาให้ผู้ร้องขอแม้จะมีสัญชาติ
และเข้าเมืองมาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ไม่อาจทาการจดทะเบียนสมรสกับคนไทยได้ หากประเทศที่เป็นเจ้าของ
สัญชาติของผู้ร้องนัน้ ยังไม่มกี ารแลกเปลี่ยนทางการทูตกับประเทศไทย นอกจากนี้ ยังพบว่าในบางกรณีแม้จะมีสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของผู้ร้องตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่ได้ปฏิเสธที่จะออกหนังสือรับรองให้ ทาให้นาย
ทะเบียนไม่สามารถจดทะเบียนสมรสให้ได้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ี จึงเห็นควรกาหนดให้ใช้หนังสือรับรองอื่นที่มีความ
น่าเชื่อถือแทนได้ ในกรณีที่ไม่มีสามารถขอหนั งสือรับรองคุณสมบัติจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลนั้นได้
เช่น จากหน่วยงานของรัฐของผู้ร้องในต่างประเทศ หรือจากนายจ้างหรือที่ทางาน และในกรณีที่คารับรองคุณสมบัติที่
ออกจากที่อื่นนัน้ เป็นภาษาอังกฤษ หากไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของรัฐผู้ร้องตั้งอยู่ ในประเทศไทยที่
จะรับรองในชั้นต้น การรับรองความถูกต้องของคาแปลเป็นภาษาไทย ให้กระทาโดย (1) คนไทยที่จบการศึกษาไม่ต่า
กว่า ปริ ญ ญาตรี ใ นหลั ก สู ต รที่ ใ ช้ภ าษาที่ ปรากฏในเอกสารนั้น เป็ น ภาษาในการเรี ย นการสอน (2) อาจารย์ใ น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้สอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกล่าว (3)
สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศที่ตั้งอยูใ่ นประเทศไทย โดยประเทศนั้นใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษา
ราชการ (4) สถานทู ต หรื อ สถานกงสุ ล ไทยในต่ า งประเทศ หรือ เจ้ า หน้า ที่ จ ะยอมรั บเอกสารที่ ทาขึ้ น เป็ น
ภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ ถ้าเจ้าหน้าที่นนั้ เห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษาดังกล่าว
ได้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีผู้ร่วมงานที่มีความรู้ในภาษาดังกล่าว
2. การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคน
ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง กลุ่มผู้ถือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มผู้ถือบัตร
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ประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยในทางปฏิบัติเมื่อมีคาร้องขอจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติ
ไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หากคนต่างด้าวนั้ นมีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือ
ในกรณีที่ไม่มใี บสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว แต่มบี ัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนมาแสดงตัวบุคคลต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะรับคาร้องไว้ก่อนทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เข้าข่ายเป็น
การปฏิเสธไม่ยอมรับจดทะเบียนสมรส แต่หลังจากนั้นจะให้ผู้ร้องหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อนายทะเบียนว่ามี
คุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสจะขาดคุณสมบัติ นาย
ทะเบียนจะยับยัง้ การจดทะเบียนไว้ก่อน โดยอ้างข้อกฎหมาย เช่น อ้างว่านายทะเบีย นไม่อาจตรวจสอบหลักฐานได้ว่า
ขณะที่ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสผู้รอ้ งมีคสู่ มรสอยู่หรือไม่ เป็นต้น จะเห็นได้วา่ แนวทางดังกล่าวทาให้การสมรสซึ่งเป็น
สิทธิที่กฎหมายบัญญัติรับรองท้ายสุดแล้วต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนในแต่ละท้องที่ โดยไม่มีหลักเกณฑ์
เพื่อประกอบการใช้ดุลพินจิ ของนายทะเบียนที่ชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการที่ในบางอาเภอในจังหวัดพะเยาไม่เคยมีการ
รับจดทะเบียนสมรสให้กับบุคคลสัญชาติไทยและบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายเลยไม่ว่าในกรณีใดๆ
ในขณะที่บางอาเภอได้มีการรับจดทะเบียนสมรสให้แก่บุคคลสัญชาติไทยกั บบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย โดยในอาเภอที่รับจดทะเบียนให้ นายทะเบียนได้เลือกใช้บันทึกการสอบปากคาพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น
ตัวผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสทั้งคู,่ รองนายกเทศมนตรี, กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้รู้เห็นความเป็นอยู่
ของผู้ร้องที่เป็นคนต่างด้าวเป็นอย่างดี มาใช้เป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร้องขอจดทะเบียน
สมรสประกอบการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียน ซึ่งจากข้อเท็จจริงในบันทึกการสอบปากคามักพบว่า ผู้ร้องขอจด
ทะเบียนสมรสทั้งคู่มักอยู่กินฉันสามีภริยากันมาก่อนเป็นเวลาหลายปี แล้ว ดังนั้น เพื่อให้แนวทางปฏิบัติในการรับจด
ทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวมีความชัดเจน จึงควรกาหนดหลักเกณฑ์ประกอบการใช้
ดุลพินจิ ของนายทะเบียน เช่น กาหนดว่า ในกรณีที่ผู้ร้องจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนไทยและต่างด้าวได้อยู่กินฉันสามี
ภริยากันมาแล้วอย่างต่าเป็นเวลา 5 หรือ 10 ปี นายทะเบียนสามารถใช้วธิ ีการสอบปากคาพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็น
วิธีการในการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ร้องได้ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหาการจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับคนต่างด้าวในจังหวัดพะเยา
พบว่า แม้ตามกฎหมายไทยจะรับรองสิทธิในการสมรสระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว แต่ในทางปฏิบัติคนไทยและคน
ต่างด้าวนัน้ อาจไม่สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้เลย หากรัฐกาหนดแนวทางปฏิบัติโดยให้น้าหนักกับการรักษาความ
มั่นคงของประเทศมากกว่าการรักษาสิทธิตามกฎหมายเอกชนจนเกินไป เช่น การกาหนดเงื่อนไขว่าสิ่งที่สามารถใช้
แสดงตัวบุคคลต้องเป็นเอกสารที่ออกจากทางราชการเท่านัน้ เช่น ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว บัตรประจาตัวคนซึ่ง
ไม่มสี ัญชาติไทย หรือบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มสี ถานะทางทะเบียน ในขณะที่คนต่างด้างด้าวอีกเป็นจานวนมากอยู่ใน
สถานะที่ยังไม่สามารถมีบัตรได้ สาเหตุหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากความบกพร่องในระบบการดาเนินงานของรัฐเอง หรือ
การกาหนดแนวทางปฏิบัตทิ ี่ไม่สอดคล้องกับสถานะของต่างด้าวในแต่ละประเภท รวมถึงการขาดหลักเกณฑ์ที่มีความ
ชัดเจนเพื่อประกอบการใช้ดุลพินจิ ของนายทะเบียน ทาให้การเข้าถึงสิทธิในการสมรสของคนต่างด้าวเป็นไปได้ยากและ
กลายเป็นเรื่องที่ไม่มคี วามแน่นอน ซึ่งในมุมมองของผู้วจิ ัยเห็นว่าประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจดทะเบียนสมรส
ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวนัน้ อาจแก้ไขได้โดยการที่เราหาจุดสมดุลระหว่างแนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศกับการรับรองสิทธิในการสมรสตามกฎหมาย ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังนี้ คือ
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1. ควรมีการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าว โดยกาหนดว่า
“ในการขอจดหรือบันทึกรายการทะเบียนครอบครัว ให้ผู้ขอยื่นคาร้ องตามแบบ คร.1 และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคา
ร้องหรือนายทะเบียนเรียกตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ย่ืนคาร้องเพื่อให้ทราบว่าผู้ย่ืนคาร้องมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกาหนดหรือไม่ ถ้าผู้ย่นื คาร้องเป็นผู้ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอานาจจากเจ้าของรายการทะเบียนหรือผู้
มีหน้าที่แจ้งตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องหรือนายทะเบียนเรียกตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ได้รับ
มอบหมายหรือได้รับมอบออานาจหนังสือมอบหมายหรือมอบอานาจ และบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้มอบหมายหรือมอบอานาจซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ส่วนกรณีผู้ย่ืนคาร้องเป็น
บุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจาตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้เรียกตรวจบัตรประจาตัวอื่นที่ราชการออกให้ หนังสือ
เดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว บัตรประจาตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้ เช่น ใบสอบปากคาพยานบุคคลที่
น่าเชื่อถือและรู้เห็นชีวิตความเป็นอยูข่ องคนต่างด้าวเป็นอย่างดี” เป็นต้น
2. กรณีคนต่างด้าวเข้าเมืองมาโดยชอบด้วยกฎหมาย กาหนดว่า หากไม่มีคารับรองจากสถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุล หรือจากองค์การที่รัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลตัง้ อยู่ในประเทศไทย หรือมีแต่ไม่ออกคารับรองให้ อนุญาตให้ใช้หนังสือรับรองอื่นที่มีความน่าเชื่อถือแทน
ได้ เช่น จากจากหน่วยงานของรัฐผู้ร้องในต่างประเทศ หรือจากนายจ้างหรือที่ทางาน โดยอาจกาหนดว่าต้องทางาน
มาแล้วอย่างน้อยเป็นเวลากี่ปี เช่น 3, 5 หรือ 10 ปี หรือหนังสือรับรองจากบุคคลที่รู้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ร้อง
เป็นอย่างดี เป็นต้น และในกรณีที่หน่วยงานของรัฐของผู้ร้องออกหนังสือรับรองคุณสมบัติเป็นภาษาอังกฤษ หากไม่มี
สถานเอกอั ค รราชทู ต หรือ สถานกงสุ ลของรั ฐ ผู้ ร้อ งในประเทศไทยที่ จ ะทาการรั บรองในชั้น ต้นได้ ก็ ใ ห้ ใ ช้วิธีก าร
ดังต่อไปนีแ้ ทน คือ ข้อ 1 การรับรองความถูกต้องของคาแปลเป็นภาษาไทยให้กระทาโดย (1) คนไทยที่จบการศึกษาไม่
ต่ากว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ ใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน (2) อาจารย์ใ น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้สอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกล่าว (3)
สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศที่ตั้งอยูใ่ นประเทศไทย โดยประเทศนั้นใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษา
ราชการ (4) สถานทู ตหรือ สถานกงสุล ไทยในต่ างประเทศ ข้อ 2 เจ้า หน้าที่ จะยอมรับเอกสารที่ทาขึ้นเป็ น
ภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยได้ หาก (1) เจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษา
ดังกล่าวได้ หรือ (2) เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีผู้ร่วมงานที่มีความรู้ในภาษาดังกล่าว
3. กรณีคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กาหนดหลักเกณฑ์ประกอบการการใช้ดุลพินิจของนาย
ทะเบียนให้ชัดเจน เช่น กาหนดว่า ในกรณีที่ผู้ร้องจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนไทยและต่างด้าวได้อยู่กินฉันสามีภริยากัน
มาแล้วอย่างต่าเป็นเวลา 5 หรือ 10 ปี สามารถใช้วิธีสอบปากคาพยานบุคคลที่น่าเชื่อถืออั นได้แก่ ตัวผู้ร้องขอจด
ทะเบียนสมรสทั้งคู่ รองนายกเทศมนตรี กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเพื่อนบ้านที่รู้เห็นชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างดี เป็น
พยานหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ร้องแทนได้ เป็นต้น
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กำรฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อขัดขวำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนสิ่งแวดล้อม
Strategic Lawsuit against Environmental Public Participation
วีระยุทธ หอมชื่น1*
Weerayut Homchaen1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษารูปแบบและลักษณะการฟ้องคดีเพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชน
และ (2) ศึกษากฎหมายป้อ งกัน การฟ้องคดี เชิง กลยุทธ์เพื่อ ตัดการมีส่ วนร่ว มของประชาชนของต่างประเทศเพื่อ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือเพิ่มกฎหมายไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีดาเนินงานวิจัยประกอบด้วยวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีจากจากงานวิจัย บทความ
วิทยานิพนธ์ บันทึกข้อสรุปจากการสัมมนาวิชาการ ทัง้ ของไทยและต่างประเทศ ที่มีผู้รวบรวมไว้ และการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) กับผู้มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือทากิจกรรมในประเด็นสาธารณะเพื่อคัดค้าน
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐ หรือบริษัทเอกชนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรื อสุขภาพมักถูกฟ้องเป็นจาเลย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการฟ้องที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความยุติธรรม แต่เป็นการฟ้องเพื่อให้ประชาชนเกิดความ
หวาดกลัวที่จะได้รับโทษทางอาญาหรือชดใช้คา่ เสียหายทางแพ่งจานวนมหาศาล เสียเวลาและทรัพย์สินเนื่องจากการ
ต่อสู้คดีเป็นเวลานาน โดยใช้กระบวนการทางศาลเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งและขัดขวางการแสดงความคิดเห็นหรือ
การแสดงออกเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมแลกกับการถอนฟ้อง ในต่างประเทศเรียกการ
ฟ้องคดีลักษณะนี้ว่า การฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชน (Strategic Lawsuit against Public
Participation : SLAPP) อย่างไรก็ตาม กฎหมายไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่อาจแก้ไขปัญหานี้ได้ ดังนั้น จึงต้อง
มีการศึกษาเพื่อเสนอแนะให้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายไทยเพื่อป้องกันการฟ้องคดีลักษณะดังกล่าว
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาน การฟ้องคดีเชิงกุลยุทธ์ สิ่งแวดล้อม
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Abstract
This research aims to (1) study the types and aspects of Strategic Lawsuit against Public
Participation and; (2) study the foreign law, California Civil Procedure Law, on Anti- Strategic Lawsuit against
Public Participation for amendment Thai laws. This research is qualitative and there are two research
methodologies. First, it is Documentary Research, studying, analyzing and gathering the concepts and theories
from many sources, research, article, as well as summary on academic seminar, selected by other people
.Finally, it is Focus Group with The experts of Criminal Law, Criminal Procedure Law, Civil Law, Civil Procedure
Law, and Environmental Law.
The research found that when the people expressed or activated in the public Issue to protest
the projects or activities, taken place by the state or private company, that impact against the environment or
health, the people are frequently sued as the defendant. Mostly lawsuit is not general goal to receive the justice
but intend merely the defendants are scared relating to criminal offense, immense compensation including time
and money loss. The court used by this action as tool to irritate and disturb environmental public participation.
Abroad, this lawsuit dubbed Strategic Lawsuit against Public Participation. However, Thai exiting laws did not
resolve this problem. Hence, this research provided the guidelines to amend Thai law, Anti- Strategic Lawsuit
against Public Participation, to settle such problem.
Keywords: Public Participation, Strategic Lawsuit, Environment

บทนำ
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็น
หลักการหนึ่งของการพั ฒนาอย่างยั่ งยืน หลักการมีส่ว นร่วมของประชาชนปรากฏในคาปรารภของ UNCHE
Declaration ค.ศ. 1972 กล่าวว่า การบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยการยอมรับความรับผิดชอบของ
พลเมือง ชุมชนและของผู้ประกอบการและสถาบันต่าง ๆ ทุกระดับ คาประกาศกรุงริโอ ค.ศ. 1992 ข้อ 10 กาหนดไว้
อย่างชัดเจนว่า การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับที่เกี่ยวข้องโดยให้มีส่วน
ร่วมในด้านต่าง ๆ 3 ด้าน กอบกุล รายะนาคร (2542) ประกอบด้วย
(1 ) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุและกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชุมชนของตน
(2) สิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ รัฐจะเอื้ออานวยและส่งเสริมความตื่นตัวและการมีส่วน
ร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของสาธารณชนด้วยการเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างกว้างขวาง และ
(3) สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการทางยุติธรรมและทางบริหาร รวมทั้งการได้รับการชดเชยและการเยียวยา
ความเสียหาย
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย กฎหมายที่สาคัญในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในการมี
ส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย ได้แก่
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มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการ
สื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจากัดเสรีภาพดังกล่า วจะกระทามิไ ด้ เว้น แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบั ญญัติแห่ ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรื อเสรีภาพของ บุคคลอื่น เพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของ ประชาชน เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนัน้ ต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของ ปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้อง
เคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น
มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิจัดการ บารุงรัก ษา และใช้ประโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
รัฐในการดาเนินการดังกล่าวด้วย
อีกทัง้ หมวด 5 มาตรา 57 รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการ
ใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และ
ยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้ องถิ่นที่เกี่ ยวข้องมีส่ วนร่วมดาเนินการและได้รับประโยชน์ จากการ
ดาเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 58 การดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชน
หรือ ชุม ชนหรือสิ่ง แวดล้ อมอย่า งรุ นแรง รัฐ ต้อ งด าเนินการให้ มีก ารศึกษา และประเมิน ผลกระทบต่อ คุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี ส่วนได้เสียและประชาชน
และชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดาเนินการ หรือ
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ในการดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องดาเนินการให้มีการเยียวยา ความเดือดร้อนหรือ
เสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า
นอกจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่มีบทบัญญัติในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 6 บัญญัติเรื่องสิทธิและหน้าที่
ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น สิทธิในข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสิทธิในการได้รับชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากรัฐในกรณีที่ได้รับอันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษจากโครงการหรือ
กิจการที่ริเริ่ม สนับสนุน หรือดาเนินการโดย หน่วยงานของรัฐ และมาตรา 7 และมาตรา 8 บัญญัติรับรองฐานะและ
บทบาทหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 บัญญัติเรื่องการทาผังเมือง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดทาผังเมือง ได้แก่ การปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมือง
รวมทั้งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทาผังเมือง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 64 บัญญัติให้บุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับโรงงานที่มี
การกระทาผิดกฎหมายโรงงาน หรือบุคคลซึ่งความเป็นอยู่ถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทาความผิด เป็น
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“ผู้เสียหาย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากล่าวคือสามารถร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานเพื่อให้ลงโทษ
ผู้กระทาผิดได้
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 51
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ป ระชาชนผู้ พ บเห็ น การกระท าผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ี ส ามารถแจ้ ง ความต่ อ พนั ก งานสอ บสวน
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่โดยไม่ชักช้า และให้ถือว่าประชนผู้พบ
เห็นการกระทาผิดเป็น “ผู้เสียหาย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนี้ มาตรา 48 วรรคสอง
ยังบัญญัติให้แบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบปรับให้แก่ผู้แจ้งตามมาตรา 51 กึ่งหนึ่ง
เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายลาดับลองประกอบกันจะพบว่า ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัญหาระดับประเทศและเป็นประเด็นสาธารณะ (Public Issue) ที่ประชาชนควรมีสิทธิที่จะแสดงความเห็น (Freedom of
Expression) ได้โดยไม่ถูกขัดขวาง ทางหนึ่งเพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) และอีกทางหนึ่งก็เพื่อช่วย
รัฐควบคุมตรวจสอบการดาเนินโครงการของเอกชน หรือแม้กระทั่งตรวจสอบรัฐที่อนุมัติโครงการที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน
อย่างไรก็ตาม ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เสมอว่า ประชาชนถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลเนื่องจากการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ โครงการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ในเรื่องนี้ รศ.ดร.
ปกป้อง ศรีสนิท (2559) ให้ความเห็นในงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การฟ้องหมิ่นประมาท: จุดสมดุลระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม” ว่า กรอบแนวคิดของกฎหมายเพื่อป้องกันการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อปิดปาก
(Anti-SLAPP Law) มาจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดและสิทธิในชื่อเสียง
เกียรติยศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวได้รับการยอมรับและกาหนดไว้ในกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil and Political Right:
ICCPR) และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ( Universal Declaration of Human Rights :UDHR) ทั้งนี้ โดยนัย
หมายความว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดแต่การแสดงออกซึ่งความคิดจะไปล่วงล้าสิทธิใน
ชื่อเสียงเกียรติยศและความสงบเรียบร้อยของผู้อ่ืนไม่ได้ จึงเป็นที่มาของกฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาท อย่างไรก็
ตาม บางกรณีที่เป็นการแสดงออกซึ่งความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) เป็นหนึ่งใน
กระบวนการตรวจสอบของภาคประชาชน กลับถูกฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทด้วยเช่นกัน เหตุผลประการหนึ่งของการ
ฟ้องหมิ่นประมาทนั้นก็เพื่อต้องการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือระงับการแสดงออกซึ่งความคิด หรือเรียกอีกอย่างว่า
SLAPP Law นั่นเอง
เมื่อพิจารณาระหว่างสิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศกับประโยชน์สาธารณะจากการที่ประชาชนแสดงออกซึ่ง
ความคิดนั้น เห็นว่า เสรีภาพในการแสดงออกดังกล่าวควรจะต้องมีความสาคัญมากกว่าสิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศของ
บุคคล ในต่างประเทศจึงได้มีกฎหมายป้องกันการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อ “ปิดปาก” โดยมีลักษณะเป็นการสร้าง
กระบวนการพิเศษเพื่อทาให้คดีรวบรัดและประหยัดสาหรับจาเลยที่พิสูจน์ได้ว่าการกระทาของตนเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะมากกว่า
งานศึกษาวิจัยต่างประเทศชิ้นแรกที่ศึกษารูปแบบและลักษณะการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์ คือ งานของ George
W. Pring และ Penelope Canan (1982) ศาสตราจารย์ด้านทฤษฎีกฎหมายชาวอเมริกัน บทความวิจัยชื่อ “SLAPPs:
Strategic Lawsuit against Public Participation” โดย Pring และ Canan นิยามการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์ว่าหมายถึง การ
ฟ้องร้องที่ปราศจากการแสวงหาความยุติธรรมอันเป็นสาระสาคัญ (substantial merit) โดยภาคเอกชนเพื่อหยุด
พลเมืองไม่ให้ใช้สิทธิทางการเมืองเพื่อลงโทษพวกเขา เช่น การฟ้องหมิ่นฐานประมาท การฟ้องร้องในกระบวนยุตธิ รรม
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เหล่านีจ้ ึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งแสวงหาความยุติธรรม แต่เป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อกดดัน จากัด
การแสดงออกเพราะต้องวิ่งเต้นสูค้ ดีและยุตขิ ้อเรียกร้องจากกลุ่มที่เคลื่อนไหว
ในขณะที่งานวิชาการในประเทศไทยในเรื่องนี้มีอยู่น้อยมาก บทความของจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล (2558)
ชื่อ“Asymmetrical Legal Protection for Human Rights Abuses Associated with Corporations: the Use of Legal
Threats against Human Rights Defenders and Victims” ชี้ว่า หลักการทางานของ SLAPP ก็คือ การฟ้องร้องดังกล่าว
จะทาให้ขบวนการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนต้องเสียเวลานานและค่าใช้จ่ายจานวนมากในการต่อสู้คดีความในฐานะ
จาเลยในศาลทาให้ลดทอนทรัพยากรของการขับเคลื่อนผลประโยชน์ของสาธารณะจนเสียงของการเรียกร้องอ่อนแรง
ลงไปเอง ยิ่งในประเทศที่ภาระการพิสูจน์ในคดีหมิ่นประมาทเป็นของจาเลย ต้นทุนที่ตกกับขบวนการเคลื่อนไหว
เรียกร้องสิทธิจะยิ่งทวีคูณ อย่างไรก็ตาม บทความชิ้นนี้เน้นศึกษาเฉพาะสิทธิมนุษยชนทางการเมืองโดยไม่ได้กล่าวถึง
สิทธิในสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
สาหรับประเทศไทย ความตื่นตัวเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการใช้ สิ ท ธิ ข องประชาชน ในรู ป แบบการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ท ากิ จ กรรมในที่ ส าธารณะ
เพื่อคัดค้านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐและของบริษัทเอกชนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนนาไปสู่ความขัดแย้งและการฟ้องคดีต่อศาลทั้งทางแพ่งและอาญา ส่วนใหญ่ประชาชนมักถูกฟ้องเป็น
จาเลยในคดีหมิ่นประมาท การดาเนินคดีมีทั้งการใช้สิทธิทางศาลโดยสุจริต และการฟ้องที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาความยุ ติธรรม แต่เป็น การฟ้อ งเพื่อให้ประชาชนเกิด ความหวาดกลัว ที่จ ะได้ รับโทษทางอาญาหรือชดใช้
ค่าเสียหายทางแพ่งจานวนมหาศาล เสียเวลาและ ทรัพย์สินเนื่องจากการต่อสู้คดีเป็นเวลานาน โดยใช้กระบวนการ
ทางศาลเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้ งขัดขวางการแสดงความคิดเห็ นหรือการแสดงออกเพื่อ ระงับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมแลกกับการถอนฟ้อง ตัวอย่างเช่น บริษัท ทุ่งคา จากัด หรือเหมืองแร่เมืองเลยฟ้องนักเรียน
ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนื่องจากนักเรียนรายนี้ได้แสดงความคิดเห็นด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนต่อสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง และบริษัทเอกชนรายเดียวกันนี้ยังได้ฟ้องชาวบ้านที่แสดงความเห็นใน
ข้อหาหมิ่นประมาทอีกด้วย iLaw FREEDOM (2558)
ดังนั้น ควรมีการศึกษารูปแบบและลักษณะการฟ้องคดีเพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชน และศึกษา
กฎหมายป้องกันการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ในฐานะที่เป็นกฎหมายต้นแบบ (model law) ให้กับกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขหรือเพิ่มเติม
กฎหมายไทยในการเอื้ออานวยและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ
รวมตลอดถึงให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
(1) ศึกษารูปแบบและลักษณะการฟ้องคดีเพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชน
(2) ศึกษากฎหมายป้องกันการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกาเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือเพิ่มกฎหมายไทย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐำน(ถ้ำมี)
ความสาเร็จของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านมลพิษนั้น รัฐแต่เพียง
ฝ่ายเดียวไม่อาจทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ แต่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนในการ
แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกได้อย่างเสรีปราศจากการถูกแทรกแซงจากรัฐหรือบริษัทเอกชนรายใหญ่ แต่ปัจจุบัน
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สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนทางสิ่งแวดล้อมไม่อาจดาเนินไปได้อย่างราบรื่นกลับ ถูกขัดขวางด้วยการถูกฟ้อง
โดยที่กฎหมายปัจจุบันไม่อาจแก้ไขปัญหานี้ได้ ดังนัน้ ควรมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุม้ ครองป้องกันไม่ให้มีการใช้ศาล
เป็นเครื่องมือเพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหนึ่งเพื่อเอื้ออานวยและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ประเด็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองให้ และอีกทางหนึ่งก็เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูก
ฟ้องเป็นคดีตอ่ ศาล

วิธีวิทยำกำรวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบ่งวิธีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
(1) วิจัยเอกสาร (Documentary Research) ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีจากจาก
งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ บันทึกข้อสรุปจากการสัมมนาวิชาการ ทัง้ ของไทยและสหรัฐอเมริกาที่มผี ู้รวบรวมไว้
(2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างละ 1 คน โดยจะนาข้อมูลที่ได้
จากเอกสารและการสนทนากลุ่มมาศึกษาและวิเคราะห์ด้วยกัน

ผลกำรศึกษำ
ผลการวิจัยสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้
1. ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่เป็นเป้าหมายที่จะถูกฟ้องมักเป็นประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการและ
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (Non-Governmental Organization: NGO) เมื่อได้แสดงออกหรือทากิจกรรมเพื่อคัดค้าน
โครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัย ซึ่งกิจกรรมหรือการแสดงออกอยู่ดังกล่าวในรูปของการ
ร้องเรียนว่าเจ้าของโครงการละเมิดกฎหมาย การร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงความเห็นต่อสื่อมวลชน การเข้า
ร่วมในกระบวนการประชาพิจารณ์ การชุมนุม หรือแม้กระทั่งการถูกฟ้องกลับ วัตถุประสงค์ของการฟ้องคดีไม่ใช่เพื่อ
แสวงหาความยุตธิ รรม แต่เพื่อยับยัง้ การใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดความกลัว (chill) ที่จะต้องสูญเสีย
เวลาและค่า ใช้จ่ า ยจานวนมากในการต่อ สู้ค ดี การฟ้อ งคดีลั ก ษณะนี้เป็ น อุ ปสรรคต่อ การใช้สิ ทธิขั้ น พื้นฐานที่
รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มให้
รูปแบบและลักษณะของการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนมีองค์ประกอบ
George W. Pring and Penelope Canan (1989) ดังนี้
(1) เป็นการฟ้องคดีแพ่ง หรือฟ้องแย้ง (Counterclaim) เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทน หรือสั่งห้ามไม่ให้กระทา
การอย่างหนึ่งอย่างใด
(2) ผู้ถูกฟ้องเป็นองค์กรเอกชน ประชาชน หรือกลุ่มบุคคลเนื่องมาจากได้ติดต่อสื่ อสารหรือให้ข้อมูลกับ
หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือประชาชนทั่วไป
(3) ได้แสดงความเห็นในประเด็นที่เป็น หรือเกี่ยวข้องกับประโยชน์ตอ่ สาธารณะ (Public Interest)
การฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์จะแฝงตัว (masquerade) เหมือนคาฟ้องทั่ว ๆ ไป (ordinary lawsuit) ทาให้บางครั้ง
ศาลไม่อาจแยกได้วา่ เป็นการฟ้องเพื่อระงับความเสียหาย หรือการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์ สาหรับข้ออ้างที่ใช้เป็นหลักแห่ง
ข้อหามีทั้งการหมิ่นประมาท (defamation) ซึ่งเป็นหลักแห่งข้อหาที่ใช้อา้ งบ่อยที่สุด ดูหมิ่นซึ่งหน้า (slander) ละเมิดทาง
ธุรกิจ (business torts) ละเมิดอานาจศาล (judicial torts) สมคบคิดกันกระทาผิด (conspiracy) การละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลตามรัฐธรรมนูญ (constitutional-civil rights violations) และเหตุเดือดร้อนราคาญ (nuisance) อย่างไรก็ตาม
ผู้ฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์มักไม่ชนะคดีในศาล แต่จะประสบความสาเร็จในการขัดขวางการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
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ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกของผู้ฟ้องคดี ในขณะที่ประชาชนผู้ถูกฟ้องแม้จะชนะคดีแต่ต้องสูญเสียเวลาและ
ทรัพย์สนิ รวมตลอดถึงมีความเครียดในระหว่างต่อสูค้ ดีอีกด้วย
สาหรับประเทศไทย การฟ้องคดีลักษณะนี้มีจานวนมากซึ่งส่วนใหญ่เ กี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นหรือบุคคลสาธารณะ ในขณะที่การแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่ถูกฟ้องเป็นคดีความ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คดีที่สาคัญ ๆ พอจะสรุปได้ iLaw FREEDOM (2558) ดังนี้
บริษัท ทุง่ คา จากัด ผู้ได้รับสิทธิในการสารวจและพัฒนาแหล่งแร่ทองคาในพื้นที่อาเภอวังสะพุง อาเภอเมือง
จัง หวั ดเลย ได้ฟ้องนายสุ รพั นธ์ ชาวบ้า นจั งหวัด เลยและเลขาธิ การกลุ่ม ฅนรัก ษ์บ้านเกิ ด ในข้อ หานาเข้ าสู่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และข้อหาหมิ่นประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญาเนื่องจากนายสุรพันธ์ได้เคลื่อนไหวคัดค้านการทาเหมืองแร่ทองคาในพื้นที่จังหวัดเลย
โดยกล่าวหาว่า สุรพัน ธ์โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเพจชื่อ “เหมืองแร่ เมืองเลย” เป็นหนังสือร้องเรียนที่ย่ืนต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเลยระบุว่า บริษัททุ่งคาได้ประทานบัตร 6 แปลงเพื่อทาเหมืองแร่ทองคาและแร่พลอยโดยมิชอบ
คดีนบี้ ริษัททุ่งคาได้ฟ้องนายสุรพันธ์ไกลถึงอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งที่เขตเหมืองแร่และภูมลิ าเนาของนายสุรพันธ์
อยู่ ที่ จั ง หวั ด เลย เนื่ อ งจากโจทก์ อ้ า งว่ า พบเห็ น ข้ อ ความดั ง กล่ า วที่ อ าเภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก คว ามผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์จึงถือว่าเกิดขึ้น ณ สถานที่พบเห็นข้อความ ทาให้สุรพันธ์ต้องเดินทางจากจังหวัดเลยมา
ขึน้ ศาลที่แม่สอดเพื่อต่อสู้คดีเป็นระยะทางกว่า 450 กิโลเมตร
บริษัทรายเดียวกันได้ฟ้องชาวบ้าน 6 คนเป็นคดีแพ่ง โดยเรียกค่าเสียหายฐานทาให้เสื่อมเสีย ชื่อเสีย เป็นเงิน
สูงถึง 50 ล้านบาท จากการที่ชาวบ้านจัดทาป้ายตั้งไว้บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน เขียนว่า “หมู่บ้านี้ไม่เอาเหมือง”
โดยเป็นป้ายขนาดใหญ่ 1 ป้าย และป้ายเล็ก ๆ อีกหลายป้ายติดไว้ตลอดทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งทางบริษัททุ่งคาเห็นว่าป้าย
เหล่านีส้ ร้างความเสียหาย ทาให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่ไว้ใจบริษัท และทาให้ได้รับผลกระทบในตลาดหุ้น
นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวยังได้ฟ้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
ตามประมวลกฎหมายอาญา จากการเป็นพิธีกรรายงานข่าวในรายการนักข่าวพลเมือง ซึ่งออกอากาศทางช่องไทยพีบี
เอส (ThaiPBS) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการทาเหมืองแร่ทองคาในอาเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย โดยเข้าแจ้งความที่สถานีตารวจมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพ ทาให้ผู้ต้องหาต้องเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่
กรุงเทพ และจากกรณีเดียวกันบริษัททุ่งคายังยื่นฟ้องสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
ตามประมวลกฎหมายอาญาต่อศาลอาญาอีกด้วย
จากคดีข้างต้นจะพบว่า บริษัทเอกชนเจตนายื่นฟ้องต่อศาล หรือร้องทุกข์ในท้องที่ที่อยู่ไกลจากภูมิลาเนาของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลย ทาให้ต้องรับภาระอย่างหนักเรื่องค่ าใช้จ่ายในการเดินทาง การต่อสู้คดี และการสูญเสียเวลา
อีกทั้ง ยังมีการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจานวนมหาศาล ทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยเกิดความกลัวและความเครียด
การฟ้องคดีลักษณะนี้ถือว่า เป็นการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว นอกจากนี้
การฟ้องคดีเพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่จากัดเฉพาะการฟ้องเป็นคดีแพ่งอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวม
การฟ้องเป็นคดีอาญาอีกด้วย
ในคดีแพ่ง ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2518) อธิบายว่า อานาจฟ้อง (cause of action) ของโจทก์จะเกิดขึ้นเมื่อ
โจทก์ถูกจาเลยโต้แย้งสิทธิ ตามมาตรา 55 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นกรณีที่โจทก์อ้างสิทธิเหนือ
จาเลยแต่จาเลยปฏิเสธสิทธิของโจทก์หรือกล่าวอ้างสิทธิใหม่ ศาลที่มีเขตอานาจก็รับฟ้องไว้พิจารณาได้ ภายหลัง
สืบพยานแล้วหากศาลเห็นว่า โจทก์ไม่มีสทิ ธิอยูจ่ ริงตามกฎหมาย ศาลก็จะพิพากษายกฟ้องต่อไป นอกจากนี้ จักรพงษ์
เล็กสกุลไชย (2553) ชี้ว่า บางคดีปัญหาเรื่องอานาจฟ้องของโจทก์ต้องขึ้นถึงศาลฎีกา เพราะแท้ที่จริงแล้วโจทก์
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เพียงแต่คิดว่าตนถูกโต้แย้งสิทธิจึงนาคดีขึ้นสู่ศาล แต่ในทางกฎหมายไม่ได้ถูกโต้แย้งสิทธิแต่อย่างใด ในท้ายที่สุดแม้
โจทก์จะแพ้คดีเพราะศาลยกฟ้องก็ตาม แต่จาเลยซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการต่อสู้
คดี รวมตลอดถึงเกิดความเครียดในระหว่างนั้น ความเสียหายเหล่านี้จาเลยไม่มีสิทธิเรียกร้องเว้นแต่จะฟ้องเป็นคดี
ใหม่ซึ่งต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน อัน ที่จริง โจทก์อาจวางกลยุทธ์ไว้แต่ตั้งแรกฟ้องอยู่แล้วว่า
เป้าหมายของการฟ้องไม่ใช่การชนะคดีแต่เป็นการขัดขวางจาเลยไม่ให้สอดเข้าเกี่ยวข้องในกิจการของตน ในแง่น้ี ถือว่า
โจทก์เป็น ฝ่ายชนะอยู่เหมือนกัน จะเห็นได้ว่ากระบวนพิจารณาของศาลที่ชักช้ายิ่งทาให้การฟ้องคดีเชิงก ลยุทธ์ มี
ประสิทธิภาพและได้ผลมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม
ดังนัน้ ควรมีกระบวนพิจารณาที่รวดเร็วเพื่อตัดอานาจฟ้องโจทก์
ในประเด็นที่โจทก์จงใจยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอานาจที่อยู่ห่างไหลจากภูมิลาเนาของจาเลยนั้น จารั ส เขมะ
จารุ (2528) อธิบายว่า ตามมาตรา 6 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นทางแก้ข้อขัดข้องของจาเลยหรือ
ความไม่สะดวกของฝ่ายจาเลย เนื่องจากในการฟ้องนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิเรื่องฟ้องต่อศาลใดก็ได้ตามความสะดวก
ภายในขอบเขตของกฎหมาย จาเลยก็สมควรได้รับความสะดวกด้วยจะได้ไม่เป็นการเสียเปรียบกัน จาเลยต้องยื่นคา
ร้อง (motion) ขอโอน (transfer) คดีไปยังศาลอื่นต่อศาลที่โจทก์ได้ย่ืนฟ้อง โดยต้องยื่นคาร้องก่อนจาเลยยื่นคาให้การ
เนื้อหาคาร้องต้องยกเหตุผลขึ้นอ้างอย่างหนึ่งอย่างใด ได้แก่ การพิจารณาในศาลที่โจทก์ฟ้องนั้นจะไม่สะดวก เช่ น
จาเลยไม่มีภูมิลาเนาในเขตศาลที่โจทก์ย่ืนฟ้อง เสียเวลาเดินทางหรือเสียค่าใช้จ่ายมาก หรือจาเลยอาจไม่ได้รับความ
ยุติธรรม เมื่อศาลได้รับคาร้องของจาเลยแล้ว ต้องส่งสาเนาคาร้องให้โจทก์และสอบถามโจทก์ก่อนว่าจะคัดค้าน
ประการใดหรือไม่ ทัง้ นี้ ตามมาตรา 21 (2) หลังจากนั้น ศาลจะพิจารณาว่า มีเหตุอันควรหรือไม่ ถ้าเป็นจริงดังจาเลย
อ้างก็จะอนุญาตแต่จะอนุญาตให้โอนคดีไปทันทีไม่ได้ ต้องมีหนังสือสอบถามไปยังศาลที่จะรับโอนคดีเสียก่อน ถ้าศาล
นั้นไม่ยินยอม จะอนุญาตให้โอนคดีไม่ได้ แต่ถ้าศาลต้นคดีเห็นว่าสมควรให้โอนคดีก็อาจส่งเรื่องให้อธิ บดีผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ชขี้ าด อีกทัง้ ศาลที่จาเลยจะขอโอนคดีไปนัน้ จะต้องเป็นศาลที่มอี านาจพิจารณาคดีนนั้ ได้อยูแ่ ล้ว กล่าวคือ
ต้องเป็นศาลที่โจทก์เลือกฟ้องได้ แต่โจทก์ไม่เลือกฟ้องในศาลนั้น วิขัย ตันติกุลานันท์ (2534) จะเห็นได้ว่า แม้กฎหมาย
จะมีช่องทางให้จาเลยยื่นคาร้องขอโอนคดีไปยังศาลที่จาเลยสะดวกในการต่อสู้คดี แต่ขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากและไม่
แน่วา่ ศาลจะอนุญาตให้โอนคดีหรือไม่ เพราะขึ้นอยูก่ ับดุลยพินิจของศาลที่จะรับโอน
ในคดีอาญา การดาเนินคดีอาญามีด้วยกันสองช่องทาง วิธีแรก ผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเมื่อ
สอบสวนเสร็จแล้วจะเสนอความเห็นว่าควรฟ้องหรือไม่ฟ้องไปยังพนักงานอัยการเพื่อสั่งคดี ตามวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 141 หรือมาตรา 142 แล้วแต่กรณี เมื่อพนักงานอัยการพิจารณาสานวนการสอบสวนแล้วมีคาสั่งให้ฟ้องคดี
ผู้ต้องหาจะตกเป็นจาเลยทันทีนับแต่พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ในทางตรงกันข้ามหากพนักงานอัยการมีคาสั่งไม่
ฟ้องคดี เพราะเห็นว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับ จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดย
สุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรม ตามวิสัยของประชาชนย่อมกระทาได้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผู้ต้องหาก็อาจไม่ถูกฟ้องเป็น
จาเลย ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 21 ดังนั้น พนักงานอัยการจึงมีบทบาท
ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนแต่ก็เฉพาะคดีอาญาเท่านั้น วิธีที่สอง ผู้เสียหายมีสิทธิย่ืนฟ้องคดีไปยังศาลเองได้ โดย
ไม่ตอ้ งร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ศาลที่มีเขตอานาจจะต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนที่จะรับฟ้อง ในขั้นตอนนี้ ผู้ต้องหาจะ
นาสืบพยานหลักฐานของตนไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องระหว่างศาลกับโจทก์เท่านัน้ ตามมาตรา 162 (1) อีกนัยหนึ่งคือ ผู้ต้องหา
มีสิทธินาพยานของตนเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนได้ก็ต่อเมื่อตกเป็นจาเลยแล้วนั่นเอง ส่วนประเด็นเรื่องการ
โอนคดีไปยังศาลอื่นและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในคดีอาญานัน้ ก็คงมีปัญหาเช่นเดียวกับคดีแพ่ง
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2. เมื่ออานาจฟ้องของโจทก์เป็น ปฏิปักษ์ต่อการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการร้องเรี ยน หรือการแสดง
ความเห็นอย่างเสรี (free speech) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณะ (public issue) มาตรา 425.16 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของแคลิฟอร์เนีย (California Code of Civil Procedure, 1993) ให้สิทธิจาเลยยื่นคาร้อง
เป็นกรณีพิเศษเพื่อตัดอานาจฟ้องโจทก์ (special motion to strike) เว้นแต่โจทก์จะพิสูจน์ให้ศ าลเห็นได้ว่า มีความ
เป็นไปได้ที่จะชนะคดี ศาลก็จะดาเนินกระบนพิจารณาต่อไป เมื่อจาเลยยื่นคาร้องเพื่อตัดอานาจฟ้องโจทก์แล้วชนะ
จาเลยมีสทิ ธิได้รับค่าธรรมทนายความและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ในทางตางกันข้ามหากศาลพิจารณาว่า จาเลยจง
ใจยื่นคาร้องเพียงเพื่อต้องการประวิงคดี โจทก์มีสทิ ธิได้รับค่าธรรมเนียมทนายความเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติ
มาตรานี้ไม่ใช้บังคับในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ทันทีที่จาเลยได้ย่ืนคาร้องเพื่อตัดอานาจฟ้อง
โจทก์ กระบวนพิจารณาคดีจะถูกระงับชั่วคราว เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอื่น หลัก กฎหมายดังกล่าวในต่างประเทศ
เรียกว่า กฎหมายป้องกันการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชน (Anti-Strategic Lawsuit against
Public Participation) เมื่อจาเลยได้ย่ืนคาร้องดังกล่าวแล้ว ศาลจะพิจารณาเนื้อหาคาร้องเพื่อสั่งว่า คาฟ้องโจทก์เป็น
การฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์หรือไม่แทนการพิจารณาเพื่อทาคาพิพากษาอย่างเต็มรูปแบบ ทาให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินคดี นอกจากนี้ คู่ความฝ่ายใดที่แพ้ประเด็นในเนื้อหาคาร้อง สามารถยื่นอุทธรณ์คาสั่งได้ทันที มาตรา
425.16 มีหลักเกณฑ์ที่สาคัญ George W. Pring and Penelope Canan (1989) ดังนี้
2.1 การยื่นคาร้องเป็นกรณีพิเศษเพื่อตัดอานาจฟ้องโจทก์ (The Special Motion to Strike Procedure)
มาตรา 425.16 วางหลักว่า จาเลย (SLAPPee) อาจยื่นคาร้องเป็นกรณีพิเศษเพื่อตัดอานาจฟ้องโจทก์
(SLAPPer) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่ย่ืนฟ้อง หรือภายจากนั้นถ้าศาลเห็นสมควร ในการยื่นคาร้องจาเลยต้องทา
เป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผล โดยศาลจะต้องพิจารณาเพื่อสั่งคาร้องให้แล้วเสร็จภายในระเวลา 30 วันนับแต่ย่ืนคา
ร้อง เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งขยายระยะเวลาดังกล่าว ในการต่อสู้คดีคงมีประเด็นตามคาร้องเท่านัน้ ว่า ฟ้องโจทก์เป็นการ
ฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์หรือไม่ โดยไม่อาจยกข้ออ้างหรือข้อเถียงประเด็นตามคาฟ้องได้ เมื่อศาลฟังข้อเท็จจริงยุติไปในทาง
หนึ่งทางใด ก็จะทาคาพิพากษาโดยย่อ (summary judgment) หากฟังว่าฟ้องโจทก์เป็นการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์ ศาลจะ
พิพากษายกฟ้องโจทก์ แต่หากฟังว่าฟ้องโจทก์ไม่เป็นการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์ ก็จะพิพากษายกคาร้องของจาเลย พร้อม
ทั้งดาเนินกระบวนพิจารณาในคดีที่โจทก์ฟอ้ งต่อไป
ในชั้นพิจารณาคาร้อง โจทก์จะต้องพยายามแสดงให้ศาลเห็นว่าคาฟ้องโจทก์มีมูล (prima facie case)
และมีความเป็นไปได้วา่ โจทก์จะชนะคดี ในขณะเดียวกันจาเลยก็จะต้องหักล้างการนาสืบพยานของโจทก์ ในการทาคา
พิพากษาศาลจะต้องพิจารณาทั้งข้ออ้างและข้อเถียงของโจทก์และจาเลย คาพิพากษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นผลมาจากการ
ชั่งน้าหนักพยาน แต่เป็นการพิจารณาความแท้จริงของพยานหลักฐานทั้งหมด คาสั่งของศาลชั้นให้รับหรือไม่รับคาร้อง
ของจาเลยถือว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ดังนัน้ คู่ความย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ได้
2.2 ภาระการพิสูจน์ของจาเลย (The SLAPPee’s Burden of Proof)
ในกรณีที่จาเลยได้ยื่นคาร้องเป็นกรณีพิเศษเพื่อตัดอานาจฟ้องโจทก์ มาตรา 425.16 กาหนดว่า ให้ศาล
รับคาร้องดังกล่าวได้ทันที เว้นแต่โจทก์แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าตนเองมีโอกาสชนะคดีซึ่งภาระการพิสูจน์ของ
โจทก์จะเกิดเมื่อการฟ้องคดีตกอยู่ภายในขอบเขตของมาตรา 425.16 (e) ซึ่งบัญญัติว่า “…(1) ถ้อยแถลงด้วยวาจาหรือ
ลายลักษณ์อักษร หรือรายงานเป็นหนังสือซึ่งได้ทาขึ้นก่อนที่กระบวนการทางฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลา
การ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้อนุญาตตามกฎหมาย (2) ถ้อยแถลงด้วยวาจาหรือลายลักอักษรหรือรายงานเป็น
หนังสือที่ได้ทาขึ้นในประเด็นซึ่งได้รับการพิจารณาหรือทบทวนโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการ หรือ
เจ้าหน้ารัฐได้อนุญาตตามกฎหมายแล้ว (3) ถ้อยแถลงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือรายงานเป็นหนังสือที่ได้ทา
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ขึ้นในพื้นที่เปิดเผยสู่สาธารณะหรือการประชุมสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ (4) หรือการ
กระทาใด ๆ อันเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการร้องเรียนหรือการแสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
สาธารณะหรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ” ในขัน้ ต้นคาร้องของจาเลยต้องแสดงให้เห็นก่อนว่า อานาจฟ้อง
ของโจทก์เกิดจากการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมายของจาเลย และการกระทาเช่นนั้นของจาเลยตกอยู่ภายใต้บังคับข้อ
หนึ่งข้อใดตาม (1) ถึง (4) เมื่อจาเลยพิสูจน์ได้ ดังว่ามานี้ ภาระการพิสูจน์ขั้นถัดไปตกแก่โจทก์ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นไปได้วา่ ตนเองมีโอกาสชนะคดี Kathryn W. Tate (2000)
2.3 ภาระการพิสูจน์ของโจทก์ (The SLAPPer’s Burden of Proof)
ทันทีที่คาร้องของจาเลยได้แสดงว่า ฟ้องโจทก์อยู่ในขอบเขตของมาตรา 425.16 ศาลจะรับคาร้องของ
จาเลยไว้พิจารณา เว้นแต่โจทก์สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าตนเองจะชนะคดี มาตราดังกล่าวกาหนดให้
โจทก์ต้องแสดงถึงข้อเท็จจริงที่เพียงพออันเป็นฐานที่มาแห่งการก่อตั้งมูลคดี (prima facie case) และแสดงว่าข้ออ้าง
ของจาเลยตามรัฐธรรมนูญไม่อาจใช้บั งคับได้กับคดีที่โจทก์ฟ้อง หรือโดยมูลคดีนั้นเองสามารถแสดงถึงข้อเท็จจริงที่
ปฏิเสธข้อต่อสูต้ ามรัฐธรรมนูญของจาเลยได้ หากคาคัดค้านที่เป็นลายลักอักษรของโจทก์ (averment) เป็นข้อมูลที่ไม่
เพียงพอและขาดความน่าเชื่อถือ เป็นเพียงพยานบอกเล่า (hearsay) และข้อมูลที่ไม่เกี่ ยวข้องกับคดี จะไม่มีสิทธินา
สืบพยานให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะคดี ในทางตรงกันข้ามหากโจทก์แสดงให้เห็นถึงพยานหลักฐานที่เพียงพอและรับ
ฟังได้ถึงโอกาสที่จะชนะคดี ศาลจะพิจารณาข้ออ้างของจาเลยที่ปรากฏในคาร้องที่เป็นลายลักอักษรเพื่อนาไปสู่การ
ตัดสินความเป็นไปได้ของโจทก์ที่จะชนะคดี อย่างไรก็ตาม แม้ศาลจะตัดสินว่าโจทก์มีโอกาสชนะคดีแล้วยกคาร้องของ
จาเลย แต่คาสั่งในชั้นคาร้องจะไม่ใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาคดีหลัก
2.4 การพักการพิจารณาไว้ชั่วคราว (Stay of Discovery)
มาตรา 425.16 (g) บัญญัตวิ า่ กระบวนพิจารณาทั้งหลายในคดีจาต้องพักการพิจารณาเมื่อจาเลยได้ยื่น
คาร้องเข้ามาตามบทบัญญัติน้ี อย่างไรก็ตาม อนุมาตรา (g) กาหนดว่า ศาลอาจมีคาสั่งให้การพิจารณาคดีดาเนิน
ต่อไปได้เมื่อศาลเห็นสมควรซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายที่จะสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์ของจาเลย
และโจทก์ โดยไม่ให้จาเลยเอาเปรียบจนเกินไป เว้นแต่โจทก์จะได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไปแต่
ศาลยกคาร้อง เช่นนี้ศาลจะใช้ดุลยพินจิ ดังกล่าวไม่ได้ การพิจารณาคดีก็จะถูกพักไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคาสั่งยก
คาร้องของจาเลย
2.5 ค่าธรรมเนียมทนายความ (Attorney’s Fee)
มาตรา 425.16 (c) บัญญัติว่า จาเลยผู้ชนะคดีในประเด็นตามคาร้องย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเป็น
ค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่เสียไปแม้บุคคลภายนอกจะเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ก็ตาม ในทางตางกันข้ามหากศาลพิจารณาว่า การยื่นคาร้องของจาเลยมีเจตนาเพียงประวิงคดีให้ช้า ศาลจะมีคาสั่งยก
คาร้องและให้จาเลยชดใช้คา่ ธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแก่โจทก์ตามสมควร นอกจากนี้ แม้
โจทก์จะสมัครใจถอนฟ้องก่อนที่จะมีการสืบพยานตามคาร้องก็ตาม ก็ถือว่าจาเลยเป็นฝ่ายชนะคดีตามคาร้องย่อมมี
สิทธิ ได้ รับค่า ชดเชยดั ง กล่ าวเช่น กัน ค่ าใช่จ่า ยที่ จาเลยผู้ชนะคดี มีสิ ทธิไ ด้รับนั้นไม่จ ากัด เฉพาะค่ าใช้จ่า ยที่ เสี ยไป
เนื่องมาจากการยื่นคาร้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เสียไปในระหว่างต่อสู้คดีในชั้นคาร้องอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น
หากมี ก ารต่ อ สู้ กั น จนถึ ง ศาลอุ ทธรณ์ ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ สี ย ไปในชั้น อุ ทธรณ์ ไม่ว่า โจทก์ ห รือ จ าเลย ย่อ มมีสิ ทธิ ไ ด้ รั บ
ส่วนจานวนเงินมากน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ ับดุลยพินิจของศาล
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สรุปผลและอธิปรำยผล
จากการศึกษารูปแบบและลักษณะการฟ้องคดีเพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า การฟ้องคดีเชิงกล
ยุทธ์ไม่จากัดเฉพาะการฟ้องเป็นคดีแพ่งอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยังรวมการฟ้องเป็นคดีอาญาด้วย ซึ่งต่างจากผลงานวิจัย
ของต่างประเทศที่ได้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ โดยจะแฝงตัว (masquerade) เหมือนคาฟ้องทั่ว ๆ ไป (ordinary lawsuit)
ทาให้บางครัง้ ศาลไม่อาจแยกได้วา่ เป็นการฟ้องเพื่อระงับความเสียหายหรือการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์ สาหรับข้ออ้างที่ใช้
เป็ น หลั ก แห่ ง ข้ อ หามีทั้ง การหมิ่น ประมาท (defamation) ซึ่ ง เป็ น หลั ก แห่ ง ข้ อ หาที่ ใ ช้ อ้า งบ่ อ ยที่ สุ ด ดู ห มิ่น ซึ่ ง หน้ า
(slander) ละเมิดทางธุรกิจ (business torts) ละเมิดอานาจศาล (judicial torts) สมคบคิดกันกระทาผิด (conspiracy)
การละเมิด สิทธิส่ว นบุ คคลตามรั ฐธรรมนูญ (constitutional-civil rights violations) และเหตุเดือดร้อนราคาญ
(nuisance) ผู้ที่เป็นเป้าหมายที่ถูกฟ้องมักเป็นประชาชนที่แสดงความคิดเห็นหรือทากิจกรรมเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ
(public issue) ซึ่งการแสดงออกหรือการทากิจกรรมดังกล่าวในรูปของการร้องเรียนว่าเจ้าของโครงการละเมิด
กฎหมาย การร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงความเห็นต่อสื่อมวลชน การเข้าร่วมในกระการประชาพิจารณ์ การ
ชุมนุม หรือแม้กระทั่งการถูกฟ้องกลับ วัตถุประสงค์ของการฟ้องคดีไม่ใช่เพื่อแสวงหาความยุติธรรม แต่เพื่อยับยั้ งการ
ใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดความกลัว (chill) ที่จะต้องสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายจานวนมากในการต่อสู้
คดี การฟ้องคดีลักษณะนี้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มให้ แม้ผู้ฟ้องคดีเชิงกล
ยุทธ์ มั กไม่ชนะคดี ในศาล แต่จะประสบความส าเร็ จ ในการขั ด ขวางการแสดงความคิ ด เห็ น ของประชาชนซึ่ ง เป็ น
เป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรก ในขณะที่ประชาชนผู้ถูกฟ้องแม้จะชนะคดีแต่ตอ้ งสูญเสียเวลาและทรัพย์สิน รวมตลอดถึงมี
ความเครียดในระหว่างต่อสู้คดีอีกด้วย นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า กฎหมายไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปั จจุบันไม่อาจ
แก้ไขปัญหาเหล่านีไ้ ด้ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของงานวิจัยที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ ผลการศึกษากฎหมายป้องกันการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนของมล
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ) มาตรา 425.16 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของแคลิฟอร์ เนีย (California
Code of Civil Procedure, 1993) ให้สิทธิจาเลยยื่นคาร้องเป็นกรณีพิเศษเพื่อตัดอานาจฟ้องโจทก์ (special motion to
strike) เมื่ออานาจฟ้องของโจทก์เป็นปฏิปักษ์ต่อการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการร้องเรียน หรือการแสดงความเห็น
อย่างเสรี (free speech) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณะ เมื่อจาเลยยื่นคาร้องเพื่อตัดอานาจฟ้องโจทก์แล้ว
ชนะ จาเลยมีสิทธิได้รับค่าธรรมทนายความและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ในทางตางกันข้ามหากศาลพิจารณาว่า
จาเลยจงใจยื่นคาร้องเพียงเพื่อต้องการประวิงคดี โจทก์มีสทิ ธิได้รับค่าธรรมเนียมทนายความเช่นกัน นอกจากนี้ ทันที
ที่จาเลยได้ย่ืนคาร้องเพื่อตัดอานาจฟ้องโจทก์กระบวนพิจารณาคดีจะถูกระงับชั่วคราว เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอื่น
เมื่อจาเลยได้ย่ืนคาร้องแล้ว ศาลจะพิจารณาเนื้อหาคาร้องเพื่อสั่งว่า คาฟ้องโจทก์เป็นการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์หรือไม่
แทนการพิ จ ารณาเพื่ อ ท าค าพิ พ ากษาอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ ท าให้ ป ระหยั ด เวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น คดี
หลักกฎหมายดังกล่าวในต่างประเทศเรียกว่า กฎหมายป้องกันการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อตัดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Anti-Strategic Lawsuit against Public Participation)

ข้อเสนอแนะ
1. เมื่อประชาชนได้แสดงความเห็นไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หรือทากิจกรรมที่ได้ทาขึ้นในพื้นที่
เปิดเผยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ หรือการกระทาใด ๆ อันเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการ
ร้องเรียนหรือการแสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกั บประเด็นสาธารณะหรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
แล้วถูกฟ้อง ควรมีกระบวนพิจารณาที่รวดเร็วให้ศาลตรวจสอบอานาจฟ้องโจทก์ โดยให้สทิ ธิจาเลยยื่นคาร้องเป็นกรณี
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พิเศษเพื่อตัดอานาจฟ้องโจทก์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อีกทั้ง ทันทีที่ จาเลยยื่น
ร้อง ศาลควรพักกระบวนพิจารณาคดีหลักวาชั่วคราว เพื่อลดความซ้าซ้อนในกานดาดาเนินคดี
2. หากจาเลยชนะประเด็นตามคาร้อง ควรมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเป็นค่าทนายความและค่าใช้จ่ายที่เสียไป
ระหว่างต่อสู้คดี ในทางตรงกันข้ามหากศาลยกคาร้องของจาเลยโดยให้เหตุผลว่าจงใจประวิงคดี โจทก์ก็ควรได้รับ
ค่าชดเชยดังกล่าวเช่นกัน จานวนค่าชดเชยนั้นไม่ควรกาหนดเฉพาะค่าจ้างทนายความและค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปแล้ว
เท่านัน้ แต่ควรคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเสียในอนาคต เช่น ค่าจ่างทนายความที่ยังไม่ได้จ่าย เป็นต้น
3. ภาระการพิสูจน์ เมื่อจาเลยยื่นคาร้องเป็นลายลักอักษรพร้อมบรรยายข้อเท็จจริงอันฐานที่มาแห่งอานาจ
ฟ้องของโจทก์ว่าเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดตามข้อ 1 ให้ศาลรับคาร้องไว้พิจารณา และให้โจทก์มีภาระการพิสูจน์ว่า
คาฟ้องของโจทก์ไม่ได้เป็นตามที่จาเลยอ้าง คาฟ้องมีมูลและมีโอกาสชนะคดี หากโจทก์พิสูจน์ได้ ให้ศาลยกคาร้องเสีย
แล้วพิจารณาคดีหลักต่อไป
4. เมื่อมีการกระทาเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดตามข้อ 1 แล้วถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลอื่นซึ่งไม่ใช่ภูมิลาเนาของ
จาเลย ศาลควรอนุญาตให้จาเลยโอนคดีไปยังศาลที่จาเลยมีความประสงค์เมื่อจาเลยร้องขอซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา
โดยอาศัยกฎหมายที่มีอยู่ หรือไม่เช่นนั้นก็ควรมีการเพิ่มเติมกฎหมายให้โจทก์ฟ้องได้เฉพาะศาลที่จาเลยมีภูมิลาเนา
เท่านัน้ เนื่องจากปัญหาทั้งหมดจะเกิดขึ้นในชั้นศาล ข้อเสนอทั้ง 4 ข้อควรแก้ไขและเพิ่มเติมไว้ในกฎหมายวิธีสบัญญัติ
ในที่นคี้ ือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่หากเป็นการฟ้องคดีอาญา ศาลก็สามารถใช้มาตรา 15 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นประตูเพื่อใช้หลักการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้อยูแ่ ล้วนั่นเอง
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กำรศึกษำกฎหมำยทรัพยำกรน้ำเพื่อพัฒนำพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ
The Water Recourse Law Study for Development Chiang-Maun district,
Phayao province
วีระยุทธ หอมชื่น1*
Weerayut Homchaen1*
บทคัดย่อ
การศึก ษาวิจัย นี้เป็น งานวิ จั ยเชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research) มีวัต ถุประสงค์ (1) ศึกษาและรวบรวม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้า ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยเน้นศึกษาน้าผิวดิน (2) ศึกษาแนวทางปฏิบัติและภูมิ
ปัญญาของราษฎรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสระและองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านมาง ซึ่ งเป็นพื้นที่ที่
แม่นายมไหลผ่
้
าน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้าเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการที่สอดคล้องเหมาะสม
สาหรับการควบคุมการใช้น้า ความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้น้า รวมตลอดถึงการจัดการทรัพยากรน้าในยามขาด
แคลน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิ งสนทนา ใช้แบบสอบถาม และศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี รวม
ตลอดถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสารวิชาการ
ผลการวิจัยพบว่า อาเภอเชียงม่วนประสบปัญหาขาดแคลนน้าสาหรับการเกษตรซึ่งเป็นปัญหาซ้าซากทุกปี
ปัญหาภัยแล้งมีปัจจัยที่สาคัญสองประการ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นจากการที่ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลายาวนาน
รวมตลอดถึงไม่มสี ถานที่กักเก็บน้าประการหนึ่ง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้าไม่เป็นระบบ ใช้นาอย่
้ างสิ้นเปลือง
อีกประการหนึ่งเนื่องจากน้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี (open access) และไม่มีกฎหมายที่
วางหลักเกณฑ์ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการใช้น้า ในขณะที่กฎหมายน้าของสหรัฐอเมริกามีการควบคุมสิทธิ
การใช้น้าโดยใช้ระบบใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้า ในทานองเดียวกันกฎหมายจีนก็มีการควบคุมสิทธิการใช้
น้าโดยใช้ระบบใบอนุญาตเช่นกัน นอกจากนี้ กฎหมายของทั้งสองประเทศยังมี การเก็บค่าใช้น้าในบางกิจกรรมที่ใช้น้า
ปริมาณมากเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้นาอย่
้ างสิ้นเปลือง นอกจากนี้ สัญญาเหมืองฝายซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญใน
การบริการจัดการน้าที่สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัตริ ่วมกัน ไม่สามารถใช้บังคับกับผู้ใช้นานอกกลุ
้
่มเหมืองฝาย ทาให้
สัญญาเหมืองฝายหมดความศักดิ์สิทธิ์ลง ดังนั้น กฎหมายน้าของไทยควรมีการควบคุมหรือจากัดสิทธิการใช้น้าใน
กิจกรรมบางประเภทที่ลักษณะการใช้น้าในปริมาณมากเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้น้า ในขณะที่การ
รับรองสิทธิชุมชน ควรนาสัญญาเหมืองฝายบัญญัติเป็นกฎหมาย ไม่เพี ยงแต่จะสามารถใช้บังคับได้อย่างเป็นรูปธรรม
เท่านัน้ แต่ยังรวมถึงเนื้อหาของกฎหมายก็ยังสอดคล้องกับวิธีประชาของคนในท้องถิ่นอีกด้วย
คำสำคัญ: กฎหมายน้า สิทธิในน้า สัญญาเหมืองฝาย ระบบเหมืองฝาย
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Abstract
The research is qualitative research. There are objectives in order to study Thai and foreign water laws,
particularly surface water. Furthermore, it aims to study the wisdom of indigenous people in terms of water
management and to study the suitable approaches in order to water regulation, equality of water access,
including water shortage plan.The methodologies classified as three means: informal interview; questionnaire
and academic document analysis in terms of conceptual and theoretical water right.
The study was found Chiang-Maun district has been experiencing water shortage annually, especially
dry season. The factors lead to water deficiency consist of the drought without rain, including inadequate
reservoir. In addition, it is unsystematic water management and over-exploitation because water is the public
goods. Moreover, lack of the law regulates clearly relating to regulation of water utilization. On the other hand,
American water law, the right to exploit water regulated by the permit and legislation systems while the China
water law controls that right with the permit system. Furthermore, both counties force certain activities to pay
water charge in case of much consumption. In addition, the problem is more severe when Muang Fai contract,
as if the indigenous constitution of water management, is inapplicable for the newcomers. Therefore, Thai water
laws, the water right of certain sectors should be regulated, particularly much consumptive sector, in order to
establish the equity of water access. While the community’s right, it is guaranteed as local legislation. It is not
only enforced effectively, but also in conformity with local peoples’ folkway.
Keywords: Water Law, Water Right, Muang Fai contract, People’s Irrigation

บทนำ
อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประสบกับปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกับพื้นที่อ่ื น มีแหล่งน้าตามธรรมชาติที่
สาคัญ คือ ลาน้าปี้ ซึ่งเป็นลาน้าสาขาของลุ่มน้ายมตอนบน และลุ่มน้ายม อันเป็นแหล่งน้าหลักและสาคัญที่สุดของ
ราษฎรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความจาเป็นต้องใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าดังกล่าวเพื่อ
การเกษตร อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ราษฎรในพื้นที่อาเภอเชียงม่วนมีการถือครองที่ดินลักษณะรายย่อย
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต่างฝ่ายต่างจัดการน้าเพื่อผลประโยชน์ของตน อีกทั้ง มีการตัดไม้เพื่อทาฟืนเผาถ่านในบริเวณแหล่ง
ต้นน้าลาธาร ส่งผลให้ต้องประสบกับปัญหาน้าท่วม และขาดแคลนน้าสาหรับการเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาซ้าซากทุกปี
โดยพืน้ ที่การเกษตรกว่า 3,000 ไร่ เป็นนาข้าวทานาได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ชาวนาจึงเรียกร้องให้กรมชลประทาน
สร้างโครงการอ่างเก็บน้าลาน้าปี้ในจังหวัดพะเยา เพราะหากปล่อยให้แห้งแล้งจะทาให้เกษตรกรไม่มีอาชีพทากิน
Thai TBS News (2558) กล่าวโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในอาเภอเชียงม่วน กรมชลประทานได้จัดให้อาเภอเชียงม่วนอยู่
ในประเภทอาเภอที่มีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคแต่ขาดแคลนน้าเพื่อทาการเกษตรเนื่องจากอยู่นอกเขตชลประทานหรือ
เรียกอีกอย่างว่า พื้นที่เกษตรน้าฝนซึ่งไม่มีแหล่งน้าที่มั่นคงมาสนับสนุนในภาวะที่เกิ ดภัยแล้ง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
(2558) ปัญหาภัยแล้งดังกล่าว มีปัจจัยที่สาคัญสองประการ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นจากการที่ฝนทิ้งช่วงเป็น
ระยะเวลายาวนาน รวมตลอดถึงไม่มสี ถานที่กักเก็บน้าประการหนึ่ง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้าไม่เป็นระบบ
ไม่มกี ารวางแผนการใช้น้าอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ ปัญหาสืบเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนน้าดังกล่าวนั้น ยัง
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ก่อให้เกิดปัญหาสาคัญอีกอย่างหนึ่งตามมา นั่นคือ ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้าสาหรับเพื่อใช้ในการเกษตร ซึ่งเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดความรุนแรงและไม่สมัครสมานสามัคคีกันของคนในชุมชน
นอกเหนือจากปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของมนุษย์แล้ว อีกปัญหาหนึ่งที่สาคัญไม่แพ้กันซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้า คือ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าอย่างไม่เป็นระบบและใช้นาอย่
้ างสิ้นเปลือง ทั้งนี้ เนื่องจากน้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มตี น้ ทุน และไม่
มีก ฎหมายที่ ว างหลั ก เกณฑ์ชัด เจนเกี่ ย วกั บการควบคุ ม จากั ด สิ ทธิ ก ารใช้น้า รวมตลอดถึ ง ไม่มีก ฎหมายก าหนด
กฎเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะสาหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในยามขาดแคลน กล่าวโดยเฉพาะในด้านกฎหมาย
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึง่ ที่ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้าและการใช้น้าลักษณะสิ้นเปลือง รวมตลอดถึงความไม่เท่าเทียม
ในการเข้าถึงทรัพยากรน้า นั่นคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304 (2) บัญญัตวิ า่
“สาธารณะสมบัตขิ องแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือสงวน
ไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น
(2) ทรัพย์สนิ สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้า ทางหลวง ทะเลทราบ”
แม้บทบัญญั ติมาตรา 1304 (2) จะมิได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ทรัพยากรน้าหรือแหล่งน้าตามธรรมชาติเป็ น
สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันไว้อย่างชัดแจ้ง แต่ผลจากการตีความจากมาตราดังกล่าวคาว่า
“ทางน้า” ในที่น้ี ก็ต้องรวมถึงทรัพยากรน้าในทางน้านั้นด้วย ดังนั้น สถานะของทรัพยากรน้าหรือแหล่งน้าสาธารณะ
ในทางกฎหมายจึงเป็นสาธารณะสมบัตขิ องแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อานาจ วงศ์บัณฑิต (2547) กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรน้าได้ (open access) โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่
เกี่ยวข้องและสามารถใช้น้าได้ในปริมาณที่ต้องการแม้การใช้น้าจะมีลักษณะสิ้นเปลือง หรือแม้กระทั่งเป็นการผันน้าข้าม
ลุ่มน้าหรือสร้างเหมืองฝาย ทานบ หรือสิ่งปิดกั้นทางน้าอื่นใดเพื่อประโยชน์เฉพาะตน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิด
ปัญหาน้าท่วมเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงทางน้าไหลตามธรรมชาติ นอกจากนี้ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ รวมตลอด
ถึงรัฐวิสาหกิจก็ไม่มีสิทธิในการใช้น้าเหนือเอกชนหรือบุคคลทั่วไป ดังนั้น การใช้น้าของเอกชนบางกิจกรรม หรือบาง
ประเภทที่มีความจาเป็นต้องใช้นาในปริ
้
มาณมาก เช่น สนามกอล์ฟ โรงงาน หรือเกษตรกรรายใหญ่ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีกว่าเกษตรกรรายอื่นอาจก่อหรือสร้างความเสียหายแก่เอกชนหรือเกษตรกรผู้ มีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่า หรือ
แม้กระทั่งก่อหรือสร้างความเสียหายแก่การดาเนินกิจการของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะก็เป็นได้ เพราะระบบการใช้
ทรัพยากรน้าตามกฎหมายดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานความคิดว่า “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” หรือ “ระบบใครดีใครได้ ”
(meritocracy) ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรน้าในยามขาดแคลน
อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังมีบทบัญญัติที่ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุม
จากัดการใช้นาไว้
้ ในมาตรา 1355 ซึ่งบัญญัติว่า
“เจ้าของที่ดินริมทางน้า หรือมีทางน้าผ่าน ไม่มีสิทธิจะชักเอาน้าไว้เกินกว่าที่จาเป็นแก่ประโยชน์ของตนตาม
สมควร ให้เป็นเหตุเสื่อมเสียแก่ที่ดนิ แปลงอื่นซึ่งอยู่ตามทางน้านัน้ ”
บทบัญญัติดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมจากัดสิทธิการใช้น้าของเจ้าของที่ดินริมทางน้า
(riparian right) ณัฐสุดา รัตตมณี (2557) ซึ่งก็คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ และน่าจะต้องรวมถึงผู้ครอบที่ดิน ติดทางน้าด้วย
โดยกาหนดว่าบุคคลดังกล่าวสามารถชักน้าไว้เพื่อใช้เท่าที่จาเป็นแก่ประโยชน์ของตนตามสมควร ปัญหาที่ตามมาจาก
การใช้มาตรา 1355 คือ บางครั้งการชักน้าของเจ้าของที่ดินริมทางน้าแม้จะปฏิบัติตามมาตราดังกล่าวก็อาจก่อหรือ
สร้างความเสียหายให้กับที่ดินแปลงอื่นได้ เพราะ “ความจาเป็น” ในที่น้ี คานึงถึงเฉพาะผู้ต้องการใช้น้าเป็นสาคัญ
โดยมิได้ให้ความสาคัญกับสภาพความเป็นจริงของแหล่งน้าว่าจะมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใด
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นอกจากนี้ มาตรการจากัดควบคุมการสิทธิใช้นาตามาตรา
้
1355 ไม่คลอบคลุมถึงที่ดนิ ซึ่งมิได้มีสว่ นหนึ่งส่วน
ใดติดทางน้า นั่นหมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดนิ แปลงดังกล่าวมีสิทธิใช้น้าได้อย่างไม่มีจากัดแม้จะอยู่ใน
สภาวการณ์น้าแล้งก็ตาม อีกทัง้ มาตรการตามมาตราดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับกรณีการแย่งชิงทรัพยากรน้าในยามขาด
แคลนของกลุ่มคนหมู่มากได้ เพราะมิได้ให้อานาจหน้า ที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดไว้เป็นการเฉพาะใน
การระงับข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากการแย่งชิงทรัพยากรน้าจนอาจรุกรามบานปลายถึงขัน้ ใช้กาลังในการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้คนในชุมชนไม่สามัคคี
กฎหมายที่สาคัญและเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอีกฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในเขตชลประทานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้อานาจแก่กรมชลประทานในการบริหารจัดการน้าเฉพาะในเขตชลประทาน อีกทั้ง กฎหมายฉบับ
นี้มีมาตรการสาคัญเพื่อมิให้เกิดการใช้น้าในลักษณะสิ้นเปลืองนั่นคือ มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพยากรน้า
อย่างไรก็ตาม การดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการอุปโภคบริโภค รวมถึงการใช้น้าเพื่อการเกษตรหรือเพื่อการอื่นใดนอก
เขตชลประทาน ซึ่งก็ต้องนามาตรการตามมาตรา 1355 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อนามาปรับใช้กับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าและย่อมประสบปัญหาดังที่ได้อธิบายแล้วข้างต้น ประกอบกับพระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวงไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ราษฎรผู้ใช้น้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในเขต
ชลประทาน
จากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะพบว่า ปัญหาน้าท่วม น้าแล้งมีสาเหตุสว่ นหนึ่งมาจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งกฎหมายก็เป็นปัจจัยหนึ่งในปัญหานั้น ปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์
จากน้ามากขึ้น เนื่องมาจากอัต ราการเพิ่มขึ้น ของประชาชนและการขยายพื้น ที่การเกษตรกรรม ด้วยเหตุน้ี ควร
เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ว่า ทรัพยากรน้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัด และอาจมิใช่ของฟรีอีกต่อไป
จึงมีความจาเป็นต้องทาการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้าด้วยการออก
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้า (water laws) การจัดการลุ่มน้าในยามขาดแคลนและยามน้าท่วม โดยเน้นการมีส่วนรวม
ของราษฎรในพื้นที่อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา รวมตลอดถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการควบคุมจากัดสิทธิการใช้
น้าบางประเภท โดยการออกกฎหมายเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพยากรน้าในแหล่งน้าผิวดินเพื่อเป็นก าร
ประหยัดและมิให้สูญเสียน้าไปโดยเปล่าประโยชน์ ขณะเดียวกันก็สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรน้าในยาม
ขาดแคลนอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
1. ศึกษาแนวคิด และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้าในประเทศไทยและต่างประเทศ
2. ศึกษาแนวทางปฏิบัติและภูมิปัญญาของราษฎรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสระและองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้าเพื่อหา
แนวทางหรือมาตรการที่สอดคล้องเหมาะสมสาหรับการควบคุมการใช้น้า ความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้น้า
รวมตลอดถึงการจัดการทรัพยากรน้าในยามขาดแคลน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐำน
ปัจจุบัน กฎหมายกาหนดให้ทรัพยากรน้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเข้าถึงได้โดยเสรี (open access)
ซึ่ง ทุ ก คนสามารถใช้ไ ด้ ใ นปริ ม าณที่ จ าเป็ น แก่ ประโยชน์ข องตน แนวคิ ด นี้วางอยู่บนฐานความคิ ด เดิ ม ว่า น้าเป็ น
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ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และเพียงพอสาหรับความต้องการ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่มี
ความต้องการใช้นาในปริ
้
มาณเพิ่มมากขึ้น ทัง้ ในภาคการเกษตร อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม การกาหนดสิทธิใน
น้าดังกล่าวนาไปสู่การแย่งชิงน้าก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างราษฎรผู้ใช้น้าที่อยู่ต้นน้ากับปลายน้า ระหว่างราษฎรกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือแม้กระทั่งความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความไม่เท่า
เทียมกันในการเข้าถึงและใช้น้า โดยผู้ใช้นาที
้ ่อยู่ต้นน้า หรือมีศักยภาพมากกว่า ในทางปฏิบัติ ย่อมมีโอกาสใช้น้าดีกว่ า
ผู้ใช้นารายอื
้
่น
ดั ง นั้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว กฎหมายน้ าในปั จ จุ บั น ควรอยู่ บ นฐานแนวความคิ ด ใหม่ ว่ า น้ าเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอ่ ย่างจากัด (finite resource) และอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกต่อไป โดยมีมาตรการ
ควบคุมสิทธิการใช้นา้ เสริมมาตรการเพื่อให้ใช้นาอย่
้ างประหยัด สร้างกลไกการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการใช้น้า
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มสี ่วนได้เสียในการบริหารจัดการน้า

วิธีวิทยำกำรวิจัย
การวิจัยแยกเป็นสองวิธี (1) วิจัยเอกสารศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้าผิวดิน
อย่างเป็นระบบจากตารา วิทยานิพนธ์ บทความ และเอกสารอื่น ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมตลอด
ถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (2) วิจั ยภาคสนามด้ว ยการจั ดเวที สัมมนา ณ วัด ท่าฟ้าใต้ ตาบลบ้านสระ อาเภอเชียงม่ว น
จังหวัดพะเยา สัมภาษณ์เชิงสนทนากับผู้ใช้น้าจากลุ่มน้ายม 6 คน ประกอบด้วยชาวบ้านในตาบลสระ 3 คน และ
ชาวบ้านในพื้นที่ตาบลบ้านมางอีก 3 คน สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าผิว
ดิน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 1 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน แนวทางการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงสนทนา แบบสอบถาม และจากเอกสารมาใช้ประกอบกันในลักษณะของการ
ผสมผสานข้อมูลเข้าด้วยกัน

ผลกำรศึกษำ
ผลการวิจัยสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้าในประเทศไทยและต่างประเทศเนื่องจากทรัพยากรน้ามีลักษณะ
ทางกายภาพที่แตกต่างจากทรัพย์สนิ ประเภทอื่น โดยจะเคลื่อนที่จากที่หนึ่งยังอีกที่หนึ่งอยู่ตลอดเวลา ปัญหารากฐาน
เกี่ยวกับทรัพยากรน้า คือ น้าเป็นของใคร ใครมีสิทธิใช้ และมีสิทธิใช้แค่ไหน คาตอบของปัญหานี้ย่อมแตกต่างกันไป
ขึน้ อยูก่ ับระบอบการปกครอง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้าเมื่อเทียบกับความต้องการน้า และระบบกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงกฎหมายทรัพยากรน้าของไทย มีความ
จาเป็นต้องศึกษากฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อเป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหา
ภาวะน้าแล้ง รวมตลอดถึงวิธีการจัดสรรน้าอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งประเทศที่มีแนวคิดเรื่องสิทธิในน้าชัดเจนและ
เป็นระบบ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) และสาธารณรัฐประชาชน
จีน ที่ใช้ระบบกฎหมายซีวลิ ลอว์ (Civil Law) เช่นเดียวกับประเทศไทย แยกพิจารณา ดังนี้
1.1 กฎหมายทรัพยากรน้าของสหรัฐอเมริกา
สิทธิในน้าของสหรัฐอเมริกาอยู่บนหลักพื้นฐานสาคัญสองประการ ได้แก่ หลักทรัพย์สิน (property rights)
ซึ่งผูกโยงอยู่กับหลักอานาจของรัฐ (state police powers) โดยถือว่าเป็นอานาจของรัฐที่จะมีอานาจเหนือในการ
ควบคุมการใช้น้า รัฐจะเป็นผู้ออกกฎหมายและกฎเกณฑ์กาหนดคานิยามและเงื่อนไขว่าเอกชนจะมีสิทธิในน้ามากน้อย
เพียงใด Scott S. Slater (2007) ส่วนหลักสิทธิเก็บกิน (usufructuary) Elise L. Larson (2011) หรือสิทธิในการใช้ (right
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2306

to use) สิทธิในน้าเป็นสิทธิเก็บกิน (usufructuary rights) โดยเอกชนไม่อาจเป็นเจ้าของในน้าได้ มีแต่เพียงสิทธิในการใช้
ประโยชน์จากน้าเท่านัน้ ดังนัน้ การที่เอกชนรายใดจะใช้นาหรื
้ อชักน้าออกไปจากแหล่งน้าเดิมจะต้องไม่ก่อให้เกิดความ
กระทบกระเทือนกับสิทธิของผู้ใช้นารายอื
้
่น มหาชนโดยรวมและสิ่งแวดล้อม ระบบกฎหมายระดับมลรัฐที่กาหนดสิทธิ
ในน้าและสิทธิในการใช้น้าของสหรัฐอเมริกา สามารถจาแนกได้เป็นสามระบบ ได้แก่ มลรัฐที่ใช้ระบบเจ้าของที่ดินริม
ทางน้า มลรัฐที่ใช้ระบบผู้มีสทิ ธิยึดถือก่อน และมลรัฐที่ใช้ระบบผสม
(1) ระบบเจ้าของที่ดนิ ริมทางน้า (Riparian Right)
สิทธิของเจ้าของที่ดินริมทางน้าทั่วไปตามระบบเจ้าของที่ดินริมทางน้าในสหรัฐอเมริกานั้น ประกอบไป
ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ทางน้ า ตกปลา ใช้ ใ นครั ว เรือ น ใช้ ทางน้าเพื่อ การเดิ น เรือ ใช้ เพื่อ การอุ ต สาหกรรมหรื อ
วัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ รวมถึงการใช้นาเพื
้ ่อผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น Steven Ferry (2001) แต่สทิ ธิของเจ้าของ
ที่ดนิ ริมทางน้าเหล่านีม้ เี พียงการใช้ประโยชน์จากน้าเท่านัน้ โดยไม่อาจเป็นเจ้าของตัวน้าได้โดยตรง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
น้าซึ่งอยูใ่ นแหล่งน้า โดยยังมิได้แยกออกมาจากทางน้า เจ้าของที่ดนิ ริมทางน้าย่อมไม่อาจอ้างความเป็นเจ้าของได้
ระบบเจ้าของที่ดนิ ริมทางน้าจะใช้การได้ดีในบริเวณเขตร้อนชื้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรัฐแถบภาคตะวันออก
ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีน้ามาก ดังนั้น มลรัฐในแถบตะวันออกของแม่น้ามิสซิสซิปปีเกือบทุกมลรัฐจะใช้ระบบ
เจ้าของที่ดินริมทางน้านี้ Joseph L. Sax and Robert H. Abrams (1986) การจะเป็นผู้มีสิทธิใช้น้าอย่างเจ้าของที่ดินริม
ทางน้าได้นั้น นอกเหนือจากจะต้องมีที่ดินส่วนหนึ่งส่วนใดติดกับทางน้าแล้ว ยังต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ทางน้านั้น
จะต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดว้ ย (natural flow and natural watercourse) แต่หากเป็นทางน้าหรือแหล่งน้าที่เกิดขึ้น
โดยมนุษย์สร้างขึ้นไม่อาจมีสิทธิใช้น้าตามแนวคิดนี้ได้ Stuart L. Somach (1991) ซึ่งทางน้า (watercourse) จะต้อง
ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ได้แก่ ช่องทางน้า พื้นน้าและฝั่ง นอกจากนี้ ยังต้องมีนาไหลสม่
้
าเสมอหรือตามฤดูกาล
รวมถึงหากทางน้าดังกล่าวมีครบสามองค์ประกอบแต่อยู่ใต้ดิน เจ้าของที่ดินก็สามารถมีสิทธิและหน้าที่อย่างระบบ
เจ้าของที่ดนิ ริมทางน้าได้
สิทธิของเจ้าของที่ดินริมทางน้า (riparian right) เป็นสิทธิให้ผู้ใช้น้าริมทางน้าสามารถใช้น้าได้อย่างไม่
จากัดโดยไม่ถูกรบกวนสิทธิจากการใช้สิทธิของเจ้าของริมทางน้าผู้อ่ืนแต่ก็ต้องมีหน้าที่ไม่รบกวนสิทธิของผู้อ่ืนเช่นกัน
(correlative duty) ถือเป็นสิทธิเท่าเทียมกัน หากเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้าด้วยกันกฎหมายสหรัฐอเมริกาให้นาหลัก
เรื่องละเมิดมาใช้ นอกจากนี้ เจ้าของที่ดนิ ริมทางน้ามีหน้าที่ตอ้ งใช้นาโดยต้
้
องไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือปล่อยน้าเสียลงสู่
ทางน้า Jan G. Laios (1985)
ในสถานการณ์ที่มีน้าปริมาณมากในรัฐ จะไม่เกิดปัญหาการใช้น้าของเอกชนแต่ละราย แต่เมื่ออยู่ใน
สภาวะขาดแคลนน้าเจ้าของที่ดินริมทางน้าทุกรายมีภาระที่จะต้องรับปัญหาการขาดแคลนน้าอย่างเท่าเทียมกัน โดย
แต่ละรายจะต้องลดปริมาณการใช้น้าให้น้อยลงให้เป็นไปตามหลักตามสมควรหรือความสมเหตุสมผล (reasonable
use) หลักการใช้นาตามสมควรนี
้
้ใช้ทั้งในกรณีการใช้น้าที่กระทบปริมาณน้าในทางน้า (consumptive) เช่น การอุปโภค
บริโภค การชลประทาน และการใช้น้าที่ไม่กระทบปริมาณน้าในทางน้า (non-consumptive) เช่น การตกปลา เดินเรือ
ว่ายน้า การปั่นกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
ในเวลาต่อมาในหลายมลรัฐที่เดิมนิยมใช้ระบบเจ้าของที่ดินริมทางน้าในการกาหนดสิทธิการใช้น้าได้นา
ระบบอนุญาต (permit system) หรือระบบอนุญาตโดยฝ่ายปกครอง (administrative permit system) มาใช้ เกิดเป็น
ระบบอนุญาตในแถบรัฐภาคตะวันออก (eastern systems) William Goldfarb (1988) มลรัฐที่ใช้ระบบอนุญาตนี้ เช่น มล
รัฐฟอร์ลิดา แคนตักกี้ อาคันซอ ไอโอว่า นิวยอร์ก นิวเจอร์ซี เป็นต้น โดยแต่ละมลรัฐจะมีการบัญญัติการอนุญาตที่
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แตกต่างกันไปแต่หลักการส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการต้องยื่นเรื่องการขออนุญาตการใช้น้า ต้องระบุสถานที่ใช้
ปริมาณ อัตราการไหลของน้าที่ผัน และอัตราการไหลของน้าตามธรรมชาติในบริเวณนัน้
เมื่อมีการอนุญาตแล้ว ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกเก็บไว้เพื่อรัฐจะได้ใช้เป็นข้อมูลวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าต่อไป ในระบบกฎหมายนีบ้ างครัง้ เป็นการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนหลักการเดิมอย่างหลักการใช้น้าอย่าง
สมเหตุส มผล หรือบางครั้ง อาจกาหนดไม่อนุญ าตให้เจ้าของที่ดิน ขายสิทธิการใช้น้าแยกจากที่ดิ นริม ทางน้าเดิ ม
นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดลาดับความสาคัญโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการใช้ น้า เช่น การใช้น้าใน
ครัวเรือนควรได้รับสิทธิก่อนการใช้น้าเพื่อการชลประทานหรืออุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ มลรัฐที่ใช้ระบบอนุญาตนี้
จะกาหนดให้ผู้ใช้น้าต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้น้าด้วยเพื่อให้การใช้นาเกิ
้ ดประโยชน์สูงสุด
(2) ระบบผู้มีสทิ ธิยึดถือก่อน (Prior Appropriation System)
ระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อน (prior appropriation system) หรือระบบใครมาก่อนมีสิทธิก่อน (first in time, is
first in right) Amnat Wongbandit (1989) ระบบนี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางและได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากในมลรัฐที่มี
ภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง หรือกึ่งแห้งแล้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ มีปริมาณ
น้าน้อย และเนื่องด้วยในเวลาต่อมาสหรัฐอเมริกากาหนดเข้มงวดให้น้าเป็นทรัพย์สินของรัฐ (public domain) ส่งผลให้
ในเวลาต่อมาหลายมลรัฐเลือกใช้ระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อน โดยกาหนดหลักการใช้น้าให้เกิดประโยชน์และสิทธิการขอ
ใบอนุญาตในการใช้นา้ แต่กาหนดให้สิทธิดังกล่าวจะยังไม่มีผลจนกว่าจะได้มีการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การใช้น้าเป็นไป
อย่างเกิดประโยชน์จริง (beneficial use) Kent Holsinger (2013) หรือกรณีรัฐนอร์ทดาโคตาก็ได้กาหนดให้แม่น้าและ
ทางน้าทุ ก สายถื อ เป็ น กรรมสิทธิ์ ข องรั ฐ ตลอดไป และจะต้อ งอยู่ภ ายใต้ก ารใช้ต ามระบบผู้ มีสิทธิ ยึดถื อ ก่ อนและ
หลักการใช้ให้เกิดประโยชน์รัฐนิวเม็กซิโกก็กาหนดให้น้าเป็นของรัฐและการใช้น้าจะต้องเป็นไปอย่างเกิดประโยชน์
โดยหลักการตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแต่ละรัฐนี้ ทาให้สิทธิในการดึงน้ามาใช้อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่าย
บริหาร แต่หากไม่มปี ระกาศจากฝ่ายบริหารให้ควบคุมน้า สิทธิการใช้นาจากทางน้
้
าสาธารณะก็จะอิสระ อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัตทิ างน้าจะถูกควบคุมโดยฝ่ายบริหารเกือบทั้งปีหรืออาจถูกควบคุมในช่วงเพาะปลูกในการสูบหรือดึงน้ามา
ใช้ในแต่ละครั้ง โดเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้าเพื่อการอุตสาหกรรม จะต้องมีการตรวจสอบยืนยันที่แน่ชัดว่า เอกชนได้รับ
การอนุญาตในบริเวณดังกล่าวแล้ว
สิทธิการใช้น้าตามระบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เอกชนเป็นเจ้าของที่ดินริมทางน้าทาให้เอกชนทุกราย
ไม่วา่ จะมีที่ดนิ อยูบ่ ริเวณใดก็สามารถสามารถที่จะมีสทิ ธิในการใช้น้าตามระบบนี้ได้ ผู้ที่มีสทิ ธิในการใช้น้าตามระบบผู้มี
สิทธิยึดถือก่อน (appropriator) สามารถที่จะโอนสิทธิการใช้นาให้
้ กับเอกชนรายอื่นได้ สิทธิการใช้นาตามระบบนี
้
้ คล้าย
กับระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง (senior-junior) โดยจะให้ความสาคัญกับเอกชนที่เข้าใช้ประโยชน์จากทางน้าก่อน Red D. Benson
(2012) ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิใช้น้ารายก่อนนั้นไม่มีหน้าที่ใด ๆ ที่จะต้องแบ่งสรรน้าให้กับเอกชนรายอื่นที่มาที่หลัง ตราบเท่าที่
การใช้น้าของตนเป็นไปตามสัดส่วนที่ควรจะได้แต่แรก อย่างไรก็ตาม แม้สิทธิการใช้น้าตามระบบนี้เป็นสิท ธิเด็ดขาด
(absolute right) แต่บางครัง้ อาจต้องยืดหยุ่นหากเป็นช่วงภาวะที่น้าขาดแคลนหรือเป็นกรณีที่มีคาสั่งโดยรัฐ
(3) ระบบผสม (dual system or hybrid system)
ระบบผสม (dual system or hybrid system) เป็นระบบที่รับทั้งระบบเจ้าของที่ดินริมทางน้าและระบบผู้มีสิทธิ
ยึดถือก่อนมาใช้ด้วยกัน มลรัฐส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบนี้จะเป็นมลรัฐที่มีภูมอิ ากาศกึ่งแห้งแล้ง แต่ก็ยังพอมีฝนตกบ้างไม่แห้งแล้ง
เท่าแถบตะวันตกที่ใช้ระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อนแต่เพียงอย่างเดียว ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้าเจ้าของที่ดินริม
ทางน้ากับผู้มีสิทธิยึดถือก่อน ในทางปฏิบัติมลรัฐจะเปลี่ยนสิทธิเจ้าของที่ดินริมทางน้ามาพิจารณาตามหลักระบบผู้มีสิทธิ
ยึดถือก่อน กล่าวคือ เอกชนผู้ใช้นารายใดเป็
้
นผู้เข้าถึงสิทธิการใช้นาจากทางน้
้
าสาธารณะดังกล่าวก่อนกัน
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2308

การอนุญาตโดยฝ่ายปกครองของระบบนี้ โดยส่วนใหญ่หน่วยงานที่เป็นผู้ดู แลและให้อนุญาตในเรื่องการ
ใช้น้าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลทั้งเรื่องทรัพยากรน้าผิวดินและน้าใต้ดิน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนแม่บทของแต่ละมลรัฐ ในรัฐแถบภาคตะวันออกส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบ
อนุญาตนี้ จะกาหนดให้องค์กรบริหารของรัฐเป็นผู้ให้ความอนุญาต เว้นแต่มลรัฐฟลอริดาที่กาหนดให้องค์กรส่วน
ภูมิภาคเป็นผู้ดูแลซึ่งการอนุญาตของหน่วยงานรัฐนั้น จะพิจารณาให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการใช้น้า ทั้งพืชพันธ์สัตว์น้าต่าง ๆ รวมไปถึงต้องคานึงปริมาณและกระแสน้าในทางน้าธรรมชาติที่จะมีการ
อนุญาตให้ใช้หรือชักน้า ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้นา้ หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ตัดสิน
ภายใต้ระบบผสมหรือระบบการอนุญาตโดยฝ่ายปกครองนี้ เอกชนผู้ใช้น้าแต่ละรายมีหน้าที่จะต้องกรอก
รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้น้าของตนในแบบฟอร์มของรัฐเพื่ อขออนุญาตใช้น้า ลักษณะเดียวกันกับการประกาศสิทธิ
ของเอกชน (declaration of private) ตามระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อนต้องบอกกล่าวการใช้น้าไปยังผู้ใช้น้ารายอื่น รวมถึง
จะต้องมีการใช้นาจริ
้ ง และที่สาคัญจะต้องเป็นการใช้นาให้
้ เกิดประโยชน์ (beneficial use) ด้วย
1.2 กฎหมายสาธารณรัฐประชาชนจีน
กฎหมายน้าของจีน ปี 2002 (China Water Law, 2002) ประกอบด้วย 8 บรรพ 82 มาตรา โดยบรรพ
3 ซึ่งเป็นหลักการใหม่นอกเหนือจากกฎหมายน้าฉบับเดิม บัญญัตเิ รื่องแผนการจัดการน้า การจัดสรรและการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า การระงับข้อพิพาทด้านน้า และการควบคุมและตรวจสอบในการบังคับใช้กฎหมาย นอกเหนือจากบรรพ
ใหม่ กฎหมายน้าของจี น ปี 2002 ยัง ได้ผ นวกรวมหลั กการของกฎหมายน้าฉบั บเดิม ประกอบด้ วยสิ ทธิ ในน้า
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบผสมผสาน Patricia Wouters and Others (2004) สาระสาคัญของกฎหมายน้าของ
ประเทศจีน ปี 2002 มีดังนี้
(1) กรรมสิทธิ์ในน้าและค่าใช้นา้
เสรีนิยมแบบตะวันตก กรรมสิทธิ์ของรัฐ (state ownership) โดยปกติหมายถึง การรับรองสิทธิในน้าใน
ระดับที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน โดยแนวคิดนี้รับรองว่า (1) สิทธิในน้าย่อมถูกจากัดการใช้ ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับหลักกรรมสิทธิ์ของเอกชน (individual ownership) กล่าวคือ สิทธิในน้าเป็นสิทธิที่จะใช้น้าได้เท่านั้น มิใช่สิทธิที่
จะเป็นเจ้าของ (ownership) หรือผู้ครอบครอง (possessor) (2) การเข้าถึงและใช้น้า จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐใน
รูปแบบของใบอนุญาต (license, permit) หรือโดยคาสั่งศาล Stefano Burchi, Ariella D'Andrea (1994) (3) สิทธิในการ
ใช้น้าอาจถูกปฏิเสธได้ เมื่อรัฐกาหนดว่าการใช้น้าอย่างอื่นก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงกว่า และ (4) การจัดสรรน้า
จะต้องทบทวนโดยรัฐ ดังนั้น ค่าว่า กรรมสิทธิ์ของรัฐในที่น้ีมิใช่การอ้างความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง แต่เป็นเพียง
ข้ออ้างเพื่อใช้ในตรวจสอบหรือรควบคุมการใช้น้าเท่านัน้
หลักการทั่วไปกฎหมายแพ่งของจีน (the General Principles of Civil Law of the PRC) ให้การยอมรับ
สิทธิในทรัพยากรส่วนรวม เช่น ทรัพยากรน้า จะต้องคานึงถึงผู้ใช้ในสถานการณ์เดียวกันนั้น ภายใต้บังคับมาตรา 81
ทั้งระบบกรรมสิทธิ์ของรัฐและกรรมสิทธิ์ร่วม (collective ownership) การใช้น้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็
ตาม การใช้นาตามหลั
้
กการดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้พันธกรณี (obligation) แห่งการจัดการ การป้องกัน และการใช้
น้าอย่างมีเหตุผล โดยรัฐย่อมคุ้มครองสิทธิในการใช้และประโยชน์จากการใช้นา้ อีกทัง้ มาตรา 83 ยังให้การยอมรับว่า
สิทธิการใช้ที่ดิ นและน้านั้นมีความพั นธ์กันซึ่ งจะต้องถูกจ ากัดสิทธิตามหลักการที่ว่า บุคคลจะกระทาการใดต้อ ง
คานึงถึ งสิทธิข องเจ้ าของที่ ดินข้า งเคียง ดังนั้น กฎหมายจีน กาหนดให้ประชาชนมี สิทธิ ใช้น้า ในฐานะสิทธิ เก็บกิ น
(usefructuary) เท่านัน้ โดยไม่สามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ ตราบเท่าที่รัฐได้ยืดถือความเป็นเจ้าของทรัพยากรน้า
อย่างเป็นทางการ Edward J. Epstein (1989)
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สาหรั บค่า น้า (water charge) กลไกตลาดได้ พัฒนาขึ้น เพื่อ ตอบสนองต่อ มูลค่ าน้าทางเศรษฐกิ จ
คณะรัฐมนตรีได้สร้างระบบการกาหนดค่าน้าอย่างสมเหตุสมผล เพื่อใช้เป็นมาตรการการจัดสรรน้าอย่างเท่าเทียมใน
บรรดากลุ่มผู้ใช้น้า กฎหมายน้าของจีน ปี 2002 มีหลักการสาคัญสองประการ ได้แก่ ระบบใบอนุญาต (permit
system) โดยผู้ใช้นาต้
้ องมาขอใบอนุญาตจากรัฐเพื่อตนเองจะมีสิทธิใช้น้า และระบบค่าน้า (water pricing) โดยผู้ใช้น้า
ต้องจ่ายค่าน้าที่ใช้ให้แก่รัฐ
ภายใต้ระบบใบอนุญาตใช้น้าและระบบการจ่ายค่าใช้น้า ผู้ใช้น้าซึ่งได้ สูบหรือดึงน้าโดยตรงจากแม่น้า
ทะเลสาบ หรือน้าบาดาล จะต้องยื่นขอจากหน่วยงานด้านการจัดการลุ่มน้า (Basin Management Institution) หรือกรมการ
บริหารน้า (Competent Department of Water Administration) เพื่อขอรับใบอนุญาตใช้น้าและจ่ายค่าธรรมเนียมน้า (water
fee) เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ยื่นขอใบอนุญาตจึงจะมีสิทธิใช้น้าได้ นอกจากนี้ หากเป็นการใช้น้าจากแหล่งน้าที่สร้างขึ้น
โดยโครงการของรัฐ ผู้ใช้น้าจะต้องจ่ายค่าน้า (water charge) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งหลักการในการกาหนดค่าน้า
(water charge) ประกอบด้วย ค่าชดใช้ต้นทุน ค่าผลประโยชน์ตามสมควร คุณภาพน้า และการรับภาระค่าน้าที่เป็นธรรม
โดยผู้ใช้น้าทุกคน อย่างไรก็ตาม กฎหมายน้าของจีนไม่ใช้บังคับกับการใช้น้าในครัวเรือน การปศุสัตว์ หรือการใช้น้าภาค
อื่น ๆ ที่ใช้นาน้
้ อยโดยภาคการใช้นาเหล่
้ านี้ ไม่ตอ้ งขอใบอนุญาตและจ่ายค่าน้า
(2) การจัดสรรทรัพยากรน้า
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้า การจัดสรรน้าอย่างเหมาะสม
การลดความขัดแย้งในการใช้น้า และสร้างความกลมกลืนด้านการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจกับสถานการณ์
ทรัพยากรน้า กฎหมายน้าของจีน ปี 2002 ได้สร้างระบบการจัดสรรทรัพยากรน้าและควบคุมการใช้น้าโดยระบบ
โควตา (quota system) ระบบนี้ จะถูกขับเคลื่อนโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมบริหารแผนและการ
พัฒนา กรมการบริหารน้า คณะกรรมาธิการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติมีอานาจดาเนินการจัดสรรน้ามหัพภาค
ระดับประเทศ นอกจากนี้ แผนการจัดสรรน้าด้านอุปสงค์และอุปทานทั้งระยะยาวและระยะกลาง ก็จะประเมินโดย
หน่วยงานข้างต้น การแก้ไขแผนจัดการน้าและการเก็บกักน้าที่ไหลในทางน้าจะต้องปฏิบัติตามแผนจัดการน้าในระดับ
ลุ่มน้าและแผนจัดการน้าในระยะกลาง รวมตลอดถึงแผนจัดการน้าในระยะยาวที่จัดทาขึ้นโดยคานึงถึงปริมาณน้า
(supply) และความต้องการ (demand) น้าเป็นสาคัญ ซึ่งแผนการจัดสรรน้าในเชิงปริมาณนี้ จะได้จั ดทาขึ้นในแต่ละลุ่ม
น้าในลักษณะที่เป็นเอกภาพ (unit)
หลักเกณฑ์การจัดสรรน้าในแต่ละพื้นที่ปกครองจะต้องดาเนินการตามโควตาการจัดสรรน้าที่ระบุไว้ใน
แผน โดยอาจกาหนดเป็นปริมาณน้าต่อคน พื้นที่ หรือต่อหน่วยการผลิต ซึ่งเป็นกลไกสาคัญเพื่อให้เกิดการใช้น้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ ระบบโควตาการจัดสรรน้าเป็นยุทธศาสตร์สาคัญสาหรับการจัดการความต้องการน้า (water demand
management) ปัจจุบัน จีนได้กาหนดโควตาการจัดสรรน้าให้กับภาคการใช้น้าที่ต่าง ๆ โดยคานึงถึงปริมาณการใช้น้า
ของแต่ละภาคส่วนเป็นสาคัญ อีกทั้ง ในระดับมณฑลก็มีโควตาที่จากัดสาหรับการจัดสรรน้าให้กับภาคการใช้น้าใน
พื้นที่ Xiao-Jun and Others (2014) ระบบโควตามีหลักสาคัญสามประการ ประกอบด้วยการจากัดปริมาณการใช้น้า การ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า และการควบคุมมลพิษทางน้า
(3) การระงับข้อพิพาท
การระงับข้อพิพาท (dispute settlement) กฎหมายน้าของจี นได้แบ่งลักษณะข้อพิพาทออกเป็นสอง
ประเภท ได้แก่ ข้อพิพาทเรื่องน้าระหว่างเขตการปกครองด้วยกันประการหนึ่ง และข้อพิพาทเรื่องน้าระหว่างเอกชน
ด้วยกัน หรือในระดับท้องถิ่นอีกประการหนึ่ง สาหรับข้อพิพาทเรื่องน้าระหว่างเขตการปกครองนัน้ กฎหมายกาหนดให้
ระงับข้ อพิพาทด้วยวิ ธีการปรึกษาหารือเพื่อหาเข้าใจร่ วมกัน การประนีประนอม (reconciliation) และการร่วมมือ
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หากวิธีการระงับข้อพิพาทนี้ไม่สาเร็จ คู่กรณีอาจยื่นคาร้องไปยังรัฐบาลในระดับสูงขึ้นไปเพื่อช่วยหาทางออกในการ
ระงับข้อพิพาท Xiao-Jun and Others (2014) สาหรับข้อพิพาทเรื่องน้าระหว่างเอกชนด้วยกัน หรือระดับเขตปกครอง
ท้องถิ่นด้วยกัน กฎหมายเปิดโอกาสให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการปรึกษาหารือ (consultation) และการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท (mediation) หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สมัครใจที่จะระงับข้อพิพาทด้วยวิธีน้ี สามารถยื่นคาร้องไปยังรัฐบาล
ที่สงู กว่ารัฐบาลระดับท้องถิ่นเพื่อให้เสนอแนะทางออก หรือยื่นคาร้องโดยตรงต่อศาลเพื่อระงับข้อพิพาทก็ได้
1.3 กฎหมายทรัพยากรน้าของไทย
กฎหมายทรั พ ยากรน้ าผิ ว ดิ น มี อ ยู่ห ลายฉบั บด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 และพระราชบัญญัตจิ ัดรูปที่ดนิ เพื่อการเกษตร พ.ศ.2558
(1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กาหนดให้น้าเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนมีสิทธิใช้
ร่วมกัน (right to common use) ไม่อาจยึดถือครอบครองหรือหวงกั้นในลักษณะเป็นเจ้าของ (owner) เพื่อจาหน่าย จ่าย
โอน แม้ทางน้านัน้ จะไหลผ่านที่ดินของเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินก็ตาม ในขณะที่สิทธิการใช้น้า เจ้าของที่ดิน
ริมทางน้ามีสิทธิที่จะผัน ดึง หรือชักน้าไว้เท่าที่จาเป็นแก่ประโยชน์ของตน เมื่อเจ้าของที่ดินริมทางน้าชักน้าไว้เพื่อ
ประโยชน์ของตนตามสมควรแล้ว แม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้น้ารายอื่น ก็ไม่ถือว่าเจ้าของที่ดินริมทางน้ากระทา
ผิดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพราะสิทธิการใช้นาที
้ ่รับรองไว้ คานึงถึงความจาเป็นของเจ้าของที่ดนิ ริมทางน้าเป็นสาคัญ
จาเป็นมากก็ใช้ได้มาก โดยไม่พิจารณาว่าในขณะนัน้ จะมีปริมาณน้ามากหรือน้อยเพียงใด
(2) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ในเขตชลประทานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้อานาจแก่กรมชลประทานในการบริหารจัดการน้าเฉพาะในเขต
ชลประทาน อีกทั้ง กฎหมายฉบับนี้มีมาตรการสาคัญเพื่อมิให้เกิดการใช้น้าในลักษณะสิ้นเปลือง นั่นคือ มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพยากรน้า อย่างไรก็ตาม การดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการอุปโภคบริโภค รวมถึงการใช้น้า
เพื่อการเกษตรหรือเพื่อการอื่นใดนอกเขตชลประทาน ซึ่งก็ต้องนามาตรการตามมาตรา 1355 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์เพื่อนามาปรับใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและย่อมประสบปัญหาดังที่ได้อธิบายแล้วข้างต้น
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงไม่มบี ทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ราษฎรผู้ใช้น้ามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าในเขตชลประทาน
(3) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 มีขอบเขตการใช้บังคับในพื้นที่ซึ่งมีการประกาศ
ให้เป็นเขตการจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม และเขตโครงการจัดรูปที่ดนิ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
น้าและการบริหารจัดการน้าในระดับไร่นาที่เชื่องโยงกับระบบชลประทานเพื่อให้ที่ดินทุกแปลงได้รับประโยชน์จาก
โครงการชลประทานและสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
มาตรการคุ้มครองทางน้าในเขตการจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมโดยห้ามมิให้ผู้ใดทาทางระบายน้ามา
เชื่อมต่อกับระบบชลประทานหรือการกระทาใด ๆ เพื่อส่ง กัก หรือเก็บน้าจากระบบชลประทาน เว้นแต่จะดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมชลประทานกาหนด หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แสดง
ให้เห็นว่า การใช้น้าในเขตการจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมโดยรัฐ ซึ่งต่า งจากการใช้น้าในพื้นที่
อื่นที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้น้าได้อย่างเสรีไม่ต้องขออนุญาต ในขณะที่การใช้น้าในเขตการจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมนั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมชลประทานกาหนด หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่
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เกี่ยวข้อง จึงจะมีสิทธิใช้น้าในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้มีขอบเขตการใช้บังคับเฉพาะในพื้นที่ซึ่งมี
การประกาศให้เป็นเขตการจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมและเขตโครงการจัดรูปที่ดนิ เท่านัน้
2. แนวทางปฏิบัตแิ ละภูมปิ ัญญาของราษฎรในพื้นที่อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้า จากการศึกษาพบว่า มีการจัดการน้าโดยใช้รูปแบบเหมืองฝาย ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการน้า
โดยชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีมาตั้งแต่สมัยพญามังราย การสร้างฝายและเหมืองนั้นเป็นการรวมกลุ่ม
กันในการดูแลรักษามีส่วนร่วมในการประสานความสัมพันธ์ของกลุ่ มเหมืองฝายที่เกิดจากความผูกพันต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลายาวนานในการแบ่งปันผลประโยชน์ และมีหน้าที่ร่วมกันในการดูแลรักษา มีข้อตกลงร่วมกันและยึดถือปฏิบัติ
จนพัฒนากลายเป็นประเพณี
การจัดการเหมืองฝายมีรูปแบบการจัดการน้าในฤดูฝนเพื่อการปลูกข้าวเป็นหลัก โดยมีองค์กรเหมืองฝายเป็น
ผู้บริหารหรือควบคุมดูแลการใช้น้าและมีกฎเกณฑ์ รวมถึงบทลงโทษสาหรับผู้ละเมิดกฎดังกล่าวไว้ด้วย ซึ่งเรียกว่า สัญญา
เหมืองฝาย ซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญด้านการจัดการน้า สัญญาเหมืองฝายนี้จะกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้น้า การ
ระงับข้อพิพาท การแบ่งปันน้า การเก็บค่าน้า การเลือกหัวหน้าเหมืองฝ่าย และวิธีการบริหารงานขององค์กรเหมืองฝาย
อย่างไรก็ ตาม ระบบเมืองฝายในหลายพื้นที่ ก าลั งอ่อนแอลง เนื่องมาจากสภาพความเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม บางชุมชนมีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่อาศัย มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย หรือการพัฒนา
บ้านจั ดสรร และสมาชิกที่เขามาอยู่ ใหม่ไม่ยอมรั บรู้หรือปฏิบัติตามระเบี ยบการใช้น้าของชุมชน สั ญญาเหมืองฝายซึ่ ง
เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญในการบริการจัดการน้าที่สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกันไม่สามารถใช้บังคับกับผู้มาอยู่
ใหม่ได้ ซึ่งเป็นผู้ใช้น้านอกกลุ่มเหมืองฝาย ทาให้สัญญาเหมืองฝายหมดความศักดิ์สิทธิ์ลง ดังนั้น ผู้ใช้น้านอกกลุ่มที่อยู่ต้น
น้าจึงสามารถเก็บกักน้า และใช้นาได้
้ อย่างเต็มที่ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสัญญาเหมืองฝาย ถึงแม้ว่าจะใช้น้าในลุ่ม
น้าหรือลาห้วยเดียวกันกับเหมืองฝายชุมชนก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อเกิดข้อพิพาทการแย่งชิงน้าเกิดขึ้น กลุ่มเหมืองฝ่ายยังขาด
อานาจต่อรองกับคู่ขัดแย้งซึ่งเป็นนายทุนผู้ใช้น้าเนื่องจากขาดการสนับสนุนจากรัฐในเชิงกฎหมาย เหตุผลที่สัญญาเหมือง
ฝายใช้บังคับกับผู้ใช้น้านอกกลุ่มไม่ได้นั้นก็เพราะว่าสัญญาที่ผู้ใช้น้าทาขึ้นมีสถานะเป็นเพียงข้อตกลงร่วมกันเท่านั้น ไม่มี
สถานะในทางกฎหมาย

สรุปผลและอธิปรำยผล
อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประสบปัญหาขาดแคลนน้าสาหรับการเกษตรซึ่งเป็นปัญหาซ้าซากทุกปี
ปัญหาภัยแล้งมีปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้าไม่เป็นระบบ ใช้น้าอย่างสิ้ นเปลือง
อีกประการหนึ่ง เนื่องจากน้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี (open access) และไม่มีกฎหมายที่
วางหลักเกณฑ์ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการใช้น้า ในขณะที่กฎหมายน้าของสหรัฐอเมริกามีการควบคุมสิทธิ
การใช้น้าโดยใช้ระบบใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้า ทานองเดียวกับกฎหมายจีนที่มีการควบคุมสิทธิการใช้น้า
โดยใช้ระบบใบอนุญาต นอกจากนี้ กฎหมายของทั้งสองประเทศยังมีการเก็บค่าใช้น้าในบางกิจกรรมที่ใช้น้าปริมาณ
มากเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้นาอย่
้ างสิ้นเปลือง
สัญญาเหมืองฝาย ซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญในการบริการจัดการน้าที่สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกัน ไม่สามารถใช้บังคับกับผู้ใช้นานอกกลุ
้
่มเหมืองฝาย ทาให้สัญญาเหมืองฝายหมดความศักดิ์สิทธิ์ลง ดังนั้น ผู้ใช้
น้านอกกลุ่มที่อยู่ต้นน้าจึงสามารถเก็บกักน้า และใช้น้าได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสั ญญาเหมือง
ฝาย ถึงแม้ว่าจะใช้นาในลุ
้ ม่ น้าหรือลาห้วยเดียวกันกับเหมืองฝายชุมชนก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อเกิดข้อพิพาทการแย่งชิง
น้าเกิดขึน้ กลุ่มเหมืองฝ่ายยังขาดอานาจต่อรองกับคู่ขัดแย้งซึ่งเป็นผู้ใช้น้านอกกลุ่มเนื่องจากขาดการสนับสนุนจากรัฐ
ในเชิงกฎหมาย
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ข้อเสนอแนะ
แยกเป็นประเด็น ดังนี้
1. สิทธิการใช้น้า ควรมีการควบคุมหรือจากัดสิทธิการใช้น้าในกิจกรรมบางประเภทที่ลักษณะการใช้น้าใน
ปริมาณมาก ทัง้ นี้ เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้น้า ซึ่งอาจแบ่งกิจกรรมการใช้น้า ประเภทที่หนึ่ ง ได้แก่
การใช้น้าเพื่อดารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนและการใช้น้าในปริมาณเล็กน้อย การใช้น้าประเภทนี้ ไม่ต้องขอใบอนุญาตจากรัฐ เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้
มาตรการควบคุ ม สิทธิ การใช้น้าทางกฎหมาย และกฎระเบี ยบเหมือ งฝาย หรือ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ของกลุ่ ม ผู้ใ ช้น้า
ประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้นาเพื
้ ่อการเกษตรหรือการเลีย้ งสัตว์เพื่อการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
การใช้น้าประเภทนี้ ต้องขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้าเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การใช้น้า ปริมาณน้าที่จะใช้น้าหรือพื้นที่รับน้าและ
แหล่งน้าที่ใช้ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แหล่งนั้นนั่นตั้งอยู่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการบริหารจัดการน้า ประเภทที่สาม ได้แก่ การใช้น้าเพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้าปริมาณมาก หรืออาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุม่ น้า หรือคลอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง การใช้น้าประเภทนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงาน
ของรัฐส่วนกลาง ซึ่งอาจเป็นกรมทรัพยากรน้า อีกทั้ง การใช้น้าประเภทที่สามนี้ ควรมีการเก็บค่าใช้น้าโดยคานวณ
จากปริมาณน้าที่ใช้จริง ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้น้าและเป็นมาตรการไม่ให้ใช้นาสิ
้ น้ เปลือง
2. การบริหารจัดการน้า ควรมีการวางแผนการใช้น้าร่วมกันระหว่างกลุ่มเหมืองฝายที่อยู่ต้นน้ากับกลุ่ม
เหมืองฝายที่อยูก่ ลางหรือปลายน้า โดยให้ตัวแทน ซึ่งอาจเป็นแก่เหมืองหรือแก่ฝาย ของแต่ละกลุ่มหาข้อตกลงร่วมกัน
ในการใช้ประโยชน์จากน้า โดยแผนนี้จะเป็นแผนการใช้น้าที่ใช้บังคับระหว่างกลุ่มเหมืองฝายโดยเป็นต่างหากจาก
สัญญาเหมืองฝายเดิม ซึ่งใช้บังคับระหว่างสมาชิกเท่านัน้
3. ความอ่อนแอของระบบเหมืองฝาย สาเหตุสาคัญที่ทาให้ระบบเหมืองฝายอ่อนแอลง นั่นคือ สัญญา
เหมืองฝายใช้บังคับกับผู้ใช้น้านอกกลุ่มไม่ได้ ทางแก้ของปัญหานี้ทาได้โดยการนาข้อตกลงการใช้น้านี้บัญญัติเป็น
กฎหมาย ไม่เพียงแต่จะสามารถใช้บังคับได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเนื้อหาของกฎหมายก็ยังสอดคล้อง
กับวิธีประชาของคนในท้องถิ่นอีกด้วย
4. ข้อเสนอสาหรับงานวิจัยในอนาคต
เนื่องจากงานวิจัยชิน้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาภูมปิ ัญญาด้านการจัดการน้าของราษฎรในพื้นที่อาเภอเชียงม่วน
เป็นหลัก โดยไม่ได้ประเมินศักยภาพขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้าในละดับลุ่ม
น้าขนาดใหญ่ ดังนัน้ หากมีการวิจัยเรื่องกฎหมายน้าในอนาคต ควรมีการศึกษาด้านเนื้อหาของกฎหมายน้า ศักยภาพ
ขององค์กรหรือหน่วยงานด้านน้าในละดับลุ่มน้าสายหลักของประเทศ เพื่อสะท้อนปัญหาการบริหารจัดการน้าของ
ประเทศไทยในภาพรวม
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ปัญหำและผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยตำมประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดสถำนที่หรือบริเวณห้ำมขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถำนศึกษำ :
ศึกษำในเขตพื้นที่หน้ำมหำวิทยำลัยพะเยำ
Problem and impact of the enforcement of Prime Minister Office Notification
on prohibited places or areas for alcoholic beverage sales near educational
institutes: The case study of the area in front of the University of Phayao.
นริษรา ประสิทธิปานวัง1*
Narissara Prasitthipanwang1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 ในเขตพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัย
พะเยา วิธีดาเนินการวิจัยนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงพรรณนา ประกอบด้วยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การ
สัม ภาษณ์ เชิง ลึ ก ผู้ ประกอบการร้ านค้ า ในพื้น ที่ และเจ้ า พนั ก งานต ารวจ เพื่อ นาข้ อ มู ล เหล่ า นี้ม าศึก ษาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวไม่มกี าหนดระยะรัศมีของการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา
ที่ชัดเจน ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ประสบปัญหาการตีความขอบเขตบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยพะเยา
นามาซึ่งปัญหาการใช้ดุลพินิจบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ชัดเจน และพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายตาม
ประกาศฉบับนี้กับผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะใช้
บังคับ งานวิจัยฉบับนี้ จึงเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในประเด็น บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาให้ชัดเจนมากขึ้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัด และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตลอดจนมหาวิทยาลัยพะเยา
ควรจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นิสติ ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืนต่อไป
คำสำคัญ: ปัญหาและผลกระทบ, การบังคับใช้กฎหมาย,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์,รอบสถานศึกษา
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Abstract
This research aims to study problems and impacts of the enforcement of Prime Minister Office Notification
on prohibited places or areas for alcoholic beverage sales near educational institutes B.E. 2558: A case study of
the area in front of the University of Phayao. This research method is a qualitative and descriptive research
which consists of studying related document, in-depth interviews of local vendors, local restaurants and police
officers, and then analyzing these acquired data.The result found that the current law does not provide the clear
distance radius where the sale of alcoholic beverage is prohibited, leading to problems on legal interpretation
and law enforcement of police officers. This research suggests that some amendments should be made to the
current law concerning areas for alcoholic beverage sales near educational institutes in order to make it clearer,
so the officer can enforce it more effective than at present.
Keywords: problem and impact, enforcement of law, alcohol drink, around educational institutions

บทนำ
แม้จะมีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551[1] ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย โดยมีเจตนารมณ์สาคัญเพื่อควบคุมการขายและบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชาชน [2] โดยเฉพาะการมุ่งเน้นควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ ที่ไม่ควรขายและ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ แต่ยังคงพบการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์บริเวณโดยรอบสถานศึกษาเป็นจานวนมาก ในปีพ.ศ. 2556 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เรื่อง “นโยบายแอลกอฮอล์ เพื่ออนาคตเยาวชนไทย”โดยมีจุดประสงค์
เพื่อเร่งผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาในรัศมี
500 เมตร เนื่องด้วยเห็นว่าเป็นแนวทางการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิผลสูงในการลด
ประมาณการบริโภคและปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ในวันที่ 19
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 [3] ให้มีการกาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติม
ด้วยเหตุน้ีจึงมีการออกประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 [4] โดยในร่างประกาศฉบับนี้ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณซึ่งอยูใ่ นระยะ 300 เมตร จากรัว้ หรือแนวเขตของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน แต่ไม่มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใด และในเวลาต่อมามีการ
ออกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่
คล้ายกับสถานบริการ [5] ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หลังจากนั้นในวันที่
22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้ประกาศสานักนายกนายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึก ษา พ.ศ. 2558[6] ซึ่งในประกาศฉบับนี้ เป็น
การประกาศย้าหลักเกณฑ์ที่เคยประกาศไว้ใน คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่องมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กล่าวคือ ออกโดยอาศัยความในข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่ง
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ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 22/2558 ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ถื อ เป็ น
สถาบันอุด มศึกษาของรัฐตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่ห รือบริเวณห้ามขายเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ร อบสถานศึก ษา ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ บ ริ เ วณใกล้ เคี ย งมหาวิท ยาลั ย พะเยาโดยรอบรั้ ว หรือ แนวเขตของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องห้ามมิให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าที่
ตั้ง อยู่ บริ เวณโดยรอบรั้ ว หรือ แนวเขตของมหาวิ ทยาลั ย พะเยาในปั จ จุ บัน ที่ จ ะต้อ งตกอยู่ ภ ายใต้ประกาศส านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ ฉบับนี้ดว้ ย
ด้วยเหตุน้ีทางผู้วิจัยจึงเห็นสมควรศึกษาวิจัยว่าในการบังคับใช้ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กาหนด
สถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ.2558 นั้น มีปัญหาและผลกระทบในการ
บังคับใช้ประกาศ ฯ ฉบับดังกล่าวหรือไม่ ดังนีผ้ ู้วิจัยจึงเห็นสมควรเลือกศึกษาวิจัยปัญหาและผลกระทบจากการบังคับ
ใช้กฎหมายตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ
สถานศึกษา โดยศึกษาในเขตพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
(1) ศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนด
สถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา และ (2) ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและผลกระทบ
จากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

วิธีกำรศึกษำ
การวิจัยนี้ ศึกษาวิจัยเฉพาะในเขตพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมุ่งศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบจากการ
บังคับใช้กฎหมายตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์
รอบสถานศึกษา เฉพาะในเขตพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา สาหรับวิธีการดาเนินวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสาน ได้แก่
การวิจัย เชิง คุณ ภาพ และเชิง พรรณนา ประกอบด้ว ยการวิจัย จากตาราและเอกสารทางกฎหมายเกี่ย วกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา เก็บข้อ มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ตลอดจนกลุ่มผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบไปด้วยกลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายอื่น ๆ ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนาข้อมู ล
เหล่า นั ้น มาศึก ษาวิเ คราะห์ ปัญ หาและผลกระทบจากการบั ง คั บใช้ก ฎหมายตามประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
เรื่อง กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

ผลกำรศึกษำ
1. หลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
เนื่องด้วยในปีพ.ศ. 2558 ได้มีมาตรการกาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณ
ใกล้เคียงสถานศึกษาที่สาคัญอยู่สามฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีรายละเอียดสาคัญตามลาดับดังต่อไปนี้
1.1 ประกำศส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี เ รื่ อ ง ก ำหนดสถำนที่ ห รื อ บริ เ วณห้ ำ มขำยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์รอบสถำนศึกษำ พ.ศ. 2558 (ฉบับนำยกรัฐมนตรีลงนำมก่อนประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ) มี
รายละเอียดสาคัญคือ
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“ ข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณซึ่งอยู่ในระยะ 300 เมตรจากรั้วหรือ
แนวเขตของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ของรัฐและของเอกชน
ข้อ 2 ประกาศนีไ้ ม่ใช้บังคับกับ
(1) โรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(2) สถานบริการในเขตพื้นที่ ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(3) สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า เฉพาะ
กรณีมกี ารขายให้กับผู้ซึ่งได้รับอนุญาตขายสุรา ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา”
เมื่อ พิจ ารณาตามประกาศฉบับนี้ พบว่ามีก ารก าหนดขอบบริ เวณรั ศมีข องการห้ า มขายเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์เอาไว้ด้ วย นั่ นคือ ห้ ามมิใ ห้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ 300 เมตรจากรั้ ว หรือแนวเขตของ
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและของเอกชน การกาหนดขอบเขตระยะบังคับใช้
กฎหมายเช่นนี้ย่อมมีความชัดเจนในแง่ของบริเวณโดยรอบสถานศึกษาในระยะ 300 เมตร ง่ายต่อการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งในการสารวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รอบสถานศึกษาในรัศมี 300 เมตร ทั่วประเทศพบว่ามีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยเฉลี่ยร้อยละ 84.80
กล่าวคือในกรุงเทพและปริมณฑล เห็นด้วย 86.60 และในภูมภิ าคเห็นด้วย 84.20 [7]
ตามประกาศ ฯ ฉบับนี้ครอบคลุมบริเวณแนวเขตของสถานศึกษา 2 ประเภทได้แก่
ก. ระดับอาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาสายวิสามัญศึกษา ได้แก่ การศึกษาวิชาชีพซึ่งจัดให้เหมาะสม
กับภูมิประเทศ เช่น กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สาหรับประกอบการเกษตรกรรม
และ อุตสาหกรรม ต่าง ๆ
ข. ระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาที่สูงขึน้ จากระดับมัธยมศึกษา ถือเป็นการศึกษาสายสามัญขั้น
สูงสุด ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมไปถึงสถาบันและวิทยาลัยต่างๆด้วย
ข้อสังเกต ตามประกาศฉบับนี้คือ การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ในระยะ 300
เมตรนี้ เป็นการกาหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาไม่
ครอบคลุมถึงการศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาแต่อย่างใด เช่นนี้หากมีการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาในระยะ 300 เมตร รอบบริเวณสถานศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ย่อมไม่มคี วามผิดตามประกาศฉบับนี้
นอกจากนี้ การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือในบริเวณซึ่งอยู่ในระยะ 300 เมตร เป็น
การห้ามบุคคลหรือนิติบุคคลทุกประเภท มิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่ใกล้กับสถานศึกษาในระยะ 300
เมตรดังกล่าว ดังนี้ย่อมได้รับผลกระทบทั้งผู้ขายที่เป็นผู้ขายรายย่อย และรายใหญ่อย่างห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวก
ซื้อ ไม่วา่ จะเป็นการค้าปลีก และยังรวมไปถึงการขายให้กับตัวแทนจาหน่ายด้วยหากผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ
ผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มิได้รับใบอนุญาตขายสุรา ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
แต่ทั้งนี้ ในประกาศฉบับนี้มีข้อยกเว้นบริเวณที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ประกาศฉบับนี้ กล่าวคือ สามารถขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แม้จะอยู่ในสถานที่หรือบริเวณซึ่งอยูใ่ นระยะ 300 เมตร จากรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
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1) โรงแรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายโรงแรม
โรงแรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายโรงแรม หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้ง ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง (1)
สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดาเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน (2)
สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น และ(3)
สถานที่พักอื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง [8]
2) สถานบริการในเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้จัดตัง้ สถานบันเทิงได้
ดังนั้น หากเป็นสถานบริการในท้องที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานบันเทิงได้ ย่อมไม่ได้รับยกเว้นให้
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามประกาศฉบับนี้ สาหรับสถานบริการในเขตพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้จัดตัง้ สถานบันเทิงได้ นั้น
ปัจจุบันอยูใ่ นขัน้ ตอนของการยกร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการงดอนุญาตตั้งสถานบริการในท้องที่ 22
จังหวัด พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตจังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดน่าน
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพะเยา จังหวัดพั งงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดระนอง จังหวัด
สกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุทัยธานี [9] จังหวัดนครนายก จังหวัด
พิจิตร จังหวัดสตูล จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอ่างทอง[10] เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. 2545
เนื่องจากได้มีการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่งเดิมทีมีจังหวัด กาญจนบุรี จังหวัดศรีสะ
เกษ จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมอยู่ด้วย แต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 16 พฤษภาคม
2560 และ 11 กรกฎาคม 2560 ให้เป็นเขตพื้นที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้[11]
ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาฉบับนี้ลงในราชกิจจานุเบกษานัน้ สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย ได้ย่ืน
ขอเรียกร้องให้มกี ารทบทวนประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาในระยะ 300 เมตร และเรียกร้อง
ให้มีการศึกษาผลกระทบ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ก่อนที่จะมีการเสนอ
และออกกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้กฎหมายที่ออกมาสามารถลดและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไม่เหมาะสมได้อย่างแท้จริง โดยในทางสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย มี
ข้อคิดเห็นว่า ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ที่กาหนดห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้
กับสถานศึกษาในระยะ 300 เมตรนั้น เป็นประกาศฯ ที่ไม่เป็นสากล อีกทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เป็นกฎหมายที่สง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจ การจ้างงาน
การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ รวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่น อีกทั้งทางสมาคมมีความเห็นว่า ปัจจุบั นมีมาตรการห้าม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนที่มีอายุต่ากว่า 20 ปีซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เป็นมาตรการที่ช่วยป้องกัน
เยาวชนในการเข้าถึงการบริโภคแอลกอฮอล์ได้ตรงประเด็นอยูแ่ ล้ว และมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนที่รุนแรงมากกว่า ตลอดจน
เป็นหลักปฏิบัติที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับสากล [12] ด้วยเหตุน้ีประกาศฉบับนี้จึงมิได้มีการเผยแพร่ในราชกิจจา
นุเบกษา อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพียงฉบับร่างเท่านั้น และนามาสู่การออกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
22/2558 อีกฉบับหนึ่งตามมา
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1.2 คำสัง่ หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 22/2558 เรื่อง มำตรกำรในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรแข่งรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำงและกำรควบคุมสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำร
ที่เปิดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำร
ภายหลั งจากที่ นายกรั ฐมนตรีได้ ลงนามในประกาศส านั กนายกรัฐ มนตรี เรื่องก าหนดสถานที่ หรือ
บริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 นั้น ก่อนที่จะมีการประกาศบังคับใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน
ลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ซึ่งในข้อ 6 แห่งคาสั่งฉบับนี้ ได้กาหนดว่า
“ห้ามมิให้มสี ถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตงั้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณ
ใกล้เคียงสถานศึกษา
หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอานาจ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเคร่งครัดรวมทั้งให้มีอานาจในการสั่งปิดสถานที่
ดังกล่าวทันที
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ เจ้าพนักงานตารวจและพนัก งานเจ้าหน้าที่ที่มีห น้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคสองด้วย”
เมื่อเปรียบเทียบกับ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 ที่นายกได้ลงนามไว้แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น พบว่าคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 มีความแตกต่างจากประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกาหนด
สถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 ในประเด็นดังนี้
1) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ ห้ า มมิ ใ ห้ มี ส ถานที่ ข ายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง
สถานศึกษา จากเดิมที่มีการกาหนดห้ามขายในบริเวณโดยรอบสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและของเอกชน แต่ในฉบับนี้มีการระบุหา้ มขายบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา นั่นคือ รวมสถานศึกษาทุกระดับ
มิได้จากัดเฉพาะการห้ามขายรอบสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาแล้ว
2) มีข้อห้ามเพิ่มเติมห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหอพักใน
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่งจากฉบับเดิมมิได้มีขอ้ ห้ามเกี่ยวกับการห้ามขายใกล้บริเวณหอพักแต่อย่างใด
เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 หอพัก หมายถึง สถานที่ที่รับผู้พักซึ่งอยู่ระหว่าง
การศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมีอายุไม่เกินยี่สบิ ห้าปีเข้าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บเงินค่า
เช่า โดยหอพักตามความแห่งพระราชบัญญัติหอพักนี้ มีอยู่สองประเภทคือ หอพักสถานศึกษาหมายถึง หอพักที่ผู้
ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา และหอพักเอกชนหมายถึง หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปที่
ใช่สถานศึกษา ดังนี้หากหอพักไม่ว่าจะเป็นหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชนอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงสถานศึกษา
ย่อมต้องห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตงั้ อยู่ในบริเวณดังกล่าว
3) ประกาศฯ ฉบั บนี้มิไ ด้ ก าหนดระยะรั ศ มีรอบสถานศึก ษาไว้แ น่น อนเหมือ นดั ง ประกาศส านั ก
นายกรัฐมนตรี เรื่องกาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 ฉบับที่
นายกลงนามไว้แต่ยังมิได้บังคับใช้ดังกล่ าวที่เคยกาหนดไว้ในระยะ 300 เมตร อันเนื่องมาจากสมาคมธุรกิจ ขอให้
ทบทวนระยะรัศมี 300 เมตร ด้วยเหตุที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
ในด้านการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ย่อมเกิดผลกระทบและเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้มากกว่า เนื่องจากเป็น
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ปัญหาว่าระยะทางเท่าใดจึงจะถือว่าใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา อาจก่อให้เกิด
ปัญหาการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกิดความแตกต่างกันในแต่ละ
ท้องที่ได้
4) มีบทกาหนดเพิ่มเติม ให้ผู้ที่มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดสถาน
ประกอบการ และห้ามมิให้มกี ารเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก
นอกจากนี้ในคาสั่งดังกล่าวยังให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานตารวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้ อย มีอานาจหน้าที่เช่นเดี ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ ในการ
ดาเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดและเคร่งครัดรวมทั้งให้มีอานาจในการสั่งปิดสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ตัง้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่งต่างจากฉบับก่อนหน้านี้ที่มิได้มีบท
ให้อานาจเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไว้แต่อย่างใด
5) ในคาสั่งฉบับนี้ ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนเพิ่มเติมในข้อ 4 ว่า หากเป็นสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ผู้ มีอานาจตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือ
สถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก ซึ่งหากสถานประกอบการนั้นได้รับใบอนุญาตขายสุราด้วย ให้ถือว่าเป็น
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย โดยคาสั่งเพิกถอน
หรือสั่งปิดหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นที่สุด
ยิ่งไปกว่านัน้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
บริการหรือใบอนุญาตขายสุราที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตสถานบริการ หรือข้อกาหนดการ
ออกใบอนุญาตขายสุรา และการขายสุรา ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ดาเนินการ
ทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้น อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ให้นาคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มาใช้บังคับ กล่าวคือ จะถือว่ามีความผิดวินัยหรือ
ความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี [13]
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าคาสั่งฉบับนี้เป็นคาสั่งเร่งด่วน ที่ออกโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ กล่าวคือเป็นคาสั่งที่ออกมาโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ให้อานาจแก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน
ฐานะหัว หน้าคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ออกค าสั่ งที่ เห็ นเป็น การจ าเป็น เพื่อส่ งเสริ มความสามั คคี และความ
สมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทาอันเป็นการบ่อนทาลายความสงบ
เรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือ
ภายนอกราชอาณาจักร
1.3 ประกำศส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรีเ รื่ อ ง ก ำหนดสถำนที่ ห รื อ บริ เ วณห้ ำ มขำยเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์รอบสถำนศึกษำ พ.ศ. 2558 (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา) มีรายละเอียดดังนี้
“อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 27(8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
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ข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพัก
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ”
ดั ง นี้ จึ ง เท่ า กั บ ว่ า กฎหมายฉบั บ นี้ เ ป็ น กฎหมายที่ อ อกเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 27(8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่กาหนดให้ เพิ่มเติมสถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการได้ ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นการออกกฎหมายยืนยัน ข้อกาหนดห้ามมิให้ ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการ
ดั ง นั้น จะเห็ น ได้ ว่า ตามประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง ก าหนดสถานที่ ห รือ บริ เวณห้ า มขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น มี
รายละเอียดสาคัญกล่าวคือ
1. ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักใน
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
2. หากฝ่าฝืนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียง
สถานศึก ษา ให้ พ นัก งานเจ้ า หน้า ที่ หรือ เจ้า พนั กงานของรั ฐซึ่ ง มีอานาจตามกฎหมายที่ เกี่ย วข้ องด าเนิน การตาม
กฎหมายว่าด้วยการนัน้ โดยเคร่งครัดรวมทั้งให้มอี านาจในการสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวทันที โดยให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือเจ้าพนักงานตารวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ ในการดาเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดและเคร่งครัดรวมทั้งให้มีอานาจในการ
สั่ ง ปิ ด สถานที่ ข ายเครื่ อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ที่ตั้ ง อยู่ใ นบริ เ วณใกล้ เคี ย งสถานศึก ษาหรื อ หอพั ก ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง
สถานศึกษาได้
3. หากสถานบริการหรือสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักใน
บริ เ วณใกล้ เ คี ย งสถานศึ ก ษา ให้ ผู้ มี อ านาจตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต หรื อ สั่ ง ปิ ด สถาน
ประกอบการ และห้า มมิ ใ ห้ มีการเปิ ด สถานบริ ก ารหรือ สถานประกอบการในสถานที่ ดั ง กล่า วอีก ซึ่ งหากสถาน
ประกอบการนั้นได้รับใบอนุญาตขายสุราด้วย ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย โดยคาสั่งเพิกถอนหรือสั่งปิดหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นที่สุด
4. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการ
หรือใบอนุญาตขายสุราที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตสถานบริการ หรือข้อกาหนดการออก
ใบอนุญาตขายสุรา และการขายสุรา ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ดาเนินการทาง
แพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกั บเจ้ าหน้า ที่ผู้ นั้น อย่างเฉีย บขาดและรวดเร็ ว กรณีหั ว หน้าส่ วนราชการหรือ
ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ให้นาคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มาใช้บังคับ กล่าวคือ จะถือว่ามีความผิดวินัยหรือ
ความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
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5. การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาตามประกาศฉบับนี้ เป็นการห้ามมิให้ขาย
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง นั่นคือจะนาเอาประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่ อง กาหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2558 กล่าวคือ ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00
นาฬิกา และตัง้ แต่เวลา เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา มาใช้บังคับในบริเวณนี้มิได้
ทั้งนี้กรมสรรพสามิตได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กรกฎาคม
2558 เพื่อพิจารณากาหนดคานิยามศัพท์ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา”และแนวทางการกาหนดเขตพื้นที่( Zoning)
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาไว้ว่า หมายถึง บริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษา และบริเวณถัดออกไป โดยบริเวณถัด
ออกไปจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่เด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เมื่อพิจารณาจาก
ระยะห่างจากสถานศึกษา
2. บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา
3. บริเวณดังกล่าวมีสถานที่ที่มีลักษณะอาจเป็นแหล่งมั่วสุมหรือแหล่งมอมเมาเด็ก เยาวชน นักศึกษา
4. บริเวณดังกล่าวพึงเห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนราคาญต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษาในสถานศึกษา [14]
2. ผลกำรศึกษำวิจัย
สามารถสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
1. ประเด็นปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือ
บริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา
สาหรับประเด็นการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา
นั้น ทางผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เจ้าหน้ าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปราม ซึ่งถือว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหลักในการจับกุม โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า ด้านการ
ปฏิบัตงิ านเพื่อบังคับใช้ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รอบสถานศึกษา ในบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานัน้ เกิดปัญหาในการบังคับใช้ดังต่อไปนี้
1) ตามประกาศฉบับนี้หา้ มมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือ
หอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่งมิได้กาหนดรัศมีระยะทางไว้อย่างชัดเจน ทาให้เกิดปัญหาในการตีความและ
บัง คั บใช้ว่า ขอบเขตระยะทางเพีย งใดจึง จะถื อ ว่าใกล้ เคี ย งสถานศึก ษา อั น จะต้อ งห้ า มมิให้ มีก ารขายเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในข้อกฎหมายอยูบ่ ้าง เนื่องจากมีมาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาออกมา 3 ฉบับ ซึ่งมีเนื้อหาและ
รายละเอียดที่ต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉบับที่บังคับใช้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น กลับมิได้กาหนดรัศมี
ขอบเขตของบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาอย่างชัดเจนแต่อย่างใด แม้ภายหลังกรมสรรพสามิตจะมีแนวทางการกาหนด
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา แต่แนวทางปฏิบัตดิ ังกล่าวไม่มขี อบเขตระยะทางที่ชัดเจน มีเพียงรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
ใช้ดุลพินจิ พิจารณาตามความเหมาะสมเท่านัน้
โดยข้อมูลในทางปฏิบัตขิ องเจ้าหน้าที่ตารวจที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้น พบว่าทางเจ้าหน้าที่ตารวจภูธรแม่กา
จังหวัดพะเยา ได้นัดประชุมเพื่อทาความเข้าใจกับผู้ประกอบการสถานบริการบริเวณรอบมหาวิทยาลัยพะเยากว่า 30
ราย โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบสถานบริการที่มีการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งเนื่องด้วยตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง
กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 ไม่มีการกาหนดรัศมีรอบ
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สถานศึกษาไว้เด่นชัด ด้วยเหตุน้ีในการทางานช่วงแรก เจ้าหน้าที่จึงอาศัยการตีความกฎหมายแบบบูรณาการกับ
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับแรกที่มีการกาหนดรัศมีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาไว้ที่
300 เมตร ซึ่งเมื่อตรวจสอบในขอบเขตบริเวณรัศมีดังกล่าวพบว่า มีสถานประกอบการ ตลอดจนร้านค้าที่เข้าข่ายการ
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้สถานศึกษา จานวน 14 ร้านด้วยกัน
ทั้งนี้ในเวลาต่อ มาได้ มีก ารกาหนดแผนที่ Zoning มหาวิทยาลั ยพะเยา เพื่อจั ดโซนนิ่ง บริ เวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดบริเวณที่ต่อเนื่องกับและบริเวณถัดออกไป อันมีรายละเอียดคือ ทิศเหนือ ติดป่าไม้และ
อาคารบ้านเรือน ทิศใต้ ติดอาคารบ้านเรือน ทิศตะวันออก บริเวณถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 821 ถึง 824 ,
บริเวณซอย 4 ห้วยหลวง หมู่ 16 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา, บริเวณซอย 5 ซอย และซอย 8 หมู่ 16
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทิศตะวันตก ติดกับป่าไม้ [15] ซึ่งหากพิจารณาตามแผนที่แล้วจะพบว่าบริเวณ
หน้ า มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา คื อ บริ เวณทางทิ ศ ตะวั น ออกทั้ ง หมด ดั ง นี้แ ล้ ว บริ เวณนี้ย่ อ มถื อ เป็ น บริ เวณใกล้ เคี ย ง
สถานศึกษา หน้ามหาวิทยาลัยพะเยาที่ต้องห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ทั้งนี้ การจัด Zoning ครั้งนี้จะเห็นได้
ว่าไม่มกี ารกาหนดรัศมีที่แน่นอนเป็นระยะทางไว้เช่นกัน
2) ทางปฏิบัติที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ตารวจนั้น ได้ร่วมมือกับสรรพสามิตจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบ
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉพาะสถานประกอบการและร้านอาหารที่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น
พิเศษ ทั้งนี้ได้ยึดมติ ของคณะกรรมการอานวยการประสานกากับติดตามผลการดาเนินงานตามตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ซึ่งได้มีมติกาหนดแนวทางในการปฏิบัติกล่าวคือ ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่า ผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้จาหน่ายสุราหรือแอลกอฮอล์โดยชอบด้วยกฎหมายต่างๆอยู่ก่อนหน้าวันที่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ใช้บังคับนั้น ให้พนักงานเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณายึดถือแนวทางการแปลความที่เป็น
คุณแก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้น โดยให้สามารถประกอบการต่อไปได้ แต่ให้พิจารณางด
เว้นการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมรายใหม่ในเขตนั้น และหากพบว่าบุคคลดังกล่าวนั้นกระทาผิด ตามข้อ 4 แห่งคาสั่ง
ดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ ยิน ยอมหรือ ปล่ อ ยปละละเลยให้ ผู้ มีอ ายุ ต่ ากว่า ยี่ สิ บปี บริ บูรณ์ เข้ า ไปใช้ บริ ก าร , ขายเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ , เปิดทาการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ, ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เกินกว่ากาหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ และยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุ
ระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดาเนินการสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดสถานประกอบการนัน้ ได้[16]
ด้วยเหตุนหี้ ากพิจารณาตามแนวทางปฏิบัตนิ ้ี ผู้ประกอบการและร้านค้าเดิมบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาที่
ได้รับอนุญาตให้จาหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ก่อนหน้าวันที่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
22/2558 จะบังคับใช้นนั้ ยังคงสามารถเปิดสถานประกอบการนั้นและจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปได้ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วว่าประกาศสานักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับนี้เป็นประกาศที่มีโทษทางอาญา ดังนี้เมื่อพิจารณาลักษณะของ
กฎหมายอาญา จะย้อนหลังเพื่อลงโทษมิได้ กล่าวคือในเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้ในขณะกระทา จะใช้
บังคั บกฎหมายที่บัญ ญัติในภายหลัง ย้ อ นหลั งกลับไปโดยให้ถื อว่าการกระทานั้นเป็ นความผิด และลงโทษบุ คคล
ผู้กระทานั้นมิได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ภายหลังได้มีการออกแนวปฏิบัติ ให้ยึดตามมติของคณะกรรมการอานวยการ
ประสานกากับติดตามผลการดาเนินงานตามตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ตามมา
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาข้อมูลพบว่า บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานั้น ไม่มีการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการแต่
อย่างใด มีเพียงสถานประกอบการร้านค้าอื่นๆที่เปิดให้บริการและจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยล้วนแล้วแต่เป็นผู้
ที่ได้รับอนุญาตให้จาหน่ายสุรามาแล้วก่อนหน้าที่ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ
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ด้วยเหตุน้ีเอง ข้อมูลที่ได้จากสถิติการจับกุมของสถานีตารวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา หลังจากมีการออก
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ.
2558 แล้วนั้น จึงพบว่า ไม่พบสถิติการจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามประกาศฉบับนี้แต่อย่างใด มี
เพียงการสั่งปิด และห้ามมิให้มีการเปิดสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี ตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ข้อ 4 เนื่องจากมีการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ากว่ายี่สิบปี
บริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ รวมทั้งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ จานวน 2 ร้าน [17]
เท่านัน้
2) ประเด็นผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือ
บริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา
สาหรับประเด็นผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่
หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษานั้น หากพิจารณาจากประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาซึ่งต้องพิจารณาประกอบกับคาสั่งหัวหน้า
คณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้อ งกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาการแข่ งรถยนต์แ ละ
รถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการแล้วจะ
พบผลกระทบจากข้อกฎหมายดังต่อไปนี้
1. หากเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณ
ใกล้เคียงสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถาน
ประกอบการ และห้ามมิให้มกี ารเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก
2. หากสถานประกอบการนั้นได้รับใบอนุญาตขายสุราด้วย ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย คาสั่งเพิกถอนหรือสั่งปิดหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาต
ให้เป็นที่สุด
3. กรณี ที่เจ้ า หน้า ที่ข องรั ฐ ปล่ อ ยปละละเลยให้ มีการออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการสถานบริก ารหรือ
ใบอนุ ญาตขายสุราที่ไ ม่เป็น ไปตามข้อก าหนดเกี่ย วกับการออกใบอนุญาตสถานบริก าร หรือข้ อกาหนดการออก
ใบอนุญาตขายสุรา และการขายสุรา ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้ น ดาเนินการทาง
แพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกั บเจ้ าหน้า ที่ผู้ นั้น อย่างเฉีย บขาดและรวดเร็ ว กรณีหั ว หน้าส่ วนราชการหรือ
ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย จะถือว่ามีความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
อย่างไรก็ตาม เมื่อทางผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อสอบเจ้าพนักงานตารวจในท้องที่ และสอบถามถามร้านค้าและ
ผู้ประกอบการทั้งรายเดิมที่ได้รับอนุญาตให้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ก่อนแล้ว และรายใหม่ที่ต้องการจะเปิด
สถานบริการหรือสถานประกอบการเพื่อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ในการ
บั ง คั บ ใช้ นั้น มีก ารบั ง คั บ ใช้ป ระกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง ก าหนดสถานที่ ห รือ บริ เ วณห้ า มขายเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ รอบสถานศึก ษาอย่างเคร่ ง ครั ด เฉพาะผู้ ประกอบการรายใหม่ที่ไ ม่เคยขออนุ ญ าตเปิ ด เพื่อ จ าหน่า ย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก่อน กล่าวคือ จากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศฉบับนี้นั้น สร้างผลกระทบโดยตรงกับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ต้องการจะเปิดสถานบริการเพื่อจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาเท่านั้น ซึ่ง
ถือเป็นผลกระทบหลักที่ชัดเจน เนื่องจากไม่สามารถเปิดสถานประกอบการเพื่อจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณ
หน้ามหาวิทยาลัยพะเยาได้อกี ต่อไป
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แต่เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า สาหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานประกอบการมาก่อนหน้านี้โดยชอบ
นั้น ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีแนวปฏิบัติคือ หากเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้จาหน่ายสุราหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยชอบด้วยกฎหมายต่างๆอยู่ก่อนหน้าวันที่คาสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ใช้
บังคับนั้น ให้พนักงานเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณายึดถือแนวทางการแปลความที่เป็นคุณแก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเฉพาะเรื่องนัน้ โดยให้สามารถประกอบการต่อไปได้ แม้ตอนนี้จะยังไม่ได้รับผลกระทบให้ต้องเลิกกิจการ
ไป เนื่องจากมีการตีความกฎหมายเป็นคุณให้สามารถเปิดสถานบริการทาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ต่อไป แต่
จะต้องปฏิบัตติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากในอนาคต มีการเพิกถอนใบอนุญาตให้จาหน่าย
สุราหรือไม่ต่อใบอนุญาตให้จาหน่ายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่ งเป็นอานาจที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
กระทาได้ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ
สถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยได้รับอนุญาตให้จาหน่ายสุราอยู่ก่อนหน้าประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรีฯฉบับนี้ใช้บังคับ ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นกัน

วิจำรณ์และสรุปผล
จากผลการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
ประเด็นแรก ปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือ
บริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558
1. จะเห็นได้ว่า เนื่องด้วยตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 นั้นไม่มีการกาหนดรัศมีการบังคับใช้ในระยะทางที่ชัดเจน แม้จะมี
การกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) รอบมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม การปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายยังต้องมี
การตีความและปรับใช้กฎหมายในระยะทางที่เหมาะสมเอง ซึ่งย่อมทาให้เกิดปัญหาได้ว่า ระยะใดจึงจะเป็นระยะรอบ
สถานศึกษาที่ต้องห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แท้จริง
2. ภายหลังจากที่มีกฎหมายตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 บังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ยังคบพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างจริงจัง เนื่องจากมีมติ ของคณะกรรมการอานวยการประสานกากับติดตามผล
การดาเนินงานตามตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 กาหนดแนวทางเจ้าหน้าที่ตารวจ และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัตกิ ล่าวคือ ในกรณีที่มีขอ้ สงสัยว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จาหน่ายสุราหรือ
แอลกอฮอล์โดยชอบด้วยกฎหมายต่างๆอยู่ก่อนหน้าวันที่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ใช้
บังคับนั้น ให้พนักงานเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณายึดถือแนวทางการแปลความที่เป็นคุณแก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้น โดยให้สามารถประกอบการต่อไปได้ แต่ให้พิจารณางดเว้นการออกใบอนุญาตเพิ่มเติม
รายใหม่ในเขตนั้น และหากพบว่าบุคคลดังกล่าวนั้นกระทาผิดตามข้อ 4 แห่งคาสั่งดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดาเนินการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดสถานประกอบการนั้นได้ ดังนี้ย่อมเท่ากับ
ว่า เจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถบั งคับใช้ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัดในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตจาหน่ายสุราหรือไม่ต่อใบอนุญาตจาหน่ายสุรากับร้านค้าและผู้ประกอบการทุกร้าน
บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยพะเยาได้ เนื่องจากล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบให้สามารถประกอบการ
จาหน่ายสุราต่อไปได้
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ประเด็นที่สอง ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่
หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา
จากการศึกษาพบว่า ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา สร้างผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ต้องการจะเปิดร้านจาหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ซึ่งไม่สามารถเปิดจาหน่ายได้อีกต่อไปบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ส่ วน
ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานประกอบการมาก่อนหน้านีโ้ ดยชอบนัน้ แม้ตอนนี้จะยังไม่ได้รับผลกระทบให้
ต้องเลิกกิจการไป เนื่องจากมีการตีความกฎหมายเป็นคุณให้สามารถเปิดร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ต่อไป
อย่างไรก็ตามหากในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงมติและใช้บั งคับกฎหมายตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดไม่ต่อใบอนุญาตให้ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาอีกต่อไปย่อมเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย ผู้มีวิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้
กฎหมายตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ
สถานศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรื อบริเวณห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ให้มีความชัดเจนในแง่ของระยะทางรัศมีรอบสถานศึกษา เพื่อลดการตีความโดยใช้
ดุลพินจิ ซึ่งอาจสร้างความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป
2. ควรดาเนินการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด และ
กาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ชัดเจนมากกว่านี้
3. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างต่อเนื่อง ในการขอความร่วมมือมิให้นิสิตลด ละ เลิก การบริโภค
เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ รณรงค์ ใ ห้ เห็ น ผลเสี ย ต่อสุ ข ภาพและปั ญหามากมายที่อ าจเกิด จากการบริโ ภคเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการใช้ชวี ติ ในสังคมที่ไม่จาต้องบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ร้านค้าที่เคยได้รับอนุญาตให้
เปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยชอบ ดังนี้จะต้องมีการร่วมหารื อกันระหว่างผู้ประกอบการ ร้านค้า และผู้บังคับใช้
กฎหมาย ให้มีระยะเวลาปรับตัว เช่น ผันตัวเองไปประกอบกิจการอย่างอื่น หรืออาจจะมีการเยียวยาความเสียหายให้
ผู้ประกอบการจานวนหนึ่ง เนื่องจากความจาเป็นที่รัฐจะต้องมีการควบคุมมิให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณ
ใกล้เคียงสถานศึกษานี้อย่างเคร่งครัด

กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการทาวิจัยนี้ และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ทาให้งานวิจัยนีส้ าเร็จเรียบร้อยด้วยดี
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การศึกษาวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่าง
ด้าว เพื่อทราบถึ งความเป็ นไปได้ ทางกฎหมาย ในการรับรองแรงงานข้า มชาติ เป็น อาสาสมัค รสาธารณสุข ตาม
กฎหมายไทย ตลอดจนเป็นการพัฒนางานการสาธารณสุขมูลฐานไทยสูต่ น้ แบบของอาเซียน
จากการศึกษาพบว่าแรงงานข้ามชาติ ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่สาคัญหลายประการในการ
เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ข่าวสารสาธารณสุข เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่างด้าว ด้วย
การเริ่มปฏิบัตจิ ริงจากตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและถ่ายทอดสู่ผู้อ่นื อีกทั้งการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรค ตามมาตรการของชุมชนที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทาร่วมให้ บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนต่างด้าว ทั้งบริการเชิงรุก
และเชิงรับ แม้อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว จะมีบทบาทหน้าที่สาคัญหลายประการดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น แต่
ภาครัฐก็ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการรับรองอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ประการใด
ซึ่งทาให้อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ทาหน้าที่ได้ไม่เต็มความสามารถ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรับรองในการ
ปฏิบัตงิ านด้านสาธารณสุข จึงเสี่ยงต่อการทาผิดกฎหมาย และถูกจับส่งกลับประเทศต้นทาง
ดังนัน้ การศึกษาวิจัยนี้ เพื่อค้นหาแนวทางการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการรับรองอาสาสมัค รสาธารณสุขต่างด้าว
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Abstract
The research aims to study the problems and obstacles in the work of migrant health volunteer and to
know the legal feasibility in the certification of migrant worker to work as a health volunteer and development of
the primary health care of Thailand to the prototype of ASEAN.
The research finds that migrant worker who works as a health volunteer has many roles on work such
as dissemination of knowledge and information on public health as being a leader in changing the health of the
community, promotion health surveillance, prevention and control of diseases and basic health problems in the
community. Although the migrant health volunteer has many roles on work above mentioned, the government
sector has not imposed any clear policy to legally certify the migrant health volunteer. As a result
themigranthealth volunteer cannot perform with his / her full effort because there is no law that recognize his /
her legally status to carry out risk of wrongdoing and can be sent back to his/ her homeland.
This research tries to find out the policy to support the migrant health volunteer, it also provides a
foundation, development, pride and strength in Thailand health service work to ASEAN including reduces the
disparity and creates equality in health service to migrant workers as their human rights.
Keywords: migrant health volunteer, certifying migrant worker, primary health care, village health volunteer,
Health Volunteer”

บทนา
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้พลเมืองไทย ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานและพั ฒนางานสาธารณสุ ข ในรู ปแบบพลเมืองไทยพึ่ง พาตั ว เองในระดั บชุม ชนหรือ หมู่บ้า น เป็ น
การส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู โดยภาคพลเมืองด้วยกันเอง ซึ่งภาครัฐเป็นผู้ สนับสนุนด้านวิชาการ ในการถ่ายทอด
ความรู้ การอบรม และให้ข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงระบบการส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่ และสภาพสังคมใน
ชุมชนให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นจึงนาหลักการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนา ตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2520-2524) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน(ฉบับที่12 ปีพ.ศ.2560-2564) โดยเป็น
การสนับสนุนให้มีการดาเนินงานการสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ในรูปแบบระบบจิตอาสาแทน
เจ้ า หน้า ที่รัฐ ที่มีอั ตรากาลั งไม่เพีย งพอ โดยก าหนดให้ มีการพัฒ นาส่ ง เสริ มอาสาสมัค รสาธารณสุข ให้ ส ามารถ
ปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชุมชนมีความเข้มแข็ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ อสม. นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองในการดูแลสุขภาพจากตนเอง ครอบครัว ชุมชนหรือหมู่บ้าน จนถึงการดูแลสุขภาพของพลเมืองในประเทศ
โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประเทศชาติ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา จากข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบันมีอสม. ปฏิบัติ
หน้าที่1,037,947 คน(ข้อมูลเดือนมกราคม 2561)กระจายตัวอยูใ่ นทุกพื้นที่ของประเทศ ครอบคลุมทุกชุมชน และหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นส่วนสาคัญต่อการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพรวมทั้งคุณภาพชีวติ ของภาคพลเมือง ได้เป็นอย่างมาก
จากเหตุผลข้างต้น การที่จะขยายการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทั่วถึงได้นั้น ต้องนาภาคพลเมืองใน
ประเทศเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของตนเอง โดยประชาชนในพื้นที่เอง และมีภาครัฐให้การ
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สนับสนุนปัจจัยในด้านต่างๆที่จาเป็นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข แนวคิดในดังกล่าวนี้เรียกว่า “การสาธารณสุขมูล
ฐาน”
ในส่วน อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) นั้นเป็นความมุ่ งหวังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ อ.ส.ม.
แต่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ก็ยังไม่มนี ยิ ามความหมายที่แน่ชัด แต่สามารถจาแนกประเภทได้ดังนี้ คนต่างด้าว
กับ อาสาสมัครสาธารณสุข คาว่า “คนต่างด้าว” ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 หมายถึง ผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทยส่วน “อาสาสมัครสาธารณสุข” นั้น โดยปกติกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขในงาน
สาธารณสุขมูลฐานเพียงประเภทเดียว คือ “อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)”ซึ่งตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ.2554 นั้น หมายถึง บุ คคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก
หมู่บ้านหรือชุมชนและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่
คณะกรรมการกลางกาหนด ดังนั้น “อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว” ตามความหมายของผู้วิจัย จึงหมายถึง ผู้ซึ่งไม่
มีสัญชาติไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนต่างด้าวหรือหมู่บ้านต่างด้าว ด้วยความสมัครใจเข้าร่วมในงานการ
สาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย และได้ผ่านฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขต่าง
ด้าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว จึงเป็นการขยายเครือข่ายการดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศ
ไทย เข้ า สู่ผู้ ไ ม่มีสั ญ ชาติไ ทย ในกลุ่ ม แรงงานข้ า มชาติ(ผู้ เข้ าเมือ งโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย) ที่ ม าพร้ อ มกั บการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เหตุที่ต้องมีอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึ งกลุ่มแรงงานข้ามชาติได้ เนื่องจากมีข้อจากัดในด้านการสื่อสาร เช่น ภาษา
การเข้าถึง สภาพสังคมหรือวัฒนธรรมที่ต่างกัน รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งส่งผลให้การสื่อสารด้านสุขภาพในกลุ่ม
แรงงานข้ามชาตินั้น ไม่มปี ระสิทธิภาพ ดังนั้น จึงทาให้เกิดแนวคิดการป้องกัน ควบคุมโรค ส่งเสริม ในกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ จากัดการแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากประชากรต่างด้าว ไม่ให้แพร่กระจาย
ไปสู่พลเมืองส่วนใหญ่ในประเทศซึ่งถือเป็นปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นการช่วยเหลือแรงงาน
ข้ามชาติ ในรูปแบบดูแลช่ว ยเหลือกันเอง โดยการสนับสนุนของภาครัฐ ในรูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
เช่นเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านของประเทศไทย
ทั้งนีแ้ รงงานข้ามชาติ หรือคนต่างด้าว ในประเทศไทยมีหลายกลุ่มหลายประเภท ซึ่งข้อมูลจากสานักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน สามารถแยกได้ได้ตามกฎหมาย ใหญ่ๆได้ 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่1 เข้าตามมาตรา 9 คือ คนต่างด้าวเข้าเมือง ประเภททั่วไปแบบตลอดชีพ [7] แบบแจ้งการทางาน
พิสูจน์สัญชาติ และนาเข้าตาม MOU จานวน 1,832,157 คน
กลุ่มที่2 เข้าตามมาตรา12 ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น ๆ จานวน 45,631 คน
กลุ่มที่3 เข้าตามมาตรา13 ชนกลุ่มน้อยจานวน 59,509 คน
กลุ่มที่4 เข้าตามมาตรา14 คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะ ไป-กลับหรือตามฤดูกาล
กลุ่มที่5 บุคคลที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถทราบจานวนแน่ชัด
จากข้อมูลดังกล่าว ในเดือนพฤศจิกายน 2560มีประชากรต่างด้าวในกลุ่มที่ 1-4 จานวน1,955,487 คน ในปี
2559 มีประชากรต่างด้าวจานวน 1,482,414 คน เพิ่มขึ้น 473,073 คน [4]
จากกการที่ประเทศไทยได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) ในเรื่อง
การสนับสนุนการลงทุนของชาวต่างชาติ และพัฒนาการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ทาให้ประเทศไทย
มีความต้องการแรงงานข้ามชาติสูงขึน้ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องนาเข้าแรงงานข้ามชาติตาม MOU มากขึ้นตามไปด้วย
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อีกทั้งในปัจจุบันมีการขยายตัวของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประชาคมอาเซียน ซึ่งได้
ส่งเสริมความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม วัฒนธรรม และส่งเสริมความร่วมมือในด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการค้า การคมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการดารงชีวิต ซึ่งส่งผลให้
การเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยปรากฏการณ์น้ี เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง ที่มาพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่ควบคุมได้ยากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ และ
โรคระบาดต่างๆที่ติดตามมากับการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าว
โดยสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้รับ
รายงานผลการตรวจสุขภาพของ จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2557 มีแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ คือประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา จานวนทั้งสิ้น 682,190 คน ซึ่งได้ตรวจตามมาตรฐานด้านสุขภาพ
ทางการแพทย์กาหนด ผลการตรวจพบว่า ผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพปกติ (ประเภทที่ 1)จานวน 625,607 คน แต่มีการ
เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องควบคุมและรักษาอย่างต่อเนื่อง (ประเภทที่ 2) จานวน 8,380 คน และเป็นผู้ที่มีผลการตรวจ
สุขภาพไม่ผ่านเกณฑ์ (ประเภทที่ 3) จานวน 890 คน โดยพบป่วยด้วยโรควัณโรค จานวน 4,374 คน โรคเรื้อน จานวน
177 คน โรคซิฟิลสิ จานวน 2,140 คนโรคเท้าช้าง จานวน 79 คน สารเสพติดให้โทษ จานวน 715 คน โรคจิตประสาท
จิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน จานวน 2 คน และตั้งครรภ์จานวน 4,949 คน ซึ่งเป็นโรคต้องห้าม ตามกฎกระทรวง
มหาดไทย ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2535 โดยออกตามแนวพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ข้อ 2 มาตรา 12 (4) และ
ข้อ 3 มาตรา44 (2) “โรคเรือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรค
ยาเสพติดให้โทษ โรคซิฟิลสิ ในระยะที่3” ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย จากข้อมูลดังกล่าว ทาให้เห็นถึงปัญหา
ด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างชัดเจน กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบจะต้องร่วมดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพในกลุ่มกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามให้เป็นไปตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของมนุษย์ที่พึง
ได้รับ และเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพต่อพลเมืองไทย จากการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าวทั้งนี้เพื่อให้
เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค.ศ.1948 ที่องค์การสหประชาชาติที่ได้กาหนดไว้
ดังนั้น ก่อนที่จะรับรองกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข จึงควรมีกฎหมาย หรือนโยบาย
หรือโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาทางกฎหมาย และความต้องการของกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติ ในการดูแลสุขภาพตามแนวทางการสาธารณสุขมูลฐานไทย โดยกาหนดกฎหมาย สาระการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ให้ความสาคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้
สร้างภูมิคมุ้ กัน โดยมีเป้าหมายมุง่ พัฒนาให้อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเป็นผู้มคี วามรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ
ตนในการดูแลสุขภาพอย่างมีรูปธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นสื่อในการเรียนรู้ของผู้ไม่มี
สัญชาติไทย หรือกลุม่ แรงงานข้ามชาติในชุมชนต่างด้าว รวมถึงมีความตระหนักในการดูแลตนเองด้านสุขภาพมากขึ้น
รวมทั้งสามารถทาหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ และให้บริการสาธารณสุขที่จาเป็นในเขตชุมชนต่างด้าว ในเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนต่างด้าวตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน ด้วยดาเนินการโดยประชากรต่างด้าว เพื่อประชากร
ต่างด้าวด้วยกันเอง หรือให้บริการคนไทยในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนเชื่อมประสานการบริการและทางานร่วมกับ อ.ส.ม.
ขจัดปัญหาภัยด้านสุขภาพ สารวจข้อมูล ค้นหาผู้ป่วย และผู้เสี่ยงต่อโรคต่างๆ ตามสภาพปัญหาสาธารณสุข การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดการสุขภาพในชุมชนต่างด้าว และการสร้างเสริมสุขภาพได้ดขี นึ้ เพื่อให้เป็นที่
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พึ่งด้านสุขภาพขั้นต้นของประชากรต่างด้าว อันเป็นการสร้างโอกาสให้ประชากรต่างด้าวมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับ
บริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และเป็นการลดข้อจากัดโดยภาษา สภาพสังคม วัฒนธรรมที่แต่งต่างกัน ฯ ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญ ในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชากรต่างด้าว อีกทั้งยังสนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้
เป็นไปตามกฎหมาย ในเรื่องการใช้วิชาชีพเวชกรรม และการประกอบโรคศิลปะ ทั้งการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว การควบคุมป้องกันโรค การแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันรวมถึงการควบคุม
ปัญหาอาชญากรรม และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการปฏิบัติภารกิจต่างๆจึงเห็นควรปรับปรุง
กฎหมาย เพื่อรับรองกลุ่มแรงงานข้ามชาติเป็นรายบุคคล ให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อาสาสมัครสาธารณสุข
ต่างด้าว)เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพดังกล่าวมาข้างต้น

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัญหากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขมูลฐาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ให้
เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ในด้านด้านสุขภาพ
2. เพื่อสร้างแนวทางกฎหมายในด้านการสาธารณสุขไทย ในเรื่องการส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา
ระบบสุขภาพที่เกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว
3. เพื่อให้แนวคิดทางกฎหมายด้านจิตอาสา ในระบบการสาธารณสุขมูลฐานไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4. เพื่อศึกษาแนวทางกฎหมาย ในการรับรองบทบาท หน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ให้ถูกต้องตาม
5. เพื่อสร้างแนวทางกฎหมายในการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน สร้างขวัญและกาลังใจ ตลอดจนคุ้มครอง
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวให้เป็นไปกฎหมายไทย

วิธีการศึกษา
เป็นการวิจัยเอกสาร รวบรวมเอกสาร กฎหมายสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนหลักของการวิจัยครั้งนี้
โดยดาเนินการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตาราวิชาการต่างๆ ในทางกฎหมาย และงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเป็น
รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ หรือสรุปแนวโน้มจากกระทรวงสาธารณสุข และสานักบริการแรงงานต่างด้าว กรมการ
จัดหางาน ที่สามารถเปิดเผยได้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะวิเคราะห์และนาเสนอให้เห็นว่าจากกลุ่มแรงงานข้ามชาติ สู่การเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว มีวิธีการ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร ใช้หลักเกณฑ์อย่างไร
ในการดาเนินการให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาประเทศไทยใช้หลักเกณฑ์ใด รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในขณะนี้คอื อะไร

ผลการศึกษา
1. ความเป็นมาของอาสาสมัครสาธารณสุขในแรงงานข้ามชาติ หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว

การเคลื่อนย้ายแรงงานในทวีปเอเชีย ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 2000 เป็นต้นมารายงาน
ของสหประชาชาติเรื่องการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในปีค.ศ.2013 (UN International Migration Report,2013) คาดว่า
สัดส่วนของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในเอเชียจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.5 ของโลกในปี 2000 เป็นร้อยละ 30.6 ในปี 2031
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[22]ส่วนในประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางและเป็นศูนย์กลางสาหรับแรงงานย้ายถิ่น 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์
ลาว และกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมอื หรือภาคเกษตรกรรม จานวน 1,248,416 คน[24]
ในประเทศไทยมีนโยบายในการส่งเสริมให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) โดยเปิดโอกาสให้มีการลงทุน
อย่างเสรีเพื่อดึงดูดการลงทุน โดยให้นักลงทุนได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนในชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศได้อย่างเสรีเพราะมีความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น [21]จากเหตุผลการ
ลงทุนแบบเสรีข้างต้น จึงเป็นเหตุให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นในทุกๆปี แต่ถ้าเจาะลึกเฉพาะ
พลเมืองไทยแล้ว จะเห็นว่าการย้ายถิ่นของคนไทยมีลักษณะเป็นการย้ายถิ่นชั่วคราวมากกว่าการย้ายอย่างถาวร แม้ว่า
แนวโน้มของผู้อพยพย้ายถิ่นประเภทหลังจะเพิ่มขึ้นก็ตาม รูปแบบการย้ายถิ่นของประชากรไทย มีทั้งการย้ายถิ่นข้าม
เขตเกินกว่าหนึ่งจังหวัด การย้ายถิ่นไปยังจังหวัดที่อยูใ่ กล้เคียง และการอพยพย้ายถิ่นจากจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพเข้า
สู่กรุงเทพ [2]ซึ่งต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศเป็นส่วนใหญ่ และ
เป็นการเคลื่อนย้าย ที่ตั้งถิ่นฐาน หรืออยู่เป็นระยะเวลานาน
แรงงานต่างด้ าวที่เข้า มาทางานในประเทศไทยในปัจจุบัน ได้สร้ างผลกระทบให้เกิ ดขึ้น ในสั งคมไทย โดย
สามารถแบ่งได้ เป็น 3 ด้าน ดังนี้ผลกระทบทางสังคมผลกระทบทางด้านสาธารณสุขและผลกระทบด้านความมั่นคง
สาหรับผลกระทบทางด้านสาธารณสุขนัน้ แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับการคัดกรอง ได้เป็นพาหะนาโรค เข้ามาในประเทศไทย
ถึงแม้ว่าแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการตรวจ สุขภาพและค้นหาโรคจากหน่วยงาน
สาธารณสุขของจังหวัดและได้รับบัตรประกันสุขภาพ แต่ก็มีจานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายและไม่ขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าวที่ยั งไม่ขึ้นทะเบียนกลุ่มนี้ สร้างปัญหาและผลกระทบในด้านสาธารณสุข
ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความยากลาบากในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการรับข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ อันก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่สภาวะสุขภาพอนามัยต่อแรงงานต่างด้าว[1] ปัจจุบันที่ปัญหา
สุขภาพค่อนข้างรุนแรง เป็นผลจากการขาดความรู้ในการป้องกันและรักษาโรคหรืออันตรายในสภาพแวดล้อมใหม่ที่
แรงงานไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ปัญหาการหลบซ่อนเนื่องจากไม่มบี ัตรอนุญาตทางานทาให้ไม่กล้าเดินทางไปไป
ใช้บริการการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่อยู่หา่ งไกล เนื่องจากกลัวถูกจับกุม และปัญหาข้อจากัดในการสื่อสาร
ภาษาไทย[5] จึงเป็นเหตุให้การแพร่ระบาด การควบคุม และป้องกัน เป็นไปได้ยาก โรคที่เป็นปัญหา ได้แก่ โรคเรื้อน
วัณโรค โรคเท้าช้าง การติดสารเสพติดให้โทษ โรคซิฟิลิส เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโรค ที่ต้องห้ามตามกฎกระทรวง
มหาดไทย ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2535) ออกตามแนวพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ.2522 ข้อที่ 3 โรคตามมาตรา 44 (2)ทั้งสิน้
วัณโรค เป็นโรคติดต่อสาคัญในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก สาเหตุที่ทาให้วัณโรคกลับมามีปัญหาใหม่ทั่วโลก
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเอดส์ และการอพยพย้ายถิ่น และแรงงานเคลื่อนย้าย ส่งผลให้การแพร่ระบาดของวัณ
โรคมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากวัณโรคดื้อยา[23]ซึ่งอาการวัณโรคจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแฝง
(Latent TB) และระยะแสดงอาการ (Active TB) โดยเมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้ว เชื้อจะพัฒนาไปอย่างช้า ๆ ไปจนถึงหลาย
ปีกว่าจะแสดงอาการใด ๆ ให้เห็น[6]ถ้าเป็นในระยะอันตราย ก็จะเป็นโรคต้องห้ามตามมาตรา 44 (2) [9] ไม่สามารถขอ
ใบอนุญาตเข้ามาทางานในประเทศไทยได้
โรคเท้าช้าง เกิดจากพยาธิ WuchereriaBancroftiและ BrugiaMalayiติดต่อโดยมียุงที่เป็นพาหะไปกัดคนที่เป็น
โรคเท้าช้างและรับเอาระยะไมโครฟิ ลาเรียที่อยู่ในกระแสเลือดของผู้ป่วยเข้าไป มีตัวอ่อน 3 ระยะ [19] ซึ่งถ้าแรงงาน
ข้ามชาติ เป็นโรคเท้าช้างถึงระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ก็จะเข้าข่ายมาตรา 44(2) ต้องห้ามทางาน
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โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ ถ้าปล่อยทิ้งไว้ในระยะ
ยาว แต่ถ้าสตรีเป็นโรคนี้ในขณะตั้งครรภ์มีโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปสู่ทารกในครรภ์ได้ด้วย ส่งผลให้ทารกมีภาวะซิฟิลิส
แต่กาเนิดได้ [14] อาการของโรคซิฟิลิส แบ่งออกเป็น 3 ระยะโดยระยะที่ 3 เป็นระยะที่ต้องห้าม ตามตามมาตรา44 (2)
เช่นกัน
การที่เจ้าหน้าที่จ ะเข้าไปดูแลสุขภาพและโรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาต่าง ๆ รวมถึงประมาณการ
จานวนแรงงานต่างด้าว เพื่อจะได้เตรียมระบบและเฝ้าระวังได้ทันการณ์เป็นไปได้ยาก[8]ซึ่งปัญหาด้านสาธารณสุขของ
แรงงานข้ามชาติ ที่เข้ามาในประเทศไทยทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทาให้ประเทศไทยสูญเสียงบประมาณในการ
ป้องกันและรักษาโรคเป็นจานวนมาก เนื่องจากปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการทางสุขภาพของประชากรต่างด้าว และ
ครอบครัว เป็นไปได้ยากรวมถึงไม่มกี องทุนหรือสวัสดิการในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ซึ่งสาเหตุที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพได้นั้น เกิดจากภาษาในการสื่อสารระหว่างประชากรต่างด้าวกับเจ้าหน้าที่ ความห่างไกลของที่อยู่อาศัย
การเข้าถึง ค่าใช้จ่าย การเปิดให้บริการ ที่ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาทางานของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ซึ่งสามารถ
แก้ปัญหาการเข้าถึ งบริการทางสุ ขภาพเพื่อ ป้องกัน การเกิ ดโรคระบาดได้ด้ว ยการ มีล่ ามแปลภาษา เพิ่ม จานวน
พนักงานสาธารณสุขต่างด้าว (พสต.) เพิ่มจานวนอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) และการเพิ่มช่องทางสื่อสาร
ทางสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งจัดให้มบี ัตรประกันสุขภาพของคนต่างด้าวอย่างทั่วถึง [3]
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว คือ ผู้ซึ่งไม่ มีสัญชาติไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนต่างด้าวหรือ
หมูบ่ ้านต่างด้าว ด้วยความสมัครใจเข้าร่วมในงานการสาธารณสุขมูลฐานของไทย และได้ผ่านฝึกอบรมตามหลักสูตร
ฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เป็นการขยายเครือข่ายจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในงาน
สาธารณสุขมูลฐานของไทยสู่กลุ่มแรงงานข้ามชาติเพื่อผู้ติดตาม ลดปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั้งเป็นการพัฒนาระบบ
สาธารณสุข ให้มีการพึ่งพากันตัวเองภายในพื้นที่ อันเป็นการลดช่องว่าง ในด้านเชื้อชาติ เพศ กฎหมาย ภาษา และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทัง้ ยังเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื้อใจระหว่างผู้รับบริการและให้บริการทางสาธารณสุข
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ต่า งด้ า วจึ ง เป็ น แนวทางเพื่อ การส่ ง เสริ ม ควบคุ ม และป้ อ งกั น ปั ญ หาทางด้ า น
สาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่สาคัญแต่การจะมีรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุ ข(อาสาสมัครสาธารณสุขต่าง
ด้าว)ที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมได้นั้นจาเป็นต้องศึกษาแนวคิด และความเป็นไปได้ทางกฎหมายเพื่อเสนอแนวทางต่างๆ
ให้รอบด้ าน และหาทางออกในการรับรองการปฏิบัติห น้าที่ ของกลุ่ม แรงงานข้ามชาติ ที่ผ่ านการอบรมหลัก สูต ร
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในฐานะอาสาสมัครสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีรูปแบบมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับเป็นไปตามหลักการ และหลักเหตุผลอันเป็นจุดมุ่งหมายของบทบัญญัติทางกฎหมาย รวมทั้งให้เป็นไป
ตามเจตจานงของคาว่า “จิตอาสา”เช่นเดียวกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประเภทอื่นๆเพื่อลดปัญหา ช่องว่างการ
บริการทางการแพทย์การปฏิบัตงิ าน กฎหมาย ภาษา สังคม เชื่อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
2. ความเชื่อมโยงกลุ่มแรงงานข้ามชาติในชุมชนต่างด้าว สู่ระบบงานสาธารณสุขมูลฐานไทย
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เป็นบุคคล หรือกลุ่มคน ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาใน
พื้นทีห่ รือชุมชนนัน้ ๆ โดยกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้กาหนดสาระการเรียนรู้ และวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ ให้สามารถปฏิบัติตน หรือดูแลสุขภาพตัวเอง และครอบครัว ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างกับแรงงานต่างด้า วในชุมชนที่เป็นประชากรแฝง รวมถึงให้แรงงาน
ข้ามชาติ และผู้ติดตาม ให้มีความตระหนักในการดูแลตนเองด้านสุขภาพมากขึ้น รวมถึงทาหน้าที่ในการถ่ายทอด
ความรู้ และให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ จ าเป็ น ในเขตชุ ม ชนต่ า งด้ า วทั้ ง การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค การ
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รักษาพยาบาล และการฟื้นฟู สภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมเป็นไปตามหลักการ
สาธารณสุขมูลฐานและความต้องการของชุมชนต่างด้าว ที่ดาเนินการโดยประชากรต่างด้าว เพื่อประชากรต่างด้าว ด้วย
กันเอง ตลอดจนเชื่อมประสานการบริการและทางานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรือ อสม. ขจัดภัย
สุขภาพ สารวจข้อมูล ค้นหาผู้ป่วย และผู้เสี่ยงต่อโรคต่างๆ ตามสภาพปัญหาสาธารณสุข เพื่อให้เป็นที่พ่ึงพาด้านสุขภาพ
เบือ้ งต้นต่อประชากรต่างด้าว และเป็นการสร้างโอกาสให้คนต่างด้าวมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ เพื่อลดปัญหาและข้อจากัดในการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชากรต่างด้าวที่ผ่านมา อีก
ทั้งยังสนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การตรวจสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว การควบคุมป้องกันโรค การแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันรวมถึ งการควบคุมปัญหาอาชญากรรม
และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการปฏิบัติภารกิจต่างๆไปอีกทางหนึ่งด้วย
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มาตรา 4 นิยามศัพท์คาว่า "วิชาชีพเวชกรรม" คือ วิชาชีพที่กระทาต่อ
มนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินจิ ฉัยโรค การบาบัดโรค การป้องกันโรค การผดุงครรภ์การปรับสายตาด้วยเลนซ์
สัมผัส การแทงเข็มหรือการฝังเข็มเพื่อบาบัดโรคหรือเพื่อระงับความรู้สึก และหมายความรวมถึงการกระทาทาง
ศัลยกรรม การใช้รังสี การฉีดยาหรือสสาร การสอดใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในร่างกายทั้งนี้เพื่อการคุมกาเนิด การเสริม
สวย หรือการบารุงร่างกายด้วย
"ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมจากแพทยสภา[12]
จากคานิยาม วิชาชีพเวชกรรม คือการกระทาทางการแพทย์ที่กาหนดไว้ตาม มาตรา 4 ข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้
หนึ่งผู้ใด จะประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้นนั้ ต้องเป็นบุคคลซึ่งได้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมจากแพทยสภาก่อน ซึ่งก็เป็นนิยามความหมายที่สาคัญ ที่ผู้วิจัยจะขยายความต่อไป
3.1.1ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2539 [16]
ข้อ 6 กาหนดให้บุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย จะทาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้เฉพาะ
6.1 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่ระเบียบนี้กาหนด
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วบางส่วน ผู้วิจัยจึงขอขยายความของระเบียบดังกล่าว ให้จัดเจนยิ่งขึน้ คือ ระเบียบนี้
ใน ข้อ 15 ได้มอบหมายให้บุคคลทาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ไว้ดังนี้
ข้อ 15 ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านซึ่งได้ผ่านการอบรมและได้รับหนังสือรับรองความรู้และ
ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขยังแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมูบ่ ้านอยูท่ าการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใช้ยาได้ ดังต่อไปนี้
15.1 การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
15.1.1 ให้ ก ารรั ก ษาพยาบาลเบื้อ งต้น ตามวิธีก ารที่ กาหนดไว้ใ นแบบเรี ย นด้ ว ยตนเองของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคดังต่อไปนี้ คือ ไข้ตัวร้อน ไข้และมีผื่น หรือจุด ไข้จับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวด
เมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเดิน พยาธิลาไส้ ฝี ผื่นคันบนผิวหนัง ปวดฝัน เหงือกอักเสบ เจ็บตา
เจ็บหู เหน็บชา และโลหิตจาง
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15.1.2 ให้การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ไฟไหม้ นาร้อนลวก เป็นลม ชัก
จมน้า งูกัด สุนัขกัดหรือสัตว์อ่นื กัด ไฟฟ้าดูด และได้รับสารพิษ
15.1.3 เจาะโลหิตเพื่อตรวจหาเชื่อไข้จับสั่น
15.2 การใช้ยา
15.2.1. ยาสามัญประจาบ้านตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
15.2.2. ยาที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สั่งจ่ายให้แก่คนไข้ เฉพาะราย และเฉพาะคราว
15.2.3. ยาสมุนไพรที่กาหนดในงานสาธารณสุขมูลฐาน
ดังนั้น เมื่อพิจารณาระเบียบดังกล่าว กาหนดให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านซึ่งได้ผ่านการ
อบรมและรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมเบื้องต้นได้ เพื่อบรรเทาอาการ หรือที่
เข้าใจได้ง่ายๆคือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั้นเอง รวมทั้งจะยาบางจาพวกที่อาสาสมัครสาธารณสุข ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ.2554 (ซึ่งต่อไปจะขอใช้คาย่อว่า ระเบียบฯ
อสม. ปี2554) ข้อ 3 ทาได้ มีดังนี้
1. จ่ายยาหรือให้ยาสามัญประจาบ้านในการบรรเทาอาการผู้ป่วย ซึ่งยาสามัญประจาบ้านนี้ มีจุดสังเกต
ที่ฉลากข้างบรรจุภัณฑ์ เขียนเป็นอักษรสีเขียวว่า ยาสามัญประจาบ้าน
2. ยาที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสั่งจ่าย ให้คนไข้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นจะใช้รวมหรือนาไปแจกจ่ายให้
ผู้อื่น โดยไม่ผ่านประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ได้
3. ยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน มีประมาณ 63 ชนิด โดยจะแบ่งเป็นสมุนไพรตามอาการ ได้5
อาการ คือ 1.ระบบทางเดิ นอาหาร เช่น ขมิ้น กล้วยน้าว้า 2.ระบบทางเดินหายใจ เช่น มะขาม ดีปี 3.ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ เช่น ตะไคร้ อ้อย 4.โรคผิวหนัง เช่น กระเทียม ว่านหางจระเข้ 5.โรคหรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆที่กาหนด ซึ่ง
จะเห็นได้วา่ เป็นสมุนไพรพื้นบ้านในครัวเรือน หาไม่ยาก ไม่มคี วามซับซ้อนใดๆ
3.2พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 [13]
มาตรา 30 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดทาการประกอบโรคศิลปะ หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อ่ืน
เข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทาการประกอบโรคศิลปะโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(5) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบ
โรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกาหนด
โดยปี พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้อาศัยอานาจตาม
มาตรา 30 (5) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายอีกฉบับที่สาคัญ ที่ให้อานาจ
หน้าที่อาสาสมัครตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบฯ อสม. ปี2554 สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หรือบริการทางการแพทย์ได้ ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวในข้อต่อๆไป เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกัน
3.2.1ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2545
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เป็นกฎหมายอีกฉบับ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่ให้อาสาสมัครสาธารณสุข ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน พ.ศ.2554 สามารถทาการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมได้ภายใต้ขอบเขตที่กาหนด ดังนี้
มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ว่าพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพเวช
กรรมโดยมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(4) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือสภากาชาดไทยมอบหมาย
ให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้ าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หรือผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขานัน้ ๆ ทัง้ นี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข โดยอาศัยอานาจตาม
มาตรา 26(4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 จานวน 4 ฉบับ เมื่อพ.ศ. 2526 ออกระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 (เป็นฉบับแรก) ฉบับที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2530ฉบับที่ 3
เมื่อ พ.ศ. 2532 และฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน ออกในปี พ.ศ. 2539ซึ่งได้อนุญาตให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ภายใต้ขอบเขตที่กาหนด
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกระเบียบนี้ ซึ่งวางหลักเกณฑ์ให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังนี้
ข้อ 7 ให้อ าสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้านซึ่ งได้ผ่ านการอบรมและได้รับหนัง สือรับรองความรู้
ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และยังคงเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ให้ทาการประกอบโรค
ศิลปะโดยใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การนวด อบ การประคบ และวิธีอ่ืนตามที่กาหนดในแบบเรียน
ด้วยตนเองของกระทรวงสาธารณสุข
จากระเบียบดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
จึ ง มี อ านาจในการสั่ ง การและควบคุ ม ให้ มี ก ารปฏิ บัติ ก ารให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ส าหรั บกรณี ข องอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบอานาจให้นายแพทย์สาธารณสุข
จัง หวั ดเป็น ผู้ค วบคุม ดูแ ลให้เป็น ไปตามระเบีย บดั งกล่า ว ประกอบกับระเบี ยบกระทรวงสาธารณสุ ขซึ่ งออกตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 สองข้อก่อนนี้จึ ง
ทาให้กฎหมายระดับพระราชบัญญัติผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักรไทย เป็นผลให้ อสม. ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมได้ตามที่กาหนด
3.2.2ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ.2554 ข้อ 3
ได้ กาหนดค านิยาม ของอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้า น ไว้ว่า “อาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้า น”
หมายความว่า บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บการคั ด เลือ กจากหมู่บ้า นหรือ ชุม ชนและผ่ า นการฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่คณะกรรมการกลางกาหนด ได้แก่
(1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(2) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัตงิ านด้านสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
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(3) อาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
ระเบียบ กฎหมายดังกล่าว เป็นการกาหนดคานิยาม และประเภทของอาสาสมัครสาธารณสุขในประเภท
ไทย ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลัก คื อ (1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (2) อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร และ(3) อาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
ในปั จจุ บัน อาสาสมั ค รสาธารณสุข อื่น ตามที่ก ระทรวงสาธารณสุ ขประกาศกาหนด ตามข้ อ 3 (3)
ดังกล่าวนั้น ได้มีการกาหนดไว้เพียง 2 อาสาสมัคร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจา โดยอาสาสมัครสาธารณสุขดังกล่าว จะมีพ้ืนที่ หรือมีบริบทความรับผิดชอบ
แตกต่างกัน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะดูแลปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขใน
หน่วยงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯเท่านัน้ ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจานั้น ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเป็นการ
เฉพาะในเรือนจา และเป็นที่น่าสังเกตว่า อาสาสมัครสาธารณสุข ตามข้อ 3 (3) นี้ จะไม่ได้รับค่าป่วยการ เหมือน
อาสาสมัครสาธารณสุขสองประเภทแรก ตาม (1) และ(2) ที่ได้รับค่าป่วยการรายเดือน 600 บาทต่อคน รวมทั้งสิทธิต่างๆ
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2557 มีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวไปแล้วกว่า 3,040คน
แต่ถ้าไม่มกี ารพัฒนากฎหมายรับรองอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวให้เป็นรูปธรรม ผู้วิจัยเห็นว่า อาจทาให้สิ้นเปลือง
งบประมาณ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะได้รับมากนัก เนื่องจากการทางานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวใน
แต่ละครั้งมีความเสี่ยงในเรื่องกฎหมายหลายฉบับในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจส่งผลให้ถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทาง
เนื่องจากทาผิดกฎหมาย ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้สารวจแบบสอบถาม ในปัญหาทางข้อกฎหมายต่างๆ ทาให้ทราบว่า
อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 60%มีความกังวลในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จึงทาให้การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ไม่มีความชัดเจนเท่ากับ อาสาสมัครสาธารณสุข
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจา
3.2.3ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ดังนี้
ข้อ 6 ให้อ าสาสมัค รสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้า น (อสม.) ซึ่ งได้ผ่ านการอบรมโดยเจ้ าหน้า ที่ซึ่ งเป็น ผู้
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามหลักสูตรที่ ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ทาการประกอบวิชาชีพ
เทคนิคแพทย์ โดยเจาะเลือดฝอยจากปลายมือนิ้วและตรวจหาระดับน้าตาลในเลือด
และ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นมอบหมายให้ประกอบ
วิชาชีพในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
ในทานองเดียวกัน ตามข้อ 6 บัญญัติให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้ผ่านการ
อบรมโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด โดยคาแนะนาของ
แพทย์สภาทาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยเจาะเลือดฝอยปลายนิ้วและตรวจหาระดับนาตาลในเลือด ไว้ในข้อ
15.1.4 เพิ่มเติม แห่งแห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพใน
ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2539
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จากตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น อาสาสมัครสาธารณสุขในประเทศไทย
สามารถใช้วิชาชีพ ทางการแพทย์ไม่ว่าเป็นการปฐมพยาบาล การใช้ยา และการเจาะเลือด ฯ ในการบริการหรือ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ เพียงแต่จะต้องอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่และมีกฎหมายให้อานาจไว้เท่านั้น จะกระทา
โดยเพียงลาพังไม่ได้ ดังนั้นเมื่อการบริการของอาสาสมัครสาธารณสุข มีความสาคัญต่อชีวิต ของประชากรทุกระดับ
จึงทาให้เกิดความเสียงต่อการปฏิบัติงาน ที่จะทาผิดกฎหมาย และถูกดาเนินคดี จากเหตุผลดังกล่าว จึงจาเป็นต้อง
ศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย ในการปรับปรุงและพัฒนาตัวบทกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ มีอยู่ในปัจจุบัน และถือได้ว่าเป็นการคุ้มครองและให้กาลังใจต่ออาสาสมัคร
สาธารณสุขให้ปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างถูกต้อง เต็มที่ เต็มใจ เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กับ
ประชากรหรือพลเมืองทุกระดับ

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยถึงสภาพปัญหาของอาสาสมัครสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุข(อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว)ในประเทศไทย มีข้อสาคัญที่พบคือ แม้ว่าในอดีตหรือในปัจจุบันจะมีตั วบท
กฎหมายในลาดับศักดิ์ต่างๆหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสาธารณสุขในด้านการปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 (เป็นฉบับแรก) ฉบับที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2530 ฉบับที่ 3 เมื่อ
พ.ศ. 2532 และฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน ออกในปี พ.ศ. 2539 เป็นต้น แต่กฎหมายทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการอนุญาต
ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมูบ่ ้าน พ.ศ. 2554 เท่านัน้ ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ซึ่งไม่ใช่อาสาสมัครสาธารณสุขในนิยามความหมาย
ตามกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว จึงไม่สามารถนาตัวบทกฎหมายที่มีอยู่มาปรับใช้
หรือคุ้มครองการปฏิบัติง านหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ ผู้วิจัยจึ งเห็นว่า แม้กระทรวงสาธารณสุขจะมีการอบรม
อาสาสมัครในกลุ่มแรงงานข้ามชาติมาหลายรุ่นแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาทาง
กฎหมายได้ เนื่ อ งจากกระทรวงสาธารณสุ ข เน้ น การสนั บสนุ น ในเชิ ง นโยบายด้ า นวิช าการเป็ น หลั ก เพื่ อ ผลิ ต
อาสาสมัครสาธารณสุข มากกว่าการการพัฒนาตัวบทกฎหมายการรับรองการปฏิบัติหน้าที่หรือการมีอยู่ของของ
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ทาให้ขาดกลไกการดาเนินงาน และความต่อเนื่ องในการจัดการและพัฒนาในเชิง
กฎหมาย
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตอาสาสมัครสาธารณสุขประเภทต่างๆ
ควรกาหนดนโยบายให้ชัดเจน และมีความต่อเนื่อง โดยควรศึกษาปัญหาข้อจากัดในข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่หรือการทางานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวให้ครบทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ประเด็นที่ 2 ปัญหาด้านค่าป่วยการและสิทธิต่าง ๆ ผู้วิจัยเห็นว่า อาสาสมัครสาธารณสุขนั้น เมื่อพิจารณา
จากชื่อย่อมบ่งบอกอยูแ่ ล้วว่า เป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสาในด้านสาธารณสุข เป็นการกระทาในลักษณะอาสาหรือจิต
อาสา จึงไม่จาเป็นต้องจ่ายเงินค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนใด ๆ
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เงิน 600 บาทที่ อสม.ได้รับทุกๆเดือนนั้น เป็นเงินค่าป่วยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การปฏิบัตหิ น้าที่ให้กับ อสม. ซึ่งไม่ใช่เงินเดือน อสม. แต่อย่างใด โดยเงินดังกล่าว อสม. ต้องปฏิบัติงานตามแบบ อสม.1
แบบที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับค่าป่วยการในการปฏิบัติ
หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ.2560 โดยแบบ อสม.1 ดังกล่าวมีรายละเอียดและขั้นตอนหลาย
ประการที่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวไม่สามารถทาได้ เช่นการทาแผนปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ การจัดกิจกรรม
คุ้มครองผู้บริโภค การจัดกิจกรรมการจัดการสุขภาพและมีส่วนร่วมในแผนสุขภาพตาบล บันทึกข้อมูลอื่นๆ ตามปัญหา
สุขภาพของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตัวอาสาสมัครสาธารณสุขต้องเป็นผู้จัดกิจกรรมซึ่งอาจจะมีข้อกาจัดในด้าน
ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อีกทั้งบริบทของพื้นที่ ที่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวไม่สามารถจัดกิจกรรมนอก
พื้นที่ได้ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวจะไม่ได้รับสิทธิในเงินค่าป่วยการ 600 บาท
อีกทั้ ง อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ในประเภทที่ 3 (อาสาสมั ครสาธารณสุขอื่นตามที่ กระทรวงสาธารณสุ ข
ประกาศกาหนด)นั้น เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ อาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจากระทรวงสาธารณสุขจะมีข้อตกลงร่วมกันเสมอว่าจะไม่เรียกร้องเงินค่าป่วยการหรือเรียกร้องสิทธิ ใดๆจาก
กระทรวงสาธารณสุข เพราะการที่ก ระทรวงสาธารณสุขให้ก ารสนั บสนุน ด้า นวิชาการและดู แลด้า นสุ ขภาพก็ใ ช้
งบประมาณในการดาเนินการเป็นจานวนมากอยูแ่ ล้ว
อีกทั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อการบริการทางการแพทย์ที่เป็นธรรม และเข้าถึงง่าย ไม่ถูกกีดกันทางการแพทย์
หรือกีดกันในเรือ่ งเชื้อชาติ ศาสนา ชนชัน้ และวัฒนธรรม ซึ่งได้ประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย เพราะประโยชน์ที่อาสาสมัครใน
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ หรือกลุ่มอื่น ๆ ได้รับนัน้ เกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดใี นภาพรวม ต่ออาสาสมัครอยู่แล้ว เช่น สามารถลด
การระบาดของโรค การควบคุมโรค การป้องกันโรค ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคติดต่อจากประชากรต่าง
ด้าวสู่ภายนอกรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของตัวอาสาสมัครเอง และนายจ้างรวมถึงภาครัฐ จึงทาให้
เกิดความมั่นคงด้านสุขภาพของชาติ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และการเข้าถึงบริการสุขภาพทุกระดับอย่างเท่า
เทียมดังที่กล่าวมาแล้ว
ประเด็นที่ 3 ปัญหาด้านความมั่นคง จากการวิเคราะห์จากเอกสารและลงพื้นที่ ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาด้าน
ความมั่นคงไม่ใช่ประเด็นสาคัญเมื่อเทียบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคจากประชากรต่างด้าว ที่อาจส่งผลต่อ
พลเมืองไทย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ จะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวได้นั้น ต้อง
เป็น บุค คลที่เข้า เมือ งมาอย่า งถู กต้องตามกฎหมาย ซึ่ งต้อ งผ่ านการตรวจสุข ภาพ รวมทั้ งทาประกั นสุ ขภาพหรือ
ประกันสังคม ตามกฎหมายใหม่ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน อีกทัง้ กลุ่มแรงงานเหล่านี้ ก็มีที่อยู่ชัดเจน มีนายจ้างที่กากับดูแล
และที่สาคัญที่สุดการจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวได้นั้น กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
อบรมมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนเสมอ
ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาดั งกล่าวจึงไม่ใช่ปัญหาสาคัญ เพราะกลุ่ม แรงงานต่างด้าว หรืออาสาสมัครในกลุ่ ม
แรงงานต่างด้าวที่ผ่านหลักสูตรอบรมมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วนัน้ จะเป็นบุคคลที่ข้อมูลสาคัญต่างๆอยู่
ในระบบฐานข้อมูลของรัฐที่แน่นอนและสืบค้นได้ การที่เราพัฒนาระบบจิตอาสาหรืออาสาสมัครในกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติ ก็เพื่อให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติสามารถดูแลและช่วยเหลือครอบครัว ผู้ติดตาม หรื อ เพื่อนต่างด้าวด้วยกันเองได้
อันเป็นไปตามหลักสาธารณสุขมูลฐานของไทย และเป็นไปตามหลักสากลในการดูแลด้านสาธารณสุขที่คานึงถึงสิทธิ
มนุษยชนของผู้คนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือทางานในประเทศไทยได้อย่างเป็นระบบ
เป็นธรรม และไม่มกี ารเลือกปฏิบัตติ อ่ ทุกชนชาติในโลก
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว มีสว่ นช่วยสนับสนุนใน
งานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางดังต่อไปนี้
1. ประเด็นบทบัญญัติกฎหมาย เห็นควรให้มีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ.2554 และกาหนดนิยามความหมาย รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ต่างด้าวไว้ ให้ถูกต้องชัดเจนตามกฎหมาย
ผู้วิจัยเห็นว่า จากระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ.2554 ข้อ
3 ที่ได้กล่าวมาในข้อก่อนหน้านี้ ทาให้สามารถแบ่งอาสาสมัครสาธารณสุขในประเทศไทย มี 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้
(1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านปฏิบัตหิ น้าที่ในหมู่บ้านหรือชุมชน
(2) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครปฏิบัตหิ น้าที่ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร
(3) อาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั่ว
ประเทศ และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจา ปฏิบัตหิ น้าที่ในบริบทของเรือนจา
ทั้ งนี้ผู้ วิจั ยขอเสนอ ให้ มีประกาศประทรวงสาธารณสุ ขก าหนดนิยามความหมาย รวมทั้ งบทบาทหน้าที่ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวไว้ให้ชัดเจนถูกต้องตามหลักกฎหมายโดยกาหนดให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด ตามอนุ 3แห่งระเบียบดังกล่าวเช่นเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจา ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งสองประเภทนี้เป็นระบบจิตอาสา
ไม่รับค่าป่วยการและไม่หวังสิ่งตอบแทนจากภาครัฐ
ดังนัน้ การกาหนดให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขอื่นนั้น จะทาให้อาสาสมัครสาธารณสุขต่าง
ด้าว หรือ อาสาสมัครในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ อยู่ในนิยามความหมายเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และ
สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่างๆได้ตามกาหนด เช่นเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขอื่นๆ แต่ทั้งนี้ต้องกาหนดบริบท
การทางานหรือเขตเขตพื้นที่การปฏิบัติงานให้ชัดเจนว่า อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว มีขอบเขตพื้นที่การทางานเพียงใด
ดั่งอาสาสมัครสาธารณสุขอื่น ในข้อ3(3) เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ใน
เขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจา ปฏิบัติหน้าที่ใน
บริบทของเรือนจา ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงเสนอให้กาหนดขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเป็นกฎหมาย
ให้ชัดเจน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติในกลุ่มนาเข้าตาม MOU ภาคอุตสาหกรรม ก็ควรกาหนดว่าต้องอยู่
ในพื้นที่โรงงานนั้นๆ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติในภาคการเกษตร ก็ควรอยู่ในพื้นที่ภาคการเกษตรของ
หมูบ่ ้านหรือชุมชนนั้นๆ การภาคการประมง ก็ควรอยู่ในพื้นที่ภาคการประมงนั้นๆเท่านั้น เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเอง เพราะแรงงานต่างด้าวทุกประเภท ไม่สามารถออกนอกพื้นที่หรือเคลื่อนย้ายแรงงานตามอาเภอใจ
โดยไม่ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติให้มีส่วน
ร่วมในการดู แลสุขภาพตนเองและผู้ ติดตามในพื้นที่ชุมชนของตน ตามแนวทางสาธารณสุ ขมู ลฐานของไทย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง
2. ประเด็นปัญหาความมั่นคง ผู้วิจัยเห็นว่า การรับรองอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวนั้น เป็นการรับรองเพียง
การในวิชาชีพเวชกรรมว่าอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวผู้นั้น สามารถทาอะไรได้บ้างตามพระราชบัญญัติประกอบ
โรคศิลปะ ซึ่งโดยหลักสากล ก็มีการเปิดเสรีทางการแพทย์ทุกเชือ้ ชาติ ให้กับผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยูแ่ ล้ว
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ดังนั้นการรับรองดังกล่าวไม่ใช่การรับรองสถานะบุคคล หรือเป็นการให้สัญชาติแต่ประการใด แต่เป็นการ
รับรองให้อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวสามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย เป็ นไป
ตามหลักสากล อีกทั้งการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนัน้ ได้มีกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขอบเขตที่ชัดเจน
อยู่แล้ว โดยการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้การแนะนาและดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานเดียวกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขประเภทอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ.2554 ที่อาสาสมัครสาธารณสุขทุกประเภทจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพเวช
กรรมได้เองตามลาพัง อีกทั้งการที่จะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวได้นั้น ต้องระบุไปให้ชัดเจนว่า แรงงานข้ามชาติที่
จะเข้ารับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวได้นั้น ต้องเป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้วิจัยเห็นว่า ประเด็นปัญหาความมั่นคงดังกล่าว ไม่เพียงพอต่อการส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในประเทศ
แต่ประการใด ในทางตรงกันข้าม การนาแรงงานข้ามชาติมาเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขในประเทศไทยนั้น ถือได้ว่า
เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม เพราะประเทศไทยทาให้นานาประเทศเล็งเห็นว่า ประเทศไทยได้มีความตระหนัก ถึงปัญหาด้าน
สุขภาพต่อแรงงานข้ามชาติ ครอบครัว และผู้ติดตามโดยให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ และปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชนต่อเพื่ อนมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยขอทิ้งท้ายประโยคไว้ว่า “เราต่างหากที่ได้ประโยชน์
มากกว่า ”
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หลักการแบ่งแยกอานาจในการปฏิรูปการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการ
และตารวจ
Principle of the separation of powers between public prosecutors and the
police in criminal investigation reform
พงษ์พิทักษ์ พันธุลาวัณย์1*
Pongpitak Panthulawan1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา ผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาต่อการแบ่งแยกอานาจของพนักงานอัยการและตารวจ และศึกษาบทบาทของ
พนักงานอัยการและตารวจที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาเมื่อมีการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา รวบรวม
ข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอาญา ได้แก่ ตารวจที่มีหน้าที่สอบสวน จานวน 3
คน พนักงานอัยการ จานวน 3 คน และค้นคว้าข้อมูลที่เป็นเอกสาร หนังสือกฎหมาย ตาราทางวิชาการ บทความใน
วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จากนั้นนาข้อมูลมารวบรวมวิเคราะห์โดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ผลการวิจัย พบว่า 1) ประเด็นการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม คือ เพิ่มประสิทธิภาพในชั้นสอบสวน
โดยให้ ปรั บโครงสร้ างการสอบสวนและการฟ้อ งร้อ งคดีใ ห้เป็น กระบวนการเดี ยวกั น ให้ พนั กงานอั ยการมีห น้า ที่
ควบคุม ดูแลกระบวนการในชั้นก่อ นฟ้องคดีทั้งหมด 2) ไม่สามารถน าหลั กการแบ่ง แยกอานาจมาอธิ บายในการ
สอบสวนคดีอาญาได้ เพราะการสอบสวนจะต้องเน้นความร่วมมือกันระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
ไม่ใช่การแยกอานาจสอบสวนกับการฟ้องคดีออกจากกัน 3) บทบาทของพนักงานอัยการ คือ มีหน้าที่ควบคุมดูแล
กระบวนการในชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งหมด บทบาทของพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานอัยการและให้มีหน้าที่
ต้องทาตามคาสั่งและคาแนะนาของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดี โดยที่การสอบสวนคดีอาญา
เริ่มต้นโดยพนักงานสอบสวนที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและ
เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด
คาสาคัญ การแบ่งแยกอานาจ, การปฏิรูปการสอบสวนคดีอาญา, บทบาทของอัยการ, บทบาทของตารวจ
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Abstract
The research’s objective aims to studied the reform of criminal investigation, influence on the
investigative procedures as to the separation of powers regime between police and state prosecutor and their
roles when the regime is reformed. Data collection included: interviewing certain crime-investigating officers that
generally are associated with the procedures, which are 3 inquiry officials and 3 state prosecutors. The author
will thoroughly seek the important information through relevant documents, law books and academic journals
and articles.
Results revealed that, the powers between police department and state prosecutor department
should not be isolated. Instead, the harmonization of policing regime and prosecuting regime may possibly lead
to justified procedures. This is because the author believes that criminal investigation should be cooperated by
the two sectors. Thereby, the state prosecutors should be more engaged in investigation, namely that they
should supervise the investigation since the case begins. In the meantime, the inquiry officials should conduct the
case or provide evidence subject to the state prosecutor’s command in order to seek the truth of the case.
Keywords The separation of powers, Criminal investigation reform, Role of public prosecutors, Role of the police

บทนา
การสอบสวนเป็นขัน้ ตอนสาคัญในการดาเนินคดีทางอาญาเพราะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งพนักงาน
สอบสวนได้ทาไปเพื่อทราบข้อ เท็ จจริงและเอาตั วผู้ก ระทาความผิ ดมาลงโทษ บุค คลที่เกี่ ยวข้อ งในขั้น ตอนนี้ คื อ
พนักงานสอบสวนซึ่งกฎหมายให้มอี านาจและหน้าที่ในการสอบสวนและอัยการผู้มีหน้าที่ฟอ้ งผู้ตอ้ งหาต่อศาล ปัจจุบัน
ได้นาหลักการแบ่งแยกอานาจของ มองเตสกิเออ มาใช้ในการสอบสวนคดีอาญา โดยให้ความสาคัญกับการคานและ
ดุลอานาจระหว่างพนักงานสอบสวนและอัยการ ที่ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการแบ่งแยกอานาจ เพื่อยับยั้งการใช้
อานาจโดยมิชอบที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนได้ โดยการแยกหน้าที่การสอบสวนคดีอาญาของพนักงาน
สอบสวนและอัยการออกจากกัน คือให้อานาจสอบสวนคดีแก่ตารวจจนกว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นจึงเสนอความเห็น
ต่ออัยการ อัยการมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองสานวนการสอบสวนจากตารวจ และสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือซักถาม
พยานเองก็ได้ กรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องคดีจะมีตารวจชั้นผู้ใหญ่พิจารณาคาสั่งไม่ฟ้องของอัยการ ถ้าไม่เห็นด้วยก็ทา
ความเห็นแย้งส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ช้ีขาด นี่คือกระบวนการในการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจ ซึ่งจะอานวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนได้เพราะพนักงานสอบสวนและอัยการจะไม่สามารถใช้ อานาจโดยมิชอบเนื่องจากมีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลกันและกันตามระบบการทางาน
แต่ในทางปฏิบัตปิ ัญหาที่เกิดขึ้นในการสอบสวนที่แยกหน้าที่อย่างชัดเจน คือ พนักงานสอบสวนถูกแทรกแซง
จากการเมือง ทาให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม พนักงานสอบสวนบางนายบิดเบือนพยานหลักฐาน ช่วยผู้กระทาผิด
ไม่ให้รับโทษ ทั้งที่เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลและถูกสั่งการ จานวนพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
ตลอดจนเกิดปัญหาการประสานงานและการทางานร่วมกันของพนักงานสอบสวนและอัยการในการค้นหาความจริง
ในคดี การเริ่มคดีอาญาจึงอยู่ภายใต้อานาจของพนักงานสอบสวน ส่งผลให้อัยการซึ่งมีความรับผิดชอบในการสั่งคดีมี
พยานหลักฐานไม่เพียงพอเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่ต้น จะรับรู้เมื่อมีการส่ง
สานวนจากพนักงานสอบสวน และบางครั้งการส่งสานวนมีความล่าช้า เป็ นเหตุให้อัยการไม่มีเวลาเพียงพอที่จ ะ
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กลั่นกรองคดีต้องสั่งคดีด้วยเวลาที่จากัดเพราะจะครบระยะเวลาฝากขัง จึงอาจเกิดคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ตอ้ งหา
ด้วยเหตุนสี้ านักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติชปี้ ระเด็นการปฏิรูปประเทศไทย ด้านกระบวนการยุติธรรม
ว่า ควรเพิ่มประสิทธิภาพในชั้นสอบสวน โดยให้ปรับ โครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีให้เป็นกระบวนการ
เดียวกัน การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการ
อย่างเหมาะสม จากแนวคิดดังกล่าวจึงถูกบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา
258 ความว่า ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลดังต่อไปนี้ (1) ด้านกระบวนการยุติธรรม (2) ปรับปรุงระบบการ
สอบสวนคดี อ าญาให้มีก ารตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล ระหว่า งพนัก งานสอบสวนกั บอัย การอย่างเหมาะสม ก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความและสร้า งความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวนและอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งกาหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จาก
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกันเพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก
ต่อมาวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีอานาจหน้าที่พิจารณา แก้ไข ปรับปรุง กฎหมายเกี่ยวกับตารวจในเรื่อง
ระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างอัยการกับเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อให้
เกิดความสะดวกในการดาเนินคดีและเกิดความยุตธิ รรมขึ้นอย่างแท้จริง แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อบทบาทของอัยการ
ที่มีแนวโน้มในการสอบสวนคดีอาญามากขึ้นทั้งที่อัยการไม่เคยมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญามาก่อน และความ
ซับซ้อนของคดีอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นทาให้อัยการเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ
สาหรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ตารวจในการสอบสวนคดีอาญาจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน กระบวนการสอบสวนและการ
ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของพนักงานสอบสวนจะส่งผลต่อความเป็นอิสระของงานสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ
เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการแบ่งแยกอานาจที่เป็นการตรวจสอบการใช้อานาจหน้าที่โดยองค์กรอื่นเพื่อให้
เกิดการคานอานาจหรือการถ่วงดุลอานาจมิให้ใช้อานาจเกินขอบเขต ซึ่งจะเป็นกลไกให้ระมัดระวังในการใช้อานาจ
มากขึ้น พบว่าแนวทางการปฏิรูปที่ระบุว่าให้อัยการสอบสวนคดีอาญาร่วมกับพนักงานสอบสวนตัง้ แต่เริ่มต้นจึงขัดแย้ง
กับแนวคิดการแบ่งแยกอานาจที่ไม่สนับสนุนให้เกิดการตรวจสอบการใช้อานาจในการสอบสวนทั้งของอัยการและ
ตารวจ ผลกระทบดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นได้ ประกอบกับนโยบายเรื่องการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญายังหาข้อ
ยุติที่แน่ชัดไม่ได้จึงยังไม่มีแนวทางในการทางานที่ชัดเจนตลอดจนถึงไม่มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของตารวจและ
อัยการในการสอบสวนคดีอาญาเพื่อที่จะทางานร่วมกันให้มปี ระสิทธิภาพและอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง
แท้จริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาต่อการแบ่งแยก
อานาจของอัยการและตารวจ ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปฏิรูประบบการสอบสวน
คดีอาญาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา
2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิ ดจากการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอ าญาต่อ การแบ่ง แยกอานาจของ
อัยการและตารวจ
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3. เพื่อศึกษาบทบาทของอัยการและตารวจที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาเมื่อมีการปฏิรูประบบการ
สอบสวนคดีอาญา
สมมติฐานของการศึกษาวิจัย
การถ่วงดุลอานาจตามหลักแบ่งแยกอานาจในการสอบสวนคดีอาญาเป็นการป้องกันการใช้อานาจโดยมิช อบ
ของแต่ละฝ่ายเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน การกาหนดให้ทั้งพนักงานสอบสวนและอัยการเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ค้นหาข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดจะทาให้ไม่เป็นไปตามหลักแบ่งแยกอานาจในกระบวนการยุตธิ รรม
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้เป็นการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาต่อการแบ่งแยก
อานาจของอัยการและตารวจ โดยศึกษาแนวคิดและหลักการแบ่งแยกอานาจ ระบบการดาเนินคดีอาญาของประเทศ
ไทยและตามระบบสากล การปฏิรูปประเทศไทยด้านกระบวนการยุติธรรม รวมถึงบทบาทอานาจหน้าที่ของอัยการ
และตารวจในการสอบสวนคดีอาญาของประเทศไทยและต่างประเทศ

วิธีการศึกษา
เป็ นการศึกษาวิจั ยเชิงคุ ณภาพ โดยสั มภาษณ์ ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ สอบสวนคดี อาญา ได้ แก่ ต ารวจที่ มีหน้าที่
สอบสวน 3 คน อัยการ 3 คน คัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และค้นคว้าข้อมูลที่เป็น
เอกสาร ตาราทางวิชาการ บทความในวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ
ศึกษาหลักการแบ่งแยกอานาจ แนวคิดการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิรูประบบการ
สอบสวนคดีอาญาที่มีต่ออัยการและตารวจ และศึกษาบทบาทของอัยการและตารวจที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา
ของประเทศไทยและต่างประเทศ จากนัน้ นาข้อมูลมารวบรวมวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เนือ้ หาประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปที่ระบุ
ว่าให้อัยการมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญาร่วมกับพนักงานสอบสวน ความขัดแย้งหรือความสอดคล้องกับแนวคิด
การแบ่งแยกอานาจที่เป็นการตรวจสอบการใช้อานาจหน้าที่เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอานาจ บทบาทของอัยการและ
ตารวจในการสอบสวนคดีอาญาตามแนวคิดการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา และความสาคัญของหลักการ
แบ่งแยกอานาจในการถ่วงดุลอานาจระหว่างอัยการกับตารวจ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านงาน
สอบสวนและการปฏิรูปงานสอบสวน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครอบคลุมและสามารถวิเคราะห์ได้ตามประเด็นที่ต้องการ

ผลการศึกษา
1. แนวคิดการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา การปฏิรูปประเทศไทยด้านกระบวนการยุติธรรม คือ
ควรเพิ่มประสิทธิภาพในชั้นสอบสวน โดยปรับโครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีให้เป็นกระบวนการเดียวกัน
เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สาคัญคือ กาหนด
ประเภทคดีที่ควรจะมีการสอบสวนร่วมระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการ โดยอัยการควบคุมดูแลกระบวนการใน
ชัน้ ก่อนฟ้องทั้งหมด ออกแบบการทางานให้อัยการมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญาร่วมกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่
เริ่มต้นเพื่อถ่วงดุลอานาจในการสั่งและฟ้องคดี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
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โดยให้ มี อ านาจหน้ า ที่ พิ จ ารณา ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ ต ารวจในเรื่ อ งระบบการสอบสวนคดี อ าญาให้ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างอัยการกับตารวจเพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นอย่างแท้จริง
จากความคิดเห็นของตารวจที่มีหน้าที่สอบสวน และอัยการ จานวน 6 คน เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปที่ระบุ
ว่าให้ อัยการมีบทบาทในการสอบสวนคดีอ าญาร่ วมกั บพนัก งานสอบสวน มีดังนี้ การปฏิรูปที่ระบุว่า ให้อัย การมี
บทบาทเพียงเข้าไปร่วมสอบสวนยังไม่สอดคล้องกับภารกิจการสอบสวนที่แท้จริงของอัยการในทางสากลเพราะถือว่า
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอานาจสอบสวนของอัยการสากล ซึ่งอัยการเกือบทุกประเทศเป็นผู้ควบคุมการสอบสวน หรือ
แม้แต่กระทั่งเข้าไปทาการสอบสวนด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพียงแค่เข้าไปร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนเท่านั้น อั ยการ
เข้าไปดูสถานที่เกิดเหตุ เข้าไปดูพยานหลักฐานด้วยตนเอง จะทาให้การสอบสวนเริ่มต้นด้วยความรัดกุม รอบคอบ
สามารถกาหนดประเด็นที่ชัดเจน
2.ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาต่อการแบ่งแยกอานาจของอัยการและ
ตารวจ ผลการศึกษาพบว่า หลักการแบ่งแยกอานาจไม่ส ามารถนามาอธิบายในการสอบสวนคดีอาญาได้ เพราะการ
สอบสวนต้องเน้นความร่วมมือกันระหว่างพนักงานสอบสวนและอัยการเพื่อค้นหาความจริง จากความหมายของการ
แบ่งแยกอานาจ เป็นการตรวจสอบการใช้อานาจหน้าที่ของกันและกันเพื่อให้เกิดการคานอานาจหรือการถ่วงดุล
อานาจมิให้ใช้อานาจเกินขอบเขตหรือโดยไม่ชอบ ตามแนวคิดของ มองเตสกิเออร์ (Montesquieu) เรื่องทฤษฎีแบ่งแยก
อานาจ (Separation of powers) แบ่งแยกอานาจปกครองสูงสุดออกเป็น อานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดย
จะต้องมีการคานและดุลอานาจ (Checks and balances) ระหว่างกัน เพื่อยับยั้งการใช้อานาจโดยมิชอบ ในทางปฏิบัติ
ของไทยกาหนดว่า พนักงานสอบสวนทาหน้าที่ในการรับคาร้องทุกข์ สืบสวน สอบสวน จนถึงสรุปสานวนทาความเห็น
ส่งอัยการพิจารณาสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟอ้ ง อัยการเข้ามามีบทบาทในสานวนก็ต่อเมื่อพนักงานสอบสวนเสนอสานวนการ
สอบสวนให้อัยการพิจารณา แนวปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการของการคานและดุลอานาจ (Checks and
balances) ระหว่างกัน การทาหน้าที่ของอัยการและตารวจในการสอบสวนคดีอาญาจึงเป็นเพียงการแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ไม่ใช่แบ่งแยกอานาจ
จากความคิดเห็นของตารวจที่มีหน้าที่สอบสวนและอัยการ มีความเห็นว่า มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับหลักการถ่วงดุลอานาจ (Checks and balances) ส่วนใหญ่นาไปอธิบายเรื่องการดาเนินคดีทางอาญา ซึ่งตาม
หลักการแล้วให้แยกอานาจสอบสวนฟ้องร้องออกจากอานาจพิจารณาพิพากษาเท่านั้น เนื่องจากหากให้ผู้ตัดสินมี
อานาจกล่าวหาฟ้องร้องด้วยจะไม่เป็นธรรมต่อผู้ต้อ งหา นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อคิดเห็นว่าในการดาเนินคดี
อาญา เป็นเรื่องการกระทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศาล อัยการและ
พนักงานสอบสวน มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินคดี อาญาตามขั้นตอนที่ก ฎหมายกาหนด ไม่ใ ช่เป็นการใช้อานาจ
อธิปไตยระหว่างฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่
สามารถนาหลักการแบ่งแยกอานาจมาอธิบายในเรื่องการดาเนินคดีทางอาญาได้ แต่การปฏิรูปมีผลให้การถ่วงดุล
อานาจการสอบสวนหายไปเพราะอัยการเข้าร่วมสอบสวนตั้งแต่ขั้นตอนแรก เสมือนว่า ได้ทาการสอบสวนเองจะทาให้
ไม่มคี วามเห็นต่างจากพนักงานสอบสวนเลย
3.บทบาทของอัยการและตารวจที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาเมื่อมีการปฏิรูประบบการสอบสวน
คดีอาญา
3.1 บทบาทของอัยการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา การปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาระบุว่า
อัยการมีอานาจสอบสวนเพิ่ม เติม มีหน้าที่ควบคุมกระบวนการในชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งหมด มีบทบาทตรวจสอบและ
กลั่นกรองการขอหมายอาญา ตลอดจนลงไปตรวจที่เกิดเหตุ ควบคุมและตรวจสอบการสอบสวนในทุกขั้นตอน ซึ่งจะ
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ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการกลั่นกรองและการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีมากขึ้น เนื่องจากอัยการได้มี ส่วนร่วมในการ
รวบรวมพยานตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่ตารวจเพื่อกาหนดประเด็นที่ชัดเจน แนวทางที่จะให้
อัยการเข้าไปให้คาปรึกษาแนะนา แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1) แบบนั่งฟังเฉย ๆ คืออัยการร่วมรับฟังการสอบปากคาพยานในคดี โดยอัยการไม่ทราบเนื้อหามู ลเหตุ
ของคดี แล้วแต่พนักงานสอบสวนจะจัดให้อัยการฟังการสอบเพียงใด
2) เข้าฟังและแนะนาได้ อัยการสามารถสอบถามเพื่อทราบข้อเท็จจริงเนื้อหาคดีได้ สามารถให้คาแนะนา
พนักงานสอบสวนได้ว่าควรต้องเพิ่มพยานหลักฐานใดเข้ามาในสานวน ควรไปสอบพยานคนไหน การสอบปากคา
พยานต้องให้ได้ในสาระประเด็นใด แต่ตารวจไม่จาเป็นต้องปฏิบัตติ าม
3) อัยการทาคดีเองทั้งหมด ซึ่งอยูท่ ี่การพิจารณาถึงความจาเป็น
3.2 บทบาทของตารวจเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาเมื่อมีการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา ระบุว่า
พนักงานสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ช่วยเหลืออัยการและทาตามคาแนะนาของอัยการในการสอบสวน
คดี โดยที่ การสอบสวนคดีอาญาเริ่มต้นโดยพนัก งานสอบสวนที่ จะแสวงหาข้อเท็จจริง และหลั กฐานเพื่อทราบ
รายละเอียดแห่งความผิด
ความคิดเห็นของตารวจที่มหี น้าที่สอบสวนและอัยการ จานวน 6 คน เกี่ยวกับบทบาทของอัยการและ
ตารวจในการสอบสวนคดีอาญาตามแนวคิดการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา คือ การร่วมสอบสวนของอัยการ
ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ข องพนั ก งานสอบสวนแต่ ก ลั บ เป็ น ผลดี ต ารวจเป็ น คนที่ เ ผชิ ญ หน้ า งานเก็ บ
พยานหลักฐานเหมือนเดิม แต่มีความจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้ทันกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่
โดยอัยการตรวจสอบความครบถ้วนของพยานหลักฐาน เพื่อป้องกันการบิดเบือนพยานหลักฐาน ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบการออกหมายค้น หมายจับ การแจ้งข้อหา ความร่วมมือกันดังกล่าวจะทาให้พยานหลักฐานมีความสมบูรณ์
อัยการช่วยพนักงานสอบสวนในการวางแนวทางในการดาเนินคดีที่มีประสิทธิภาพ ชี้แนะประเด็นในการตัง้ คาถาม การ
พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิจารณ์และสรุปผล
1. แนวคิดการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา คือ เพิ่มประสิทธิภาพในชั้นสอบสวน โดยให้ปรับ
โครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีให้เป็นกระบวนการเดียวกัน มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สาคัญคือ กาหนด
ประเภทหรือ ลักษณะคดีที่ควรจะมีการสอบสวนร่ว มระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการ โดยให้อั ยการควบคุ ม
กระบวนการในชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งหมด ออกแบบการทางานให้อัยการมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญาร่วมกับ
พนักงานสอบสวนตัง้ แต่เริ่มต้นอย่างแท้จริงเพื่อถ่วงดุลอานาจและประสิทธิภาพในการสั่งและฟ้องคดี
ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการปฏิรูปเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นเนื่องจากสภาพปัญหาที่เกิด
จากการแยกส่วนระหว่างการสอบสวนกับการฟ้องร้องคดีออกจากกัน เช่น เกิดปัญหาในการประสานงานและการ
ทางานร่วมกันของพนักงานสอบสวนกับอัยการ การรวบรวมพยานหลั กฐานไม่ครบถ้วนเป็นเหตุให้เสียเวลา ตามหลัก
สากลระบุวา่ อัยการเป็นผู้รับผิดชอบสอบสวนหรือควบคุมการสอบสวน รับผิดชอบความถูกต้องสมบูรณ์ของสานวนจะ
เป็นหลักประกันว่าคดีที่สอบสวนมีมูลฟ้องคดีต่อศาลได้
2. ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาต่อการแบ่งแยกอานาจของอั ยการและ
ตารวจ ผลการวิจัยพบว่า หลักการแบ่งแยกอานาจไม่สามารถนามาอธิบายในการสอบสวนคดีอาญาได้ เพราะการ
สอบสวนต้องเน้น ความร่ วมมือกั นระหว่างพนัก งานสอบสวนและอั ยการเพื่อ ค้น หาความจริ ง เมื่อ พิจ ารณาจาก
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ความหมายตามแนวคิดของ มองเตสกิเออร์ (Montesquieu) เรื่องทฤษฎีแบ่งแยกอานาจ (Separation of powers) ซึ่งได้
แบ่งแยกอานาจปกครองสูงสุดออกเป็น อานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ แต่ไม่ใช่การแยกอานาจสอบสวนกับ
การฟ้องคดีออกจากกัน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับระบบสากลที่ได้ระบุไว้ว่าการสอบสวนกับการฟ้องร้องต้อง
เป็นกระบวนการเดียวกัน อัยการจะมีบทบาทในการสอบสวนและรับรองว่าการสอบสวนเป็นไปตามหลักกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (UNODC) ถึงแม้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยได้แบ่งแยกวิธีการใน
การสอบสวนคดีอาญาออกจากกันระหว่างพนักงานสอบสวนและอัยการ แต่แนวปฏิบัติดังกล่าวยังคงเป็นไปตาม
หลักการคานและถ่วงดุลอานาจ และเป็นเพียงการแบ่งบทบาทหน้าที่กัน ซึ่งยังคงประสานงานกันจึงไม่ใช่แบ่งแยก
อานาจ นอกจากนี้ยังเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคาว่าแบ่งแยกอานาจ เพราะโดยหลักการของการแบ่งแยก
อานาจไม่จาเป็นต้องมีอานาจเท่าเทียมกันหรืออานาจใดอานาจหนึ่งที่อยู่เหนือกว่าในลักษณะสมบูรณ์ แต่การคานและ
ดุลอานาจระหว่างกันเพื่อยับยัง้ การใช้อานาจจึงเป็นหัวใจสาคัญมากกว่า
3. บทบาทของอัยการและตารวจที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาเมื่อมีการปฏิรูประบบการสอบสวน
คดีอาญา ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของอัยการ คือ พิจารณาพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวนที่พนักงาน
สอบสวนเสนอมา แล้ ว วินิ จ ฉั ย สั่ ง คดี การปฏิ รู ประบบการสอบสวนคดี อ าญาได้ ร ะบุ ว่ า ให้ อั ย การควบคุ ม ดู แ ล
กระบวนการในชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งหมด อัยการจะมีบทบาทตรวจสอบและกลั่นกรองการขอหมายอาญา สามารถลงไป
ตรวจที่เกิดเหตุได้ ควบคุมและตรวจสอบการสอบสวนได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งจะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการกลั่นกรอง
และการใช้ดุลพินจิ ในการสั่งคดีมากขึ้น เนื่องจากอัยการได้เข้าไปรับรู้หรือมีส่วนร่วมในการรวบรวมพยานตั้งแต่เริ่มต้น
และเพื่อให้การใช้ดุลพินิจของอัยการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สาหรับพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ช่วยเหลือ
อัยการและทาตามคาแนะนาของอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดี โดยที่การสอบสวนคดีอาญาเริ่มต้นโดย
พนักงานสอบสวนที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด ผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ระบุไว้วา่ อานาจหน้าที่ของอัยการคือร่วมทาสานวนสอบสวน
กับพนักงานสอบสวน แสดงให้เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่อัยการและตารวจต้องปฏิบัตอิ ยู่แล้ว นอกจากนี้กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญายังได้กาหนดไว้ว่าการดาเนินงานของพนักงานสอบสวนถือว่าเป็นการดาเนินงานเพื่ออัยการ แต่ยังไม่ได้
กาหนดให้เป็นรูปธรรม ด้วยเหตุดังกล่าว ถ้ามีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของอัยการและตารวจให้เป็นรูปธรรม มี
รูปแบบที่ทาให้การสอบสวนคดีมปี ระสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรลดลง เสียเวลาน้อยลง เกิดความร่วมมือในทุกขั้นตอนของ
การสอบสวนคดีอาญาจะเกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนเป็นอย่างมาก
ผลที่ได้จากการวิจัย สรุป ได้ว่า แนวคิดการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาที่ระบุว่าให้อัยการมีหน้าที่
ควบคุมดูแลกระบวนการในชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งหมด เพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลต่อการถ่วงดุล
อานาจการสอบสวนเพราะอัยการเข้าร่วมสอบสวนตั้งแต่ขั้นตอนแรก เสมือนว่าได้ทาการสอบสวนเอง ทาให้ไม่มี
ความเห็นต่างจากพนักงานสอบสวนเลย แต่จะส่งผลดีที่มีอัยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานและวาง
แนวทางในการดาเนินคดีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ระบุไว้ว่าการปฎิรูประบบการ
สอบสวนคดีอาญา โดยให้พนักงานสอบสวนและอัยการเป็นผู้รั บผิดชอบค้นหาข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดจะไม่
เป็นไปตามหลักแบ่งแยกอานาจในกระบวนการยุติธรรม แต่การที่อัยการมีหน้าที่ควบคุมดูแลกระบวนการในชั้นก่อน
ฟ้องคดีทั้งหมด ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นสากลที่ระบุไว้ว่าการสอบสวนกับการฟ้องร้อง
ต้องเป็นกระบวนการเดียวกัน อัยการมีบทบาทในการสอบสวนและรับรองว่าการสอบสวนเป็นไปตามหลักกฎหมาย
และสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน
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การจัดการสวนยางของเกษตรกรสวนยางอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ในยุคราคายางถดถอย
Rubber Farm Management of Farmers in Betong District,Yala Province in the
age of Rubber Price Downturn
จตุพล ดวงจิตร1
Jatupon Dongjit1
บทคัดย่อ
งานวิจั ยนี้มีวัต ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการทาการเกษตรสวนยางพาราและการจัดการสวน
ยางพาราของเกษตรกรสวนยาง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ในยุคราคายางถดถอย ทาให้คณะผู้วิจัยได้เข้าใจถึงสภาพ
บริบททั่วไปของการปลูกสวนยางพารา การปรับตัวของเกษตรกรสวนยางพาราด้านการจัดการสวนยางพารา ในยุค
ราคายางถดถอย
ผลการวิจัย พบว่า ในพื้นที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีเกษตรที่เป็นกลุ่มนายทุนรายใหญ่ ถือครองพื้นที่ทาสวน
ยางพารา กว่าร้ อยละ 22.63 ของพื้นที่ เพาะปลู กยางพาราทั้งหมด และยั งพบว่า ในการปลู กยางพารายั งมีนายทุ น
ภายนอกพื้นที่มาดาเนินการ ภายหลังราคายางลดลงจนเกิดวิกฤต ทาให้เกิดปัญหาแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่เพื่อหา
งานอื่นทา บางส่วนเปลี่ยนอาชีพหรือพื้นที่รับจ้าง ทาให้สวนยางพาราจานวนมากกลายสภาพเป็นสวนยางร้างจึงส่งผลให้
เจ้าของสวนยางพาราต้องแย่งชิงลูกจ้างสวนยาง เจ้าของสวนยางพารามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการสวนยางพารา
ไม่ใช่เพราะราคายางที่ตกต่าแต่เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน สวนส่วนใหญ่จึงจาเป็นต้องหยุดการกรีดยางพารา โดยปล่อย
สวนสวนยางพาราให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ บางสวนปล่อยให้เป็น “ป่าโป๊ะ” เพื่อรอแรงงานที่จะกลับมารั บจ้าง
หลังจากราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น ปัจจุบันภาวะการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดอยู่ใน
ภาวะการขาดแคลนขั้นวิกฤต ควรมีการใช้แรงงานในพื้นที่เพื่อลดการขาดแคลนแรงาน
คาสาคัญ: สวนยาง การจัดการ อาเภอเบตง
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Abstract
This research aims to study general condition of rubber farming and rubber tree farm management of
farmers in Betong District, Yala Province in the era of regressive price of rubber. The researcher is interested in
understanding general context of rubber farming and adaptation of farmers in terms of rubber tree farm
management in the age of regressive price of rubber.
The result reveals that in area of Betong District, Yala Province, the farmers that are major capitalists
possess the space of rubber farming accounted for 22.63% of all rubber tree cultivation area. Furthermore, to
grow rubber trees, external capitalists enter area to operate it. After the rubber price reduces leading to crisis,
the problem of labors evacuating out of area to find other jobs emerge. Some changed their careers or changed
areas of employment. In this case, rubber farming owners had changed the way to manage rubber. Therefore,
rubber tree farm owners need to cease rubber tapping and let the farms to naturally grow. Some farms are
deserted and become “wilderness” wait for labors to return to work after the rubber price rebounds. Currently,
the problem of labor shortage in Betong District, Yala Province is being in crisis. There should be labor in the

area to reduce the shortage of workers.
บทนา
“อาเภอเบตง” เป็นอาเภอที่มีขนาดใหญ่ในจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย บริเวณแนวเทือกเขาสัน
การาคีรี โดยมีลักษณะยื่นเข้าไปในประเทศมาเลเซีย อาเภอมีเนื้อที่ประมาณ 1,328 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวเมือง
ยะลาประมาณ 140 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 1,590 กิโลเมตร ในอดีตอาเภอเบตง เป็นเพียง
ชุมชนเล็ก ๆ กลางหุบเขาในบริเวณไทยมาเลเซีย มีคนมุสลิมเชื้อสายมลายูเป็นคนพื้นเมือง ต่อมามีคนจีนหลั่งไหลเข้า
มาอยู่จนมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ด้วยลักษณะภูมปิ ระเทศเป็นพื้นที่ปิดและการคมนาคมที่ยังเข้าไม่ถึง ในอดีตทาให้พ้ืนที่
เสมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ชนพื้นเมืองสองเชื้อสายนี้จึงต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์กันและพึ่งพากัน
มากกว่าปกติ ประกอบกับการแต่งงานข้ามศาสนาที่เกิดขึ้น ทาให้เบตงในสมัยนั้นมีเครือข่ายที่โยงใยทั่วเบตงทั้งภายใน
และระหว่างเชื้อสาย (นุรซีตา เพอแสละ, 2557 บทคัดย่อ) ประชากรในอาเภอเบตงส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
ประมาณร้อยละ 50 ศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 48 และศาสนาอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 2 ตามลาดับ และด้วยสภาพ
พื้นที่ที่กว้างขวางและมีความอุดมสมบูรณ์จนถูกแปรสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่คนใน
พื้นที่ โดยเฉพาะคนจีนดั้งเดิมที่เป็นเจ้าของพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ใช้ใน
การปลูกพืชเศรษฐกิจคือ “ยางพารา” รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงพืน้ ที่ถอื ครองทาการเกษตร อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2554
ลาดับ
ประเภทการเกษตร
พื้นที่ถอื ครองทาการเกษตร (ไร่)
1
ยางพารา
363,977*
2 ไม้ผล
10,949
3 ไม้ยนื ต้น
1,396
4 พืชผัก
505
5 พืชไร่
60
6 ประมง
1,891
7 ปศุสัตว์
1,695
8 เนื้อที่ถอื ครองไม่ได้ใช้ประโยชน์
55,603
รวมจานวนการถือครองพื้นทีก่ ารทาเกษตร
436,076
ที่มา: จังหวัดยะลา (2558)
ในการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นพบว่าใน 8 อาเภอ ของจังหวัดยะลา อาเภอเบตงเป็นอาเภอที่มีการปลูกยางพารา
มากที่สุด มีปริมาณผลผลิตน้ายางจานวนมากกว่าอาเภออื่นในจังหวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าพืชเศรษฐกิจหลัก
ของชาวอาเภอเบตง คือยางพารา รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจาแนกรายอาเภอของ จังหวัดยะลา ปี 2556
อาเภอ
เกษตรกร
พื้นที่ปลูก
พื้นที่ให้ผล
ผลผลิตเฉลี่ย
ผลผลิตรวม
(ครัวเรือน)

(ไร่)

(ไร่)

(กก./ไร่)

(ตัน)

เมือง

5,993

44,812

33,991

246.15

8,371.73

รามัน

7,914

155,950

145,754

260.00

37,928.34

ยะหา

6,793

188,283

139,325

270.00

37,617.75

กาบัง

3,736

111,047

79,813

250.00

19,953.25

กรงปินัง

3,214

77,124

56,190

260.00

14,609.40

ธารโต

3,581

176,088

96,700

260.00

24,264.00

บันนังสตา

8,903

180,169

141,441

253.33

35,847.60

เบตง

6,947

354,489

274,962

288.00

79,906.70

รวม

47,081

1,287,962

968,176

260.94

258,498.77

ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดยะลา (2556)
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ดั ง ที่ ก ล่า ว ข้า ง ต้ น ว่ า อ า เภอเบตง มี แ ห ล่ง รา ยไ ด้ที่ ส า คั ญ จ า ก ภา ค เก ษตรก รรม (ยา ง พา รา )
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ถึ งแม้เมืองเบตงจะพัฒนาไปเป็นเมืองการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังยึดอาชีพเกษตรกรรม ในการดาเนินชีวิตของเกษตรกร ชาวสวนยางพารา อาเภอเบตง
จังหวัดยะลา ทาให้เกษตรกรมีรายได้สามารถเลีย้ งชีพ สร้างอาชีพที่มั่นคง สามารถส่งลูกหลานศึกษาเล่าเรียนได้อย่าง
ไม่ขัดสน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเกษตรกรชาวสวนยางมีชีวิตไม่ลาบากและไม่ขัดสน
แต่ในช่วงปี พ.ศ.2555- ปัจจุบัน (พ.ศ.2558) เกิดวิกฤตราคายางตกต่า ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ราคายางเฉลี่ย
เหลือเพียงราคากิโลกรัมละ 36-40 บาท รายละเอียดดังตาราง 3
ตารางที่ 3 ตารางแสดราคายางพาราช่วงปี พ.ศ. 2554-2559 ตลาดกลางยางพารา อาเภอหาดใหญ่
ท้องถิ่น

ราคาประมูล ณ ตลาดกลาง
ยางพารา อ.หาดใหญ่

ปี
ยางแผ่นดิบ น้ายางสด

ยางแผ่น

ยางแผ่น

(ณ โรงงาน)

ดิบ

รมควัน ชั้น3

122.36

132.42

137.31

125.1

พ.ศ. 2555 91.07

89.98

93.82

96.97

16.92

พ.ศ. 2556 75.55

73.78

77.44

80.25

0

พ.ศ. 2557

55.53

55.25

57.86

60.8

0

พ.ศ. 2558 45.88

45.08

48.99

51.39

0

พ.ศ. 2559 50.37

50.03

52.78

55.15

0

พ.ศ. 2554

129.96

น้ายางสด

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย (2560)
จาก ข้ อ มู ล เบื้ อ ง ต้ น ท า ให้ส่ ง ผลก ระ ทบต่ อ กา รด าเนิ น ชี วิ ตข องประ ชา ชนในพื้ น ที่ เ ป็ น อั น มา ก
ซึ่งแต่เดิมการปลูกยางในพื้นที่อาเภอเบตง เกษตรกรเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของสวนยางพารา จะว่าจ้างแรงงานจาก
พื้นที่อื่น ส่วนมากจะเป็นแรงงานต่างถิ่นในการดูแลสวนยางพารา แต่เมื่อเกิดภาวะราคายางตกต่าในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา จึ ง ทาให้ เกษตรกรสวนยางจ าเป็น ต้อ งปรั บเปลี่ ย นการบริ ห ารจั ด การสวนยางพารา ซึ่ ง หมายถึ ง การน าไปสู่
ผลกระทบต่อการจ้างแรงงาน แรงงานต่างถิ่นมีแนวโน้มย้ายกลับถิ่นฐานหรือเปลี่ยนการประกอบอาชีพใหม่ ทาให้
เกษตรกรชาวสวนยางผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ ต้องรับหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลสวนและดาเนินการทุ กขั้นตอนในการประกอบ
ธุรกิจสวนยาง อีกทัง้ ผลกระทบของวิกฤตราคายางตกต่ายังทาให้เกษตรกรชาวสวนยางบางรายจาเป็นต้องหาแนวทาง
ในการจัดการสวนยางไม่ให้เกิดสภาวะขาดทุน
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เสนอแนะว่าทางเลือกหนึ่งที่อาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยางคือ การ
พิจารณาปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนกาไรสูงกว่ายางพารา อาทิ ปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง และ
อ้อย และอาจเป็นทางรอดให้กับชาวสวนยาง ซึ่งท่ามกลางภาวะที่แนวโน้มราคายางพารายังคงทรงตัวในระดับต่า อัน
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สอดคล้องกับทิศทางการสนับสนุนของรัฐบาลด้วยการเร่งลดพื้นที่เพาะปลูก ยางพาราอย่างเป็นรูปธรรม โดยการให้
เงินชดเชยแก่ชาวสวนยางหากเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น โดยเฉพาะปาล์มน้ามัน ในอัตราไร่ละ 26,000 บาท หากพิจารณา
ในแง่ของผลตอบแทนหรือกาไรของชาวสวนยาง ในกรณีที่หันไปปลูกพืชเกษตรอื่น เปรียบเทียบกับการปลูกยางพาราที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ จากการคานวณข้างต้น ณ จุดที่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราขาดทุนจานวน 3,244 บาทต่อไร่
และพบว่า เป็นระดับราคายางแผ่นดิบชัน้ 3 อยูท่ ี่ 53.9 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นระดับราคาขาดทุนในปี 2558 อันแสดง
ให้ เห็ น ว่า หากชาวสวนยางยั งคงปลู ก ยางพารา ก็อ าจต้องประสบกั บภาวการณ์ ข าดทุน เช่น ในปี พ.ศ. 2558
ที่มากกว่าปีก่อนที่คานวณไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ระดับราคาที่จะทาให้เกษตรกรชาวสวนยางไม่ขาดทุนหรือเท่าทุน
(กาไรเป็นศูนย์) จะเฉลี่ยอยู่ที่ราคาราว 66.6 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งอาจเป็นระดับราคาที่มีความเป็นไปได้น้อยในปีน้ี
ท่ามกลางภาวะที่ยางพาราไทยยังคงเผชิญความท้าทายหลายด้าน (การยางแห่งประเทศไทย, 2559)
ดังข้อมูลข้างต้นเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอาเภอเบตง จังหวัดยะลาจะต้องได้ผลกระทบจากวิกฤตราคา
ยางตกต่าเป็นอย่างมากทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคเศรษฐกิจ และที่สาคัญภาคสังคม ซึ่งหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกร การปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้วิกฤตดังกล่าวจึงเป็นความท้าทายของเกษตรกรชาวสวนยางพาราใน
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา และรวมถึงในพื้นที่อ่ืนของประเทศไทย คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับประชาชน/เกษตรกร ผ่านการศึกษาวิจัย เรื่อง “การจัดการสวนยางพาราของเกษตรกร อาเภอเบตงจังหวัด
ยะลา ในยุคราคายางถดถอย”

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ของเกษตรกรสวนยาง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
อันประกอบด้วย ลักษณะการถือครองพืน้ ที่การเกษตร ประเภทของการทาการเกษตร ลักษณะการบริหารจัดการสวน
ยางพารา
2. เพื่อศึกษาการจัดการสวนยางพารา ของเกษตรกรสวนยาง อาเภอเบตง จังหวัดยะลาในยุคราคายางถดถอย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาซึ่งมีขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาถึงสภาพทั่ วไปของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ของเกษตรกรสวนยาง อาเภอเบตง จังหวัด
ยะลา อันประกอบด้วย ลักษณะการถือครองพื้นที่การเกษตร ประเภทของการทาการเกษตร ลักษณะการบริหาร
จัดการสวนยางพารา โดยทาการศึกษาจากเอกสาร (documentary Research) อาทิ เอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สถิติข้อมูลทางเศรษฐกิจ และหรือข้อมูลจากแหล่งอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานที่ดินอาเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตร
(ธกส.) เกษตรอาเภอ ที่ว่าการอาเภอ เป็นต้น
2. ศึกษาการจัดการสวนยางพารา ของเกษตรกรสวนยาง อาเภอเบตง จังหวัดยะลาในยุคราคายางถดถอย
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้นาชุมชน ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ทาการลงพื้นที่สังเกตการณ์ (Observe) ในพืน้ ที่ที่ศึกษา เพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่การเกษตร
โดยเฉพาะพืน้ ที่สวนยางพาราว่ามีสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อนาข้อมูลไปประกอบการพิจารณากับข้อมูลส่วน
อื่น
4. นาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ภาคสนาม เข้าสู่เวทีประชาชนโดยทาการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
โดยทาการเชิญตัวแทนเกษตรกรเจ้าของสวนยางพารา ทั้งรายใหญ่ รายเล็ก แรงงานที่รับจ้างกรีดยางพาราในพื้นที่
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ผู้รับซื้อยางพารา สหกรณ์สวนยางพาราในพื้นที่ เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การสรุปประเด็น
การศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง คณะผู้วิจัย และเจ้าของสวนยางพารา
5. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กลับเข้าสู่ชุมชนที่เป็นพื้นที่ในการศึกษา
และนาเสนอต่อสาธารณะ

ผลการศึกษา
ลักษณะการถือครองพื้นที่ทาสวนยางพาราในพื้นที่ อาเภอเบตง
จากการสัมภาษณ์ และข้อมูลส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง
พบว่า มีจานวนเกษตรกร ชาวสวนยางพารา ทัง้ สิน้ 5,591 ราย มีที่ดนิ ถือครองเพื่อการปลูกยางพาราที่มีเอกสารสิทธิ
ถูกต้องตามกฎหมาย ทัง้ สิน้ 151,236 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559) สาหรับพื้นที่ถือครองทั้งหมด (รวมพื้นที่ไม่
มีเอกสารสิทธิ์) ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง อยูร่ ะหว่างการดาเนินการรวบรวม จากสภาพบริบท ของการทา
การเกษตรสวนยางพาราของเกษตรกรสวนยางในอาเภอเบตง จะพบว่ามีลักษณะการถือครองอยู่ 3 ลักษณะคือ
1) เกษตรกรรายย่อยเป็นผู้ถือครองเอง ประมาณ 15,581 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.82 มีพ้ืนที่ในการเพาะปลูก
117,011 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.36
2) นายทุนในพื้นที่เป็นผู้ถือครอง ซึ่งเป็นพื้นที่ทาสวนยางพาราขนาดใหญ่ จานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ
0.18 มีพ้นื ที่ในการเพาะปลูก 34,225 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.63 และ
3) นายทุนนอกพื้นที่ (นายทุนจากต่างจังหวัด) เข้ามาเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อปลูกยางพาราซึ่งรู้จักกันในนาม
(สวนญี่ปุ่น) จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.01 มีพ้นื ที่ในการเพาะปลูก 1,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.83 และเมื่อทาการ
เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะการถื อ ครองพื้น ที่ ทาการเกษตรสวนยางพารา พบว่า เกษตรที่ มีลั ก ษณะนายทุ น รายใหญ่
ถือครองพื้นที่กว่าร้อยละ 23 จากพื้นที่สวนยางพาราทั้งหมดในอาเภอเบตง และเป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่กว่า 34,225
ไร่ มีผู้ถือครองเพียง 10 รายเท่านัน้ รายละเอียดดังแผนภูมทิ ี่ 1

แผนภูมทิ ี่ 1 ลักษณะการถือครองพืน้ ที่ทาการเกษตรของเกษตรกรสวนยาง
อาเภอเบตงจังหวัดยะลา
ที่มา: จากการศึกษา
ในกลุ่มที่ 3 นี้ มีลักษณะการดาเนินกิจการที่แตกต่างไปจากสวนยางอื่น ๆ คือ นอกจากจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์
ผลผลิตระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแล้ว ยังมีการจ้างผูจ้ ัดการเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของสวนยาง โดยการจ้างนี้ไม่ได้
อ้างอิงกับราคายางที่แปรผันในแต่ละช่วงซึ่งค่าจ้างรายเดือนจะอยู่ระหว่าง 15,000–30,000 บาท/เดือน
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รายได้จากการทาสวนยางพาราไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับราคายางในช่วงเวลานั้น ๆ รวมถึงการทาข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ในยุคที่ราคายางพารามีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100
บาท รายได้ของลูกจ้างจากการขายยางต่อครั้ง หลังแบ่งเปอร์เซ็นต์กับนายจ้างอยู่ระหว่าง 40,000-45,000 ต่อ
ปริมาณยางพารา 1,000 กิโลกรัม/50 ไร่/เดือน แต่เมื่อราคาลดลงจนเหลือต่ากว่า 50 บาทต่อกิโลกรัม ปรากฏรายได้
จากการขายยางพาราเหลือเพียง 8,000-15,000 บาท/50 ไร่/เดือน (สถิติต่าสุดอยู่ที่ 28.50 บาท/กิโลกรัม)
ทิศทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการสวนยางพาราของเกษตรกร
ภายหลังราคายางลดลงจนเกิดวิกฤต ทาให้เกิดปัญหาแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่เพื่อหางานทาส่วนหนึ่งกลับ
ภูมิลาเนา บางส่วนเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนพื้นที่รับจ้าง จากสถานการณ์ดังกล่าวทาให้สวนยางพาราจานวนมาก
กลายสภาพเป็นสวนยางร้าง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงส่งผลให้เจ้าของสวนยางพาราต้องแย่งชิงลูกจ้างสวนยาง เพื่อให้ตนเอง
ยังสามารถส่งผลผลิตออกขายยังท้องตลาดได้ เจ้าของสวนยางพาราจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการสวนยางพาราของเกษตรกร ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปทิศทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการสวน
ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ ดังนี้
ทิศทางการจัดการสวนยางพารา
1. ปรับลดอัตราการแบ่งเปอร์เซ็นต์ระหว่างเจ้าของสวนยางกับแรงงานจากเดิมแบ่งที่ 55/45 (นายจ้าง–
ลูกจ้าง) ปรับเป็น (50/50)
2. เปลี่ยนพืน้ ที่สวนยางพาราบางแปลงปลูกพืชชนิดอื่น ในกรณีที่เจ้าของสวนยางมีสวนยางพาราหลาย
แปลง กลยุทธ์ที่เจ้าของสวนยางส่วนใหญ่ทาคือ โค่นสวนยางที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบไม่ลาดชันและมีน้าเพียงพอ
ยานพาหนะเข้าถึงได้ง่าย เปลี่ยนเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทน เช่น ทุเรียน ส้มโชกุน กล้วย เป็นต้น
แต่ ก ารเปลี่ ย นจากสวนยางพาราเป็ น สว นไม้ ผ ล ไม่ ส ามารถท าได้ ทุ ก พื้ น ที่ เ นื่ อ งจากบางพื้ น ที่
ภูมิประเทศลาดชันสูง ปริมาณน้าไม่เพียงพอแม้จะโค่นยางแก่ทิ้งไปแต่ก็ยังคงปลูกยางเช่นเดิม ด้วยเชื่อว่ายางพารา
ยังคงเป็นพืชที่ยังมีอนาคตอยู่
ในมิติ การดูแลสวนยางพารา ดังที่ผู้วิจัยได้นาเสนอแล้วว่า พื้นที่อาเภอเบตงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะต่อการทาสวนยางพารามากกว่าพื้นที่อ่ืน การดูแลสวนยางพารานั้นเจ้าของสวนจะต้องดูแลเป็นพิเศษ ในช่วง
ของการปลูกต้นยางพาราใหม่ คือ
ช่วง 1-3 ปีแรก จะต้องมีการตัดหญ้าปีละ 1-3 ครั้ง และหากพืน้ ที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อย หรือ
เจ้าของสวนยางพารามีกาลังก็จะมีการใส่ปุ๋ยบารุง ปีละ 1-2 ครั้งต่อปี บางสวนพบว่าไม่มีการใส่ปุ๋ยบารุงในช่วง 3 ปี
แรก มีเพียงการกาจัดวัชพืชที่อาจะแย่งอาหารของต้นยางและอาจจะบังแสงของต้นยางเท่านัน้
ช่วงปีที่ 4-6 เจ้าของสวนยางพารา แทบไม่ตอ้ งมีการใส่ปุ๋ยหรือบารุงอะไร แต่หากพบว่าสวนไหนที่
มีวัชพืช หนาหรือรก จะมีการตัดหญ้าเพื่อง่ายต่อการดูแล โดยเฉลี่ยจะมีการตัดหญ้าปีละ 1 ครัง้ เท่านัน้
ช่วงปีที่ 7 ถึง ช่วงเปิดหน้ายาง (กรีดยาง) เจ้าของสวนจะมีการเตรียมต้นยางพาราให้พร้อมที่สุด
ในการเปิดหน้ายาง หรือกรีดยาง โดยการใส่ปุ๋ยบารุง การกาจัดวัชพืช การเตรียมเส้นทางในการขนน้ายางพาราหรือขี้
ยางพาราส่งจุดรับซื้อ
ช่วงกรีดยางพารา เจ้าของสวนอาจะมีการใส่ปุ๋ยบารุงปีละ 1 ครัง้ หรือส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการใส่ปุ๋ย
บารุง อาศัยให้ต้นยางพาราเติมโตตามธรรมชาติ ลูกจ้างหรือแรงงานในการกรรีดยางพาราจะมีหน้าที่ ในการกาจัด
วัชพืชเพื่อความสะดวกในการกรีดยางพารา ทัง้ นี้ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ ับความขยันของแรงงานที่กรีดยางของแต่ละสวน
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ช่วงราคายางพาราตกต่า (ช่วงเจ้าของสวนหยุดการกรีดยางพารา) ในภาวะที่ราคายางต่า เจ้าของสวน
หรือเถ้าแก่ หยุดการกรีดยางพารา ทัง้ นี้ ไม่ใช่เพราะราคายางที่ตกต่าแต่เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในการรับจ้างกรีด
ยางพารา เจ้าของสวนส่วนใหญ่จาเป็นต้องหยุดการกรีดยางพารา โดยปล่อยสวนสวนยางพาราให้เจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติ บางสวนปล่อยให้เป็น “ป่าโป๊ะ” คือ ปล่อยให้วัชพืช หรือไม้ประเภทอื่นเติบโตในสวนยางพารา แต่ยังพบว่า
บางสวนยังมีการกาจัดวัชพืชในสวนของตัวเองบ้างแต่ก็พบเป็นส่วนน้อย การปล่อยให้สวนยางพาราเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติ ก็ เ พื่อ รอแรงงานที่ จ ะกลั บ มารั บ จ้ า งหลั ง จากราคายางพาราปรั บตั ว สู ง ขึ้น เจ้ า ของสวนให้ ข้ อ มู ล ว่ า
“ต้นยางพาราที่เกิน 4 ปีแล้วไม่จาเป็นต้องดูแล ปล่อยให้มันเจริญเติมโตตามธรรมชาติได้”
บทสรุ ป จากข้ อ ค้ น พบ จากวิก ฤตราคายางพาราตกต่ าเจ้ า ของสวนไม่ใ ช่ ผู้ ไ ด้ รับ ผลกระทบที่ รุน แรงที่ สุ ด
ซึ่งเจ้าของสวนทั้งหมดให้ข้อมูลตรงกันว่า ในภาวะเช่นนี้พวกเขายังมีศักยภาพในการเอาตัวรอดได้ เพราะมีปัจจัย
เกื้อหนุ นหลายอย่าง เช่น เงินทุน สารอง เงิน สนั บสนุ นจากภาครัฐ และที่ ดิน แตกต่างจากแรงงานสวนยางที่ไม่มี
สินทรัพย์อันจะเป็นหลักประกันให้กับชีวิตและรายได้ จากข้อมูลได้สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรชาวสวนยางพารา มีทิศ
ทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการสวนยางพาราใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยได้ทาการสรุปเป็นเพื่อให้เกิดความเข้ าใจถึง
สภาพที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่ ดังแผนภาพ 1
ราคายางตกต่า
ลูกจ้างขาด
รายได้
นายจ้างลด
ผลผลิต

ย้ายกลับ
ภูมิลาเนา
รับจ้างอย่างอื่น
เปลี่ยนสวนยาง
นายจ้างปรับตัว

-

ปรับการแบ่ง %
แปลงสภาพสวน
ยาง
กรีดยางเอง

ทาสวนผลไม้
โค่นปลูกใหม่

-

ปล่อยร้าง

พื้นที่นั้นจะไม่มีสิทธิขอการสนับสนุน
ใด ๆ จากการยางแห่ ง ประเทศไทยอี ก
จนกว่ า จะกลั บ มาปลู ก ยางพาราและ
สิ้นสุดอายุสวนยางพารานั้นอีกครั้ง

ปลูกพืช
เศรษฐกิจระยะ
สั้นอื่น...แซม/
ทดแทน

รอผลผลิต 3-5
ปี
รอผลผลิต 6-7
ปี
มีรายได้ชดเชย
บางส่วน

แผนภาพที่ 1 การปรับตัวเกษตรกรสวนยางพารา อ.เบตง จ.ยะลา ในยุคราคายางตกต่า
ที่มา: จากการศึกษา
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การปรับตัวของแรงงานสวนยางในพื้นที่อาเภอเบตง
จากข้อค้นพบอีกประเด็นที่คณะผู้วิจัยไม่สามารถละเลยได้คอื กลุม่ ลูกจ้างหรือแรงงานที่รับจ้างกรีดยางในพื้นที่
ซึ่งข้อค้นพบเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพความรู้ใหม่ของปรากฏการณ์ ที่คนนอกพื้นที่ไม่ค่อยได้รับรู้ โดย..จากการสัมภาษณ์
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น แรงงานสวนยาง และเจ้ า ของสวนยาง พบว่ า เมื่ อ เกิ ด ภาวะราคายางพาราตกต่ า
กลุ่มอาชีพผู้รับจ้างกรีดยางพาราเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคายางพาราตกต่ามากที่สุด เมื่อประสบ
ปัญหารายได้จากการรับจ้างทาสวนยางพาราไม่เพียงพอ แรงงานบางส่วนเริ่มออกจากพื้นที่เพื่อกลับภูมิลาเนาหรือ
เปลี่ยนอาชีพ เป็นผลให้สวนยางหลายแห่งขาดแคลนแรงงาน
แรงงานที่ตัดสินใจอยู่ในพื้นที่ต่อ เริ่มมองหาสวนยางที่มีพ้ืนที่อยู่ติดถนนใหญ่ มีอุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวกเพิ่มขึ้น “ความต้องการแรงงานสวนยางพาราในอาเภอเบตงยังมีอยู่พอสมควร ขณะที่แรงงานที่มีจานวนน้อยลง
เนื่องจากรายได้จากการรับจ้างลดลงทาให้แรงงานตัดสินใจย้ายออกจากพื้ นที่และ/หรือเปลี่ยนอาชีพ ทาให้แรงงานที่
ตัดสินใจประกอบอาชีพรับจ้างทาสวนยางพาราในพื้นที่มีโอกาสเลือกหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งแรงงานสวนยางพารามี
อานาจการต่อรองในการเลือกที่จะรับจ้างนายจ้างคนใดหรือพืน้ ที่ใด”
ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้พ้ืนที่สวนยางที่อยู่ ลึกเข้าไปในหุบเขากลายสภาพเป็นสวนยางร้าง ขาด
คนดูแล บางสวนปิดร้างมานานกว่า 3 ปีและไม่มที ีท่าว่าจะได้เปิดหน้ายางเพื่อเริ่มกระบวนการผลิตในเร็ว ๆ นี้ด้วย แต่
เมื่อราคายางพาราลดต่าลงจนถึง 28.50 บาท/กิโลกรัม อันเป็นสถิติที่ต่าที่สุดทาให้แรงงานเริ่มประกอบอาชีพเสริ ม
มากขึ้น ไม่วา่ จะเป็นการทาเกษตรกรรม (+3,000 บาท/เดือน) การรับจ้างถางป่า รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างอื่น ๆ เพื่อให้
มีรายได้เพียงพอต่อการเลีย้ งดูครอบครัว

สรุปผลและอธิปรายผล
บทสรุปจากการศึกษา ในช่วงภาวะราคายางพาราตกต่า (ช่วงเจ้าของสวนหยุดการกรีดยางพารา) ส่วนใหญ่
หยุดการกรีดยางพารา ทั้งนี้ ไม่ใช่เพราะราคายางที่ตกต่าแต่เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในการรับจ้างกรีดยางพารา
เจ้าของสวนส่วนใหญ่จาเป็นต้องหยุดการกรีดยางพารา โดยปล่อยสวนยางพาราให้เป็น “ป่าโป๊ะ” เนื่องจากขาดแคลน
แรงงาน ซึ่งการปล่อยให้สวนยางพาราเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ก็เพื่อรอแรงงานที่จะกลับมารับจ้างหลังจากราคา
ยางพาราปรับตัวสูงขึน้
ทั้งนี้ ลักษณะการปรับตัวของเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีลักษณะคล้ายคลึง
กับการปรับตัวของเกษตรกรสวนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากรายงานการศึกษาของสานักพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ทาการศึกษาเรื่อง “สถานการณ์ยางพาราและการปรับตัวของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” (สานักพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2558) พบว่า จากสถานการณ์ยางพาราที่ตกต่า โดยราคาลดลงเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 72 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ชาวสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งรายได้ที่ลดลงไม่เพียงพอกับ ค่าใช้จ่าย รวมทั้งภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
จากการก่อหนี้ในช่วงที่ราคายางพาราอยู่ในระดับสูง เกษตรกรหลาย รายมีการสร้างหนี้ เช่น ซื้อรถยนต์แบบเงินผ่อน
ทาให้มีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายต่อเดือนค่อนข้างมาก เกษตรกรบาง รายไม่สามารถรับภาระหนี้ส่วนนี้ได้ แต่จาการศึกษา
เกษตรกรในพื้นที่ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่พบปรากฏการณ์ที่เกษตรกรมีหนีส้ ะสม หรือแบกรับภาระหนี้สินเหมือน
เกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ในขณะเดี ย วกั น ผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วยั ง พบว่ า เกษตรกรชาวสวนยางในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
มีการปรับตัวรับสถานการณ์ยางพาราตกต่า โดยการหารายได้เพิ่มเติมหลังจากการกรีดยางเสร็จแล้ว โดยมีการแบ่ง
เวลาไปทางานอื่นด้วย อาทิ การรับจ้างทั่วไป รับจ้างก่อสร้าง ปลูกผักขายเป็นรายได้เพิ่มเติม เกษตรกรชาวสวนยางใน
พื้นที่ ตาบลวังทอง อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู เกษตรกรมีการปลูกผักขายตลอดทั้งปีควบคู่ไป กับการกรีด
ยางพาราทาให้มีรายได้เพิ่มเติม เพียงพอต่อการใช้จ่ายในช่วงที่ราคายางพาราตกต่าได้ นอกจากนี้ยัง เกิดการจ้างงาน
ในส่วนของการปลูกและดูแลพืชผักเหล่านัน้ ด้วย ซึ่งในส่วนนีส้ ามารถเป็นตัวอย่างในการ ปรับตัวของเกษตรกรชาวสวน
ยางในพื้ น ที่ อ่ื น ๆ ได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การปรั บ ตั ว ของเกษตรกรสวนยางพาราขนาดเล็ ก ในพื้ น ที่ อ าเภอเบตง
จังหวัดยะลา เป็นที่น่าสังเกตว่าในการปรับตัวของเกษตรกรสวนยางพาราไปทาการปลูกพืช หรือรับจ้างเพิ่มเติมนั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีพ้ืนที่ประมาณ 30-40 ไร่ ส่วนเกษตรกรรายใหญ่หรือนายทุนส่วนใหญ่จะไม่ได้
รับผลกระทบเรื่องรายได้ในการดารงชีวิต
ในส่วนของแรงงานรับจ้างกรีด ยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่มีสวนยางของตัวเอง บางรายก็เลิก
รับจ้างกรีดยางหันในทาอย่างอื่นแทน เนื่องจากรายได้จากกรีดยางลดลงตามราคายางพาราที่ตกต่า ซึ่งไม่พอต่อ
ค่าใช้จ่าย เช่น ทางานก่อสร้างในพื้นที่ หรือต่างพื้นที่ และบางส่วนมีการต่อรองส่วนแบ่งเพิ่ม จากเจ้าของสวนยาง ทา
ให้สามารถเพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจาวัน หรือบางราย ปรับตัวด้วยการหันมากรีดยางเอง และใส่ปุ๋ยเอง เพื่อลด
ค่าใช้จ่าย โดยหันมาทาเองทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ปลูกยางไม่มากนัก ซึ่งสามารถทาให้เกษตรกรอยู่รอดได้ ณ ราคา
กิโลกรัมละ 19 บาท
นอกจากนั้นยังพบว่า แรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไปรับจ้างกรีดยางทางภาคใต้ต้องกลับมา ภูมิลาเนา
ของตัวเอง เนื่องจากราคายางแผ่นดิบ ที่ราคาตกต่ามาก ทาให้รายได้จากการกรีดยางไม่พอรายจ่ายจาเป็นต้อง
กลับมาทางานที่บ้านตัวเอง มาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือ ค้าขายที่บ้านตัวเอง เนื่องจาก ไม่ คุ้มค่าเหนื่อย และค่า
ครองชีพ ภาคใต้ สูงกว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วย คิดว่าเป็นโอกาสให้กลับมาบ้าน เกิดของตัวเอง ปรากฏการณ์
ดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า แรงงานภาคอีสานที่ย้ายถิ่นฐานไปรับจ้างกรีดยางที่ภาคใต้ โดยเฉพาะใน
พื้นที่อาเภอเบตง จังหวัด ยะลา ย้ายถิ่นฐานกลับภูมิลาเนา เนื่องจากรายได้ลดลงกว่าร้อยละ 70 และค่าครองชีพใน
พื้นที่คอ่ นข้างสูง ทาให้แรงงานย้ายถิ่นเปลี่ยนฐานกลับภูมลิ าเนาของตน ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ ซึ่งจัดอยู่ใน
ขั้นวิกฤต
ภาวะการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดอยู่ในภาวะการขาดแคลนขั้นวิกฤต สภาพ
ทั่วไปการถือครองพืน้ ที่ในการทาสวนยางพารา ในพืน้ ที่นั้น ส่วนใหญ่การถือครองเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยเชื้อสายจีน
คนไทยพุทธ และคนไทยมุสลิม ตามลาดับ แต่คนส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นกลุ่มคนไทยมุสลิม มีข้อคาถามว่า 1) ทาไมคน
ไทยเชื้อสายจีนจึง ถือครองกรรมสิทธิ์สวนยางพารามากกว่าคนไทยมุสลิมซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ และยัง
มากกว่าคนไทยพุทธ 2) แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานคนต่างถิ่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ภาคอีส าน) หรือ ภาคเหนือของประเทศไทย แล้ว ทาไมแรงงานชาวไทยมุ สลิ ม จึ ง ไม่รับจ้ างกรี ด ยางในพื้น ที่ ห รือ
ทาไมคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยพุทธไม่จ้างแรงงานคนไทยมุสลิมในพื้นที่กรีดยางพารา ระหว่างการดาเนินการวิจัย
ข้อ คาถามเหล่ า นี้ค่ อ ย ๆ เกิด ขึ้นภายใต้ข้อ มูล ที่ ผู้วิจั ยค่ อ ย ๆ ค้ น พบ ทาให้ ค ณะผู้ วิจั ย หาคาตอบที่ เกิ ด ขึ้น ซึ่ง ผล
การศึกษาสามารถตอบคาถามปรากฏการณ์ดังกล่าว ได้ดังนี้
1. ทาไมคนไทยเชื้อสายจีนจึงถือครองกรรมสิทธิ์สวนยางพารามากกว่าคนไทยมุสลิมซึ่งเป็นกลุ่มคน
ส่วนใหญ่ในพืน้ ที่ และยังมากกว่าคนไทยพุทธ ในประเด็นนี้ พบว่า เดิมพื้นที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่ถูกถือ
ครองด้วยคนไทยมุสลิมซึ่งเป็น คนมลายูมุสลิมเบตงดั้งเดิม จับจองพื้นที่ และทามาหาเลี้ยงชีพด้วยการทาการเกษตร
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โดยเฉพาะยางพารา แต่ดว้ ยตามหลักศาสนาอิสลาม ว่าด้วยเรื่องการแบ่งมรดกให้แก่บุตรหรือผู้สืบสันดานทาให้พ้ืนที่
ที่บรรพบุรุษถือครอง หลักร้อยไร่ขึ้นไป ส่วนใหญ่ถูกแบ่งให้เท่า ๆ กันจากรุ่นสู่รุ่น ทาให้ พ้ืนที่ที่ถือครองเล็กลงไปเรื่อย
ๆ จนไม่อาจทาประโยชน์ได้ ท้ายที่สุดก็ต้องขายเพื่อนาเงินที่ได้มาทาการลงทุนประกอบอาชีพอื่น เช่นการค้าขาย
และทาการรับจ้างทั่วไปในพืน้ ที่ จึงเป็นเหตุให้นายทุนซึ่งส่วนใหญ่คือคนไทยเชื้อสายจีนค่อย ๆ ซื้อที่ดินสะสมจนเป็นผู้
ถือครองรายใหญ่ในที่สุด
2. แรงงานส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แรงงานคนต่า งถิ่ น ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ ม าจากภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
(ภาคอีสาน) หรือภาคเหนือของประเทศไทย แล้วทาไมแรงงานชาวไทยมุสลิมจึงไม่รับจ้างกรีดยางในพื้นที่ หรือ ทาไม
คนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยพุทธไม่จ้างแรงงานคนไทยมุสลิมในพื้นที่กรีดยางพารา ปรากฏการณ์น้ี เบือ้ งต้นสามารถ
อธิบายได้วา่ ถึงแม้ในพืน้ ที่เป็นลักษณะสังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมสามารอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
ก็ตาม แต่ในมิติของ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม วิถีของศาสนกิจอาจเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้แรงงานเลือกสวน
ยางพารา กล่าวคือ ในพืน้ ที่ อาเภอเบตง มีคนไทยมุสลิม คนไทยพุทธ และคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งแต่ละกลุ่มชนดังกล่าว
ต่างก็มีวถิ ีการดาเนินชีวิตที่ถูกยึดโยงด้วย หลักความเชื่อ ศาสนา ประเพณี ซึ่งในการทางานนอกพื้นถิ่นของตนอาจทา
ให้ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจของตนได้อย่างเต็มที่ เช่ น หากชาวไทยมุสลิม ออกจากพื้นถิ่นหรือชุมชนของตนเอง
ไปทางานให้กับคนไทยพุทธ ซึ่งบริเวณที่มีคนไทยพุทธก็จะมีเฉพาะวัด กิจกรรมและ/หรือศาสนกิจก็จะเป็นเฉพาะของ
คนไทยพุทธ คนไทยมุสลิมจะไม่สามารถเข้าร่วมได้ ในขณะเดียวกันคนไทยพุทธที่เข้าไปอยู่ในชุมชนของชายไทยมุสลิม
ก็ดาเนินศาสนกิจของตัวเองได้ยากเช่นกัน นอกจากนี้ ทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวไทยมุสลิมยังเล็งเห็นว่าบุตรหลานที่
ติด ตามไปทานานนอกพื้น ที่ นอกกลุ่ ม ชน อาจทาให้ เป็ น ปั ญ หาแก่ บุต รหลานในเรื่อ งของพั ฒ นาการ การศึก ษา
หรือการเรียนรู้การดาเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของกลุ่มชนของตน ดังที่ กล่าวมา อาจจึงเป็นเหตุผลที่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ในพื้นที่ได้ว่า ไม่ค่อยปรากฏแรงงานคนไทยมุสลิมในพื้นที่รับจ้างกรีดยางพาราในอาเภอเบตง แรงงาน
ชาวมุสลิมในพื้นที่ ส่วนใหญ่จึงปฏิเสธการรับจ้างกรีดยางพาราที่เจ้าของสวนเป็นชาวไทยพุทธหรือพื้นที่ที่อยู่ในเขต
ชุมชนชาวไทยพุทธ โดยเลือกรับจ้างกรีดยางพาราสวนยางพาราที่เจ้าของสวนเป็นชาวไทยมุสลิม หรือพื้นที่สวน
ยางพาราอยู่ในเขตพื้นที่ของชาวไทยมุสลิมที่เอื้อต่อการปฏิบัตศิ าสนกิจหรือการศึกษาของบุตร เช่นสวนยางนั้นอยู่ใกล้
ชุมชนที่มีมัสยิดหรือโรงเรียนปอเนาะ โรงเรียนตาดีกาเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจสรุปได้ว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมจึง
อาจเป็นเหตุสาคัญให้หลายสวนยางพาราของคนไทยเชื้อสายจีนและไทยพุทธในพืน้ ที่ขาดแคลนแรงงาน
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการศึกษาการจัดการสวนยางพาราของเกษตรกร อาเภอเบตง
จังหวัดยะลา ในยุคราคายางถดถอย ดังนี้
3.1 รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขั้นสุดท้ายในประเทศให้เป็นรูปธรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราให้สูงขึ้น เช่น ส่งเสริมการสร้างโรงงานผลิตยางรถยนต์ รถจักยานยนต์ ท่อยาง ยางรัดของ
เป็นต้น โดยอาจจะเป็นการจูงใจในเรื่องภาษี หรือ เงินกู้สาหรับก่อสร้างโรงงาน หากสามารถดาเนินการได้ก็จะเป็นการ
กระตุน้ การใช้ยางพาราในประเทศและเพื่อส่งออกให้มากขึ้นได้ และเป็นสร้าง มูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปยางพาราอีก
ทางหนึ่ง และรัฐต้องปล่อยให้ราคายางเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ควรหัน ไปส่งเสริมอุตสาหกรรมปลายปลายน้า เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาทัง้ ราคาและการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ
3.2 รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อควรมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อผลิตยางพาราให้มี
คุณ ภาพ เนื่อ งจากการรั บซื้ อ ยางพาราของพ่อ ค้ า คนกลาง หรือ โรงงานแปรรู ป มั ก จะมีการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ยางพาราทัง้ ยางก้อนถ้วย และยางแผ่น หากเกษตรกร มีความรู้ในเรื่องผลิตยางให้มีคุณภาพ โดยไม่มีสิ่งปลอมปน ก็
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จะทาให้ได้ราคาที่สูงตามไปด้วย ดังนั้น การให้ ความรู้และการกระตุ้นให้เกษตรกรมีความรู้และเห็นถึงความสาคัญ
ของการผลิตยางคุณภาพก็จะเป็นการเพิ่ม มูลค่าในเบือ้ งต้นได้ด้วย
3.3 รัฐบาลควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือ รณรงค์ให้เอกชนร่วมลงทุนหาตลาดยางใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้น เช่น ตลาดในกลุ่ม BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน) ซึ่งเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว
3.4 ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในประเทศให้สูงขึ้น ด้วยการ
ลงทุน วิจัย เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีให้ครบวงจร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันให้เกิด การใช้ยาภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงในการส่งออก คิด ค้นและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น เช่น การ
พัฒนาวัตถุดิบ ยางไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับยางพาราให้สูงขึน้
3.5 ส่งเสริมการรวมกลุม่ ของเกษตรกร เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้าคนกลาง
เช่น ส่งเสริมการรวมกลุม่ สหกรณ์ในพื้นที่ สนับสนุนแหล่งทุนให้กับกลุ่มสหกรณ์เพื่อให้เกิดการแข่งขันกับกลุ่มนายทุน
ทาให้ราคายางพาราเป็นไปตามกลไกการตลาดที่เป็นธรรม
ด้วยภาวการณ์ของเศรษฐกิจและสังคม ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัต (Dynamic) อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้
คนในสังคมทุกระดับชัน้ ต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดหรือการดารงอยู่อย่างสมดุลในสังคม วิถีเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราและแรงงานในพื้น ที่ อ าเภอเบตง จั ง หวั ด ยะลาก็ ต้อ งปรั บเปลี่ ย นตามวิถี สั ง คมเพื่อ ความอยู่รอดต่อ ไป
จะปรับเปลี่ยนระดับใด หรือรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมซึ่งคณะผู้วิจัยมีความเชื่อ
ว่า มนุ ษย์ทุกคนมีสัญชาตญาณการปรั บตัวเพื่อเอาตั วรอด การศึก ษานี้ครั้ งนี้ เป็ นการสะท้อนปรากฏการณ์ช่ว ง
ระยะเวลาหนึ่งในพื้นที่เท่านั้น หากกาลเวลาเปลี่ยนไป สภาพบริบทเปลี่ยนไปวิถี หรือการปรับตัวการจัดการสวน
ยางพาราของเกษตรกรก็อาจต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน คณะผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าเกษตรชาวสวนยางพาราและ
แรงงานที่รับจ้างกรีดยางพาราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้ ในเวลาอีกไม่นานนี้...

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ในโครงการการศึ ก ษาการจั ด การสวนยางของเกษตรกรสวนยาง อ าเภอเบตง จั ง หวั ด ยะลา
ในยุคราคายางถดถอย สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตงั้ ไว้ โดยใช้งบประมาณในการดาเนินงานวิจัย จากสนับสนุน
โดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการมาเลเซีย: นัยที่สาคัญต่อประเทศไทย (รุ่นที่ 5) คณะผู้วิจัย
ต้องขอบพระคุณสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนทุนการวิจัย กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์
ดร.อิ ศ รา ศานติ ศ าสน์ ศาสตราจารย์ ดร. ชั ย วั ฒ น์ สถาอานั น ท์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ จั น ทรวงศ์
และอาจารย์ ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล ผู้ให้โอกาสให้คณะนักวิจัยได้เรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยที่ทรงคุณค่า ระหว่าง
การดาเนินการวิจัย คณาจารย์ที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นผู้ให้คาชีแ้ นะอย่างตรงไปตรงมา ทาให้ทีมวิจัยภายใต้โครงการเกิด
กระบวนการเรียนรู้ และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่อง ขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ให้โอกาสผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการดาเนินการวิจัย

เอกสารอ้างอิง
กรมการยางแห่งประเทศไทย. (2559). รายงานประจาปี 2559 การยางแห่งประเทศไทย. มปท.
การยางแห่งประเทศไทย. (2560). ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price). สืบค้นจาก
http://www.rubber.co.th/rubber2012/menu5.php
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2365

จังหวัดยะลา. (2558). แสดงพืน้ ที่ถอื ครองทาการเกษตร อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2554.
สืบค้นจาก http://www.yala.go.th/webyala/8amphur/p6.html
นุรซีตา เพอแสละ. (2557). โครงการ “ด่านเบตง : วิถีสคู่ วามแข็งแกร่ง”. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่:สงขลา.
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย. (2555). สถานการณ์ยางรายวัน. สืบค้นจาก
http://www.rubberthai.com/satana/satakan.htm
สานักงานเกษตร จังหวัดยะลา .(2556). สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน). สืบค้นจาก
http//:www.arda.or.th/kasetinfo/south/palm/controller/01-13.php
สานักงานเกษตร จังหวัดยะลา. (2561). สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน). สืบค้นจาก
http//:www.arda.or.th/kasetinfo/south/palm/controller/01-13 .php

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2366

การศึ ก ษาและหาแนวทางการจั ด ท าเอกสารขนส่ ง สิ น ค้ า ขาออก กรณี ศึ ก ษ า
บริษัทเอกชนในเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
STUDY AND GUILELINE FOR THE PROCESS OF EXPROT DOCUMENTATION CASE
STUDY COMPANY IN SATHORN, BANGKOK
สุนทรี พุฒิวร1*
Suntaree Puttiworn1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาและหาแนวทางการจัดทาเอกสารขนส่งสินค้าขาออก กรณีศึกษา บริษัทเอกชนใน
เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการในการจัดทาเอกสารของแผนกขา
ออก และเพื่อศึกษาปัญหาในการจัดทาเอกสารขนส่งสินค้าของแผนกเอกสารขาออก เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงวิธีการ
ทางานใหม่ โดยการนาแนวคิดการปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง หรือแนวคิดไคเซ็น มาเป็นแนวคิดในการศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในด้านของเวลา และความถูกต้องของเอกสาร คือ ให้มีการตรวจทานใบขนส่งสินค้า
ให้ถี่ถ้วน เพิ่มจานวนครั้งในการตรวจเพิ่มขึ้น ให้พนักงานแผนกเอกสารขาออกมีการติดตามประสานงาน เจรจากั บ
ลูกค้าเพื่อขอข้อมูลการส่งออกสินค้า และเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการทาใบขนส่งสินค้าอย่างน้อย 1-2 วันก่อนเรือ
ออก จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเวลาการทางานในแต่ละขั้นตอนการทางานของพนักงานก่อนการปรับปรุง 1 สัปดาห์
และหลังการปรับปรุงวิธีการใหม่ 1 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า หลักการดังกล่าวสามารถลดระยะเวลาการทางานของ
พนักงานในการทางานเอกสารใบขนส่งสินค้าขาออกส่งให้กับลูกค้าจากเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 29 ชั่วโมง 50 นาที สามารถ
ลดเวลาโดยเฉลี่ยลงเพียง 7 ชั่วโมงเท่านั้น หลักจากมีการติดตามประสานงาน และการเจรจากับลูกค้าเพื่อขอข้อมูล
การส่งออกสินค้าและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการทาใบขนส่งสินค้าอย่างน้อย 1-2 วัน ก่อนเรือออก สามารถลด
ระยะเวลาการรอเอกสารจากลูกค้าจากเดิมที่ต้องรอเอกสาร 1-2 วัน ลดเหลือเพียง 4-5 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย และในด้าน
ความถูกต้องของเอกสารจากเดิมที่ทาเอกสารใบขนส่งสินค้า จานวน 40 ชุด มีความผิดพลาดถึง 70% ของงาน
ทั้งหมดใน 1 สัปดาห์ วิธีการปรับปรุงการทางานใหม่ก็สามารถลดข้อผิดพลาดในการทาเอกสารใบขนสินค้าจานวน 40
ชุด ได้ถงึ 100% ของงานทั้งหมดใน 1 สัปดาห์ Chitpong Ayasanond (2016),
คาสาคัญ ปัญหาในการจัดทาเอกสาร, เอกสารการส่งออกสินค้า, การปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง
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Abstract
This research is Study and guideline for the process of export document: a case study of Mitsui-soko
(Thailand) co., ltd. The purpose is to study the process steps in documenting of export documents. And to study
the way to document the export declaration efficiency of the Departments .This will lead to improved working
methods by implementing the concept of continuous improvement work or Kaizen concept; it is a concept in
education to improve performance in the field of time. And the accuracy of the document to make a thorough
review of the delivery. Increase the number of visits. Arrange for incoming documents Negotiate with customers
for product export information. And the documents used to ship the package at least 1-2 days before the
Estimate time of departure (ETD). By collecting the employee's work-time data one week before the update and
after the one-week update, the result is as follows: This principle can reduce the time employees spend working
on documents sent export declaration delivery to the customer. The past takes an average of 29 hours 50
minutes. Can reduce the average time to only 7 hours. Principles of coordinated monitoring and to negotiate with
customers for information export of goods and documents. Used to make at least 1-2 days before the Estimate
time of departure (ETD) can reduce waiting time for documents from customers, waiting 1-2 days to reduce the
document to 4-5 hours on average And in the accuracy of the documents from the original document, the
freight order number of 40 sets of errors up to 70% of the total work in a week, the new recipe can reduce the
error of doing. 40 copies of all work in 1 week
Keywords: PROBLEMS IN DOCUMENTING, EXPORT DOCUMENT, CONTINUOUS IMPROVEMENT

บทนา
ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของระบบการค้าภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การขนส่งสินค้าขาออกของประเทศไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่
เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ
ดังนัน้ การขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก หรือมี
ขนาดใหญ่ ต้นทุนการขนส่งสินค้าทางทะเลมีต้นทุนต่าที่สุดโดยมีสัดส่วนการขนส่งทางทะเลในปี พ.ศ. 2557 กว่าร้อย
ละ 88.8 (ที่มา: ศูนย์วจิ ัยกสิกรไทย) ของการขนส่งระหว่างประเทศทั้งหมดและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปีพ.ศ. 2558 มี
ปัจจัยหนุนมาจากการฟื้นตัวของการส่งออกและการขยายตัวของการค้าชายแดนจากการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่เป็นตัวช่วยสนับสนุนกิจกรรมการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ทาให้การขนส่งสินค้าทางทะเลที่เพิ่มมาก
ขึน้ ในส่วนของสายเรือที่มีปริมาณลูกค้าที่ต้องการมาใช้บริการเพิ่มขึ้น และขยายตัวอย่างรวดเร็ว และธุรกิจการขนส่ง
สินค้าทางทะเลยังมีการแข่งขันสูงมากในเรื่องต้นทุนการขนส่ง และเรื่อง การให้บริการ ซึ่งหัวใจสาคัญ คือ การ
ให้บริการทีม่ คี วามถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว จะทาให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด มีลูกค้าหลากหลายบริษัทที่มีการทา
เอกสารพิธีการส่งออกกับทางกรมศุลกากร และจาเป็นต้องใช้เอกสาร ประกอบการส่งออก คือ ใบขนส่งสินค้าขาออก
หากการทาใบขนสินค้าขาออกมีการสาแดงข้อมูลผิดพลาด ทาให้ลูกค้า ไม่ส ามารถนาไปใช้สิทธิพิเศษต่างๆ ได้ และ
เป็นผลทาให้เกิดความล่าช้าในการนาสินค้าออกจากท่าเรือ ด้วยเหตุผลนี้จึงทาให้ลูกค้าได้รับผลกระทบ และทางบริษัท
เองก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้าที่สาแดงข้อมูลผิดพลาด ค่าเช่าพื้นที่โกดังที่สินค้าอยู่เกินเวลา
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รวมทั้งความเสี่ยงในการที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องค่าขนส่งคืน จากบริษัทที่ได้ทาประกันเวลาไว้อกี ด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการด าเนิ น งาน ส่ ง ผลท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ถ้ า ต้ อ งการที่ จ ะได้ เ ปรี ย บคู่ แ ข่ ง ขั น นั้ น ในการด าเนิ น งานทุ ก ๆ
กระบวนการจะต้องมีประสิทธิภาพ และธุรกิจการส่งออกในปัจจุบันมีการขยายตัวที่สูงและรวดเร็ว ซึ่งเป็นกลไกสาคัญ
อีกอย่างหนึ่งที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวอยูใ่ นระดับสูง นับว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งที่มี
ความสาคัญต่อผู้ประกอบการ และต่อประเทศชาติ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถนาเงินตราต่างประเทศเข้ ามาสู่
ประเทศไทยเป็น จานวนมากในปี หนึ่ง ๆและรายได้เหล่านี้ก็เป็ นส่ว นหนึ่งที่ ถูกน ามาใช้พั ฒนาและแก้ ไขปั ญหาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
การส่งออกสินค้ามีหลายขั้นตอน จึงอาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดทางด้านเอกสารได้ เพราะการส่งออกต้อง
จัดเตรียมเอกสาร หลายประเภท เช่น ใบเสนอราคา (quotation) ใบสั่งซื้อ (Porches order) ใบส่งสินค้าทางเรือ (Bill of
lading) รวมถึงเอกสารสาคัญอย่างใบขนส่งสินค้าขาออก ฝ่ายส่งออกต้องมีความรับผิดชอบและตรวจสอบเอกสารให้ถี่
ถ้วนทุกตัวอักษรก่อนที่จะส่งไปให้กรมศุลกากร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายส่งออกที่จะต้องตรวจสอบ ถ้าเกิดมีความ
ผิดพลาดในเอกสารฝ่ายส่งออกจะต้องรีบตรวจสอบและแก้ไขก่อน ทันทีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เพราะจะทาให้ส่งผล
กระทบให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบกับข้อผิดพลาดของเอกสารนัน้ บริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางทะเล และทางรถ ทั้งนี้บริษัทยังได้รับอนุญาต
จากทางกรมศุลกากรไทย ให้เป็นตัวแทน Chitpong Ayasanond (2016),
ดาเนินงานด้านพิธีการศุลกากรสินค้านาเข้า และสินค้าส่งออก รวมถึงขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงาน ด้านการ
นาเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ในปัจจุบันบริษัทมีช่ือเสียงเป็นรู้จักเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีลูกค้า ทั้งรายใหญ่
และรายย่อยมาใช้บริการเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะงานของแผนกเอกสารขาออก ทาให้มีปริมาณงานเอกสารจานวน
เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงระยะเวลาที่มีจากัด ก็ส่งผลให้ลู กค้า เกิดความไม่พึง
พอใจที่จะใช้บริการในครั้งต่อไปอีก อันเนื่องมาจากการทางานที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ และความล่าช้า ในการดาเนินงาน
ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและหาแนวทางการจัดทาเอกสารขนส่งสินค้าขาออกของ บริษัทเอกชนในเขต
สาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน้าที่หลักเบือ้ งต้นได้ทราบว่า การทาเอกสารส่งออกในส่วนของใบขนสินค้าขาออก
นัน้ มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและค่อนข้างยุ่งยาก โดยเฉพาะการเรียบเรียงข้อมูล การคีย์รายการสินค้าและรายละเอียดต่างๆ
และเนื่องจากผู้ใช้บริการแต่ละบุคคลมีความคิดและทัศนคติต่อบริการที่ได้รับที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งเอกสาร
ส่งออกของลูกค้ามีความสาคัญอย่างยิ่ง จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาและหาแนวทางการจัดทาเอกสารขนส่ง
สินค้าขาออก เพื่อปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการทางานของพนักงานในแผนกเอกสารขาออก อันจะนามาซึ่งประโยชน์
ในการนามาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบการให้บริการของบริษัทในส่วนแผนกเอกสารขาออกได้อย่างเหมาะสมใน
อนาคตต่อไป Chitpong Ayasanond (2016),

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการในการจัดทาเอกสารของแผนกขาออก
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดทาเอกสารขนส่งสินค้าของแผนกขาออก

กรอบแนวคิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาและหาแนวทางการจัดทาเอกสารขนส่งสินค้าในแผนกเอกสารขาออกครั้งนี้ ได้ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากขั้นตอนการทาใบขนส่งสินค้าขาออก กรณีศกึ ษาบริษัทเอกชนในเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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โดยแบ่งเป็นข้อมูลก่อนการปรับปรุงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 และข้อมูลหลังการปรับปรุงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2561
วิเคราะห์หาสาเหตุและการดาเนินงานในปัจจุบัน
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่าปัญหาการทางานที่เกิดขึ้น คือ ลูกค้าได้รับใบขนส่งสินค้าล่าช้า
ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาการทางานปัจจุบัน เพื่อกาหนดสิ่งที่ต้องการปรับปรุง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เห็นถึง
สภาพปัญหาจริง โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลการทางานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งแหล่งข้อมูลได้มาจากการรวบรวมข้อมูล
การทางานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขัน้ ตอนสุดท้าย เพื่อให้เห็นภาพของขัน้ ตอนการทางานทัง้ หมดว่า ปัญหาดังกล่าวอยู่
ที่สว่ นไหนของขั้นตอนการทางาน โดยใช้แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ในการค้นหาสาเหตุ และพิจารณาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาจากขั้นตอนการทางานว่ามีขั้นตอนใดที่ทาแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไข
และใช้ระบบคาถาม 5W 1H ตัง้ คาถามเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุในขั้นตอนการทางานเดิมและหาวิธีการปรับปรุง
กาหนดแนวทางการจัดทาเอกสารขนส่งสินค้าของแผนกเอกสารขาออก
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาและหาแนวทางการจัดทาเอกสารขนส่งสินค้าของแผนกเอกสารขาออก
กรณีศกึ ษาบริษัทเอกชนในเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักการ ECRS เพื่อเริ่มต้นกระบวนการปรับปรุง
ขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็นในกระบวนการออกไป การรวมขั้นตอนการทางานเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดเวลา หรือ
แรงงานในการทางาน การจัดลาดับงานใหม่ให้เหมาะสม และการปรับปรุงวิธีการทางาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้
ทางานได้งา่ ยขึน้ ให้สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาลูกค้าได้รับใบขนส่งสินค้าล่าช้า
เปรียบเทียบผลที่ได้จากแผนการดาเนินงาน
จากการศึ ก ษาและหาแนวทางการจั ด ท าเอกสารขนส่ ง สิ น ค้ า ของแผนกเอกสารขาออก ใช้ ก าร
เปรียบเทียบผลลัพธ์ข้อมูลก่อน-หลังการศึกษาในแต่ละขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้เป็น ไปตามตัวชี้วัดการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในด้านของเวลา และความถูก
ต้องของเอกสาร

ผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาและหาแนวทางการจัดทาเอกสารขนส่งสินค้าในแผนกเอกสารขาออก กรณีศกึ ษา
บริษัทเอกชนในเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้กาหนดขัน้ ตอนการศึกษา และการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องดังนี้
1. ผลจากการรวบรวมข้อมูล
2. ผลจากการวิเคราะห์หาสาเหตุและการดาเนินงานในปัจจุบัน
3. วิธีการกาหนดแนวทางการจัดทาเอกสารขนส่งสินค้าของแผนกเอกสารขาออก
4. สรุปและเปรียบเทียบผลที่ได้จากแผนการดาเนินงาน
ผลจากการรวบรวมข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการทางานของแผนกเอกสารขาออกจากสถานการณ์จริง ทาให้ทราบขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิ านของพนักงานทาใบขนสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการรับงานจากลูกค้า จนถึงการส่งเอกสารให้แผนกตรวจปล่อย
สินค้า โดยสามารถเขียนแผนผังแสดงการไหลของแต่ละขั้นตอนการทางานของแผนกเอกสารขาออกได้ดังภาพต่อไปนี้

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2370

ภาพที่ 4.1: แผนผังแสดงการไหลของแต่ละขั้นตอนการทางานของพนักงานแผนกเอกสารขาออก
ผลจากการวิเคราะห์หาสาเหตุและการดาเนินงานในปัจจุบัน
จากการใช้แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ทาให้ทราบสาเหตุของปัญหา คือ ลูกค้าได้รับใบขนส่งสินค้า
ล่าช้า โดยสามารถแสดงได้ตามรูปดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4.2 แผนผังแสดงสาเหตุและผลของปัญหาที่แท้จริง
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และใช้หลักการวิเคราะห์ระบบคาถาม 5W 1H มาวิเคราะห์หาเหตุผลของงานในแต่ละขั้นตอนการทางานของ
แผนกเอกสารขาออก ซึ่งได้ผลการศึกษาตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ 5W 1H
What
When
How
ทาอะไร
ทาเมื่อไร
ทาอย่างไรบ้าง
1. รับ Information จาก เมื่ อผู้ ส่ง ออ ก ต้ อ ง ก า ร จ ะ - ผู้ส่งออกจะแจ้ง Information ต่างๆ ของลูกค้า
ลูกค้า
ส่งออกสินค้า
ให้กับแผนกเอกสารขาออกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. เช็ค Order สินค้ากับ หลั ง จาก ได้ รั บ Information - แผนกเอกสารขาออกจะตรวจเช็ค Order ต่างๆ
ลูกค้า
กับทางลูกค้า
ของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
3. รับการจองเรือ Booking
จากลูกค้า
4.
NVOCC ส่ ง Booking
Confirm
ให้ กั บ แผนก
เอกสารขาออก

เมื่อลู กค้ า แจ้ งความต้อ งการ
ว่าจะBooking เรือแบบไหน
เมื่อแผนก NVOCC ได้ทาการ
Booking เรือเรียบร้อย

- แผนกเอกสารขาออกส่งข้อมูลการจองเรือของ
ลูกค้าให้แผนกจองเรือ NVOCC ทาการ Booking
- แผนก NVOCC จะส่ง Booking Confirm มายัง
แผนกเอกสารขาออก
- แผนกเอกสารขาออก จะทาการส่ ง Booking
Confirm ให้ กั บลู ก ค้ า เพื่อ ยืน ยั น ความถู ก ต้อ งของ
เอกสาร
ทั น ที ที่ ลู ก ค้ า ได้ ต รวจสอบ - ลูกค้าจะส่ง Invoice\Packing list และ Booking
เอกสาร Booking Confirm
Confirm ให้กับทางแผนกเอกสารขาออก
- แผนกเอกสารขาออกทาการตรวจสอบเอกสารว่า
เป็นชุดเดียวกันหรือไม่

5. ลูกค้าส่ง Invoice\Packing
list และ Booking Confirm
มา เพื่ อ ท าการจั ด เตรี ย ม
เอกสารเพื่อการทาใบขนส่ง
สินค้าขาออก
6. แผนกเอกสารขาออก ทันทีที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
จัดทาใบขนส่งสินค้าขาออก
ส่งให้กับลูกค้า
7. ลูกค้าตรวจสอบ
รายละเอียดของใบขนส่ง
สินค้าขาออก

เมื่อได้รับเอกสารทาง
E-mail จากแผนกเอกสารขา
ออก

- แผนกเอกสารขาออกจะคียข์ ้อมูลลงในระบบทาใบ
ขนส่ ง สิ น ค้ า ขาออก และพิ ม พ์ เ อกสารออกมา
ตรวจทานความถูกต้องก่อนส่ง E-mail ให้กับลูกค้า

- ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ในใบขนส่ง
สินค้า เช่น สิทธิพิเศษต่างๆ Mark & Number,
จานวนหีบห่อ, Description of Goods, Gross Weight,
Measurement เป็นต้น
8. ลูกค้าส่ง Confirm ใบ หลังการที่ตรวจสอบข้อมูลใบ - ส่ง E-mail Confirm กลับให้ทางแผนกเอกสารขาออก
ขนส่ ง สิ น ค้ า ขาออกให้ กั บ ขนส่งสินค้าเรียบร้อย
หากข้อมูลใบขนส่งสินค้าถูกต้อง
แผนกเอกสารขาออก
- แต่หากข้อมูลมีความผิดพลาด จะแนบข้อมูลที่
ต้องการแก้ไขให้กับทางแผนกเอกสารขาออก เพื่อ
แก้ไขข้อมูลอีกครัง้ ให้ถูกต้อง
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What
ทาอะไร
9. แผนกเอกสารขาออกยิง
ใบขนส่ ง สิ น ค้ า ขาออก เข้ า
ระบบกรมศุลกากร เพื่อขอ
เลขที่ใบขนส่งสินค้า
10. แผนกเอกสารขาออก
ตรวจสอบวั น เรื อ ออกและ
วันโหลดสินค้าของลูกค้า
11. แผนกเอกสารขาออกทา
เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
กับทางฝ่ายบัญชี
12. แผนกเอกสารขาออก
ลง Plan งานตรวจปล่อ ย
สินค้าให้กับ Shipping ตรวจ
ปล่อย
13. รับ B/L Original กับ
แผนกสายเรือ

When
How
ทาเมื่อไร
ทาอย่างไรบ้าง
- หลั ง จากที่ ไ ด้ รับ E-mail - แผนกเอกสารขาออกจะทาการยิง ใบขนสินค้าเข้า
Confirm จากลูกค้า
ระบบของกรมศุลกากรเพื่อขอเลขที่ใบขนสินค้า
- ก่อนวันตรวจปล่อยสินค้า 1
วัน
เมื่อต้องการทราบวันเรือออก - แผนกเอกสารขาออกโทรสอบถามกับทางบริษัท
สายเรือสาหรับวันเรือออก )ETD)
- วันที่ลูกค้าโหลดสินค้า ให้ติดต่อกับทางท่าเรือ
ก่ อ นวั น ตรวจปล่ อ ยสิ น ค้ า 1 - แผนกเอกสารขาออกจะเขียนใบเบิกเงินสาหรับ ใช้
วัน
จ่ายต่างๆ และค่าพิธีการกรมศุลกากร กับทางฝ่าย
บัญชี
- หลังจากทราบวันเรือออก - แผนกเอกสารขาออกคีย์ตารางงานตรวจปล่อยลง
)ETD) และวันโหลดสินค้า
ในระบบและพิมพ์เอกสารออกมาให้กับ Shipping
ตรวจปล่อย

ห ลั ง จ า ก ที่ ท า Shipping - ทา Shipping Particular (ระหว่างลูกค้ากับบริษัท
Particular
สายเรือ แผนกจองเรือ /NVOCC)
- แผนกจองเรือ ยเรือ จะออกสา /Draft B/L มาให้
แผนกเอกสารขาออก แล้ ว ถึ ง ส่ ง ต่ อ ให้ ลู ก ค้ า เพื่ อ
ยืนยันความถูกต้อง
- เมื่อลูกค้ายืนยันความถูกต้องของเอกสารแล้ว
แผนกเอกสารขาออกจะทาการยืน ยั น เอกสารกั บ
ทางแผนกจองเรือ สายเรือ และทางแผนกจองเรือ /
สายเรือ จะส่ง /B/L Original หรือ B/L Surrender
มาให้กับเจ้าหน้าที่ส่งออก เพื่อที่จะส่งเอกสารให้กับ
ทางลูกค้าต่อไป
14. Shipping ตรวจปล่อย ก่อนถึงวันตรวจปล่อยสินค้า - Shipping ตรวจปล่อยจะจัดเอกสารสาหรับตรวจ
จั ด เอกสารเพื่ อ ไปตรวจ
ปล่อยสินค้า ได้แก่ สาเนาใบขนส่งสินค้าขาออก, ใบ
ปล่อยสินค้า
มัดจาตู้, สาเนา Invoice, Packing List และ Form
ให้กับลูกค้า
ต่างๆ
15. Shipping ตรวจปล่อย เมื่อถึงวันตรวจปล่อยสินค้า
- Shipping ตรวจปล่อยจะดาเนินการแทนลูกค้า
สินค้าให้กับลูกค้า
สาหรับพิธีการขาออก
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จากการวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของปัญหา ของงานในแผนกเอกสารขาออก โดยใช้แผนผังก้ างปลา
(Fishbone Diagram) และใช้หลักการวิเคราะห์ระบบคาถาม 5W 1H ทาให้ผู้วิจัยทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการ
ประสานงานของพนักงานแผนกเอกสารขาออกกับลูกค้าไม่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบความถูกต้องในใบขนส่ง
สินค้าของพนักงานไม่มคี วามละเอียดถี่ถ้วน และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพิกัดสินค้ามีจานวนไม่เพียงพอต่องานเอกสารที่มี
ซึ่งสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นนั้นส่งผลให้ลูกค้าได้รับเอกสารใบขนส่งสินค้าล่าช้า
วิธีการกาหนดแนวทางการจัดทาเอกสารขนส่งสินค้าของแผนกเอกสารขาออก
จากผลการศึกษาเพื่อค้นหาปัญหาจากแต่ละขั้นตอนการทางานด้วยการระดมสมอง ผู้วิจัยจึงนาปัญหา
เหล่านี้ มาทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง หรือแนวคิดไคเซ็น โดยใช้หลักการ
ECRS มาเป็นแนวความคิดในการค้นหาแนวทางการปรับปรุงการทางาน ดังนี้
การดาเนินการปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้วยหลักการ ECRS
ปัญหาที่เกิดขึ้น
1. การรอคอยเอกสารจากลูกค้ามีความล่าช้า

ปรับปรุงงานตามแนวคิด ECRS
เอกสารที่ลูกค้าส่งมา ตรงต่อเวลามากขึ้น

2. ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพิกัดสินค้าทางานหลายขัน้ ตอน
ลดขัน้ ตอนการทางานของผู้เชี่ยวชาญให้นอ้ ยลงได้
3. การตรวจสอบความถู ก ต้อ งใน ใบขนส่ ง สิน ค้ าของ - เพิ่มการตรวจทานเอกสารจาก 1 รอบเป็นการตรวจทาน
พนักงานไม่มคี วามละเอียดถี่ถ้วน
2-3 รอบ
- เพิ่มพนักงานตรวจสอบจากที่เคยตรวจเพียงคนเดียว ให้
เปลี่ยนมาตรวจ 2 คน
4. การประสานงานของพนักงานแผนกเอกสารขาออกกับ มี ก ารประสานงานล่ ว งหน้ า และเจรจากั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ ขอ
ลูกค้าไม่มปี ระสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการทาใบขนสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2
วัน ก่อนวันเรือออก
สรุปและเปรียบเทียบผลที่ได้จากแผนการดาเนินงาน
หลังจากที่ได้มีการวางแผนการปรับปรุงขั้นตอนการทางานใหม่ตามแนวคิดการปรับปรุงการทางาน อย่าง
ต่อเนื่อง หรือแนวคิดไคเซ็น มาเป็นแนวความคิดในการค้นหาแนวทางการปรับปรุงการทางานและนามาเปรียบเทียบ
ผลของการเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในด้านของเวลา และความถูกต้องของเอกสาร
ซึ่งได้ผลการศึกษาตามตารางดังต่อไปนี้
ผลตามตัวชี้วัดด้านของความถูกต้องจากการนาแนวคิดการปรับปรุงใหม่มาทดลองใช้
ตัวชี้วัด : ด้านความถูกต้อง
กิจกรรม
การทางานแบบเดิม
การทางานแบบใหม่
ทาใบขนส่งสินค้า จานวน 40 ชุด
70%
100%
ในหนึ่งสัปดาห์ ถูกต้องครบถ้วน
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ผลตามตัวชี้วัดด้านของเวลาจากการนาแนวคิดการปรับปรุงใหม่มาทดลองใช้
ตัวชี้วัด : ด้านระยะเวลา
กิจกรรม
การทางานแบบเดิม
1. รอลูกค้าส่งเอกสาร
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
 กรณีที่เอกสารถูกต้องทั้งหมด
2. ทาใบขนสินค้า
เฉลี่ย 60 นาที
3. ตรวจสอบความถูกต้องของใบขน
เฉลี่ย 15 นาที
สินค้า
4. รอการตรวจสอบจากลูกค้า
เฉลี่ย 120 นาที
รวม (กรณีที่เอกสารถูกต้องทั้งหมด)
เฉลี่ย 195 นาที
 กรณีที่เอกสารเกิดความผิดพลาด
1. รอการตรวจสอบจากลูกค้า
เฉลี่ย 120 นาที
2. แก้ไขใบขนสินค้า
เฉลี่ย 20 นาที
3 ตรวจสอบความถูกต้องของใบขนสินค้า
เฉลี่ย 15 นาที
รวม (กรณีที่เอกสารเกิดความผิดพลาด)
เฉลี่ย 155 นาที
รวมทั้งหมด
เฉลี่ย 29 ชั่วโมง 50 นาที

การทางานแบบใหม่
เฉลี่ย 4 ชั่วโมง
เฉลี่ย 60 นาที
เฉลี่ย 30 นาที
เฉลี่ย 90 นาที
เฉลี่ย 180 นาที
0 นาที
0 นาที
0 นาที
0 นาที
เฉลี่ย 7 ชั่วโมง

จากตารางที่แสดงข้างต้น พบว่าผลตามตัวชี้วัดด้านความถูกต้องตามตารางด้านความถูกต้องของกิจกรรม
การทา ใบขนส่งสินค้าจากการทางานแบบเดิมเฉลี่ย 70% ของใบขนส่งสินค้าทั้งหมด ส่วนการทางานแบบใหม่ที่ได้รับ
การปรับปรุงเท่ากับ 100% ของใบขนส่งสินค้าทั้งหมด และผลตามตัวชีว้ ัดด้านระยะเวลาตามตารางด้านระยะเวลาของ
กิจกรรม การทางานแบบเดิมใช้เวลาในการรอลูกค้าส่งเอกสารโดยเฉลี่ย 24 ชั่วโมง แต่หลังจากการปรับปรุงนั้นมี การ
ติดต่อสื่อสารและเจรจากับลูกค้าก่อนถึงวันที่ต้องทาใบขนส่งสินค้า ทาให้ลดเวลาการรอเอกสารเหลือเพียง 4 ชั่วโมง
โดยเฉลี่ย ในกรณีที่เอกสารถูกต้องทั้งหมด การทางานแบบเดิมและการทางานแบบใหม่ก็ยังใช้เวลาทาใบขนส่งสินค้า
เฉลี่ย 60 นาทีเท่ากัน การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการทางานแบบเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 15 นาที แต่การ
ทางานแบบใหม่นั้นเพิ่มเวลาการตรวจสอบซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 30 นาที เนื่องจากการตรวจสอบใบขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น
เป็น 2-3 รอบนี้ เพื่อลดความผิดพลาดของใบขนสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ และเมื่อส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ
จะต้องรอการตอบกลับจากลูกค้า โดยการทางานแบบเดิมใช้เวลารอคอยเฉลี่ย 120 นาที แต่การทางานแบบใหม่ที่มี
การเจรจาต่อรองกับลูกค้านั้นใช้เวลารอคอยเฉลี่ยเพียง 90 นาทีเท่านัน้
แต่เมื่อถ้าเป็นกรณีที่มีเอกสารเกิดความผิดพลาด การทางานแบบเดิมใช้เวลาในการรอลูกค้าตรวจสอบเฉลี่ย
120 นาที เมื่อลูกค้าส่งจุดที่ตอ้ งแก้ไขมาแล้ว แผนกเอกสารขาออกจะต้องแก้ไขใบขนส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง โดยใช้เวลา
เฉลี่ย 20 นาที และใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเฉลี่ย 15 นาที ซึ่งการทางานแบบใหม่นั้นจะไม่มีความ
ผิดพลาดเกิดหรือเกิดความผิดพลาดน้อยมาก เนื่องจากการทางานแบบใหม่ได้มีการเพิ่มการตรวจสอบมากกว่าการ
ทางานแบบเดิม
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ดังนัน้ สามารถสรุปเวลารวมทั้งหมด โดยการทางานแบบเดิมใช้เวลาทั้งสิ้นโดยเฉลี่ย 29 ชั่วโมง 50 นาที ส่วน
การทางานแบบใหม่นั้นใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 7 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งสามารถลดเวลาการทางานได้มากกว่าการทางาน
แบบเดิมอย่างเห็นได้ชัด และทาให้การทางานมีความรวดเร็วขึ้น ไม่เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของเอกสาร และยังทาให้
การทางานนั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปด้วย

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษางานวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาเรื่อง การศึกษาและหาแนวทางการจัดทาเอกสารขนส่งสินค้าขาออก
กรณีศึกษาบริษัทเอกชนในเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการใน
การจัดทาเอกสารในแผนกขาออก และเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดทาเอกสารขนส่งสินค้าขาออก ที่มีผลต่อการ
ทางานของพนั ก งานแผนกเอกสารขาออก ซึ่ ง มีวิธีก ารด าเนิน งานโดยเริ่ ม จากการใช้แ ผนผั ง ก้ างปลา (Fishbone
Diagram) ในการค้นหาสาเหตุของปัญหา และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากขั้นตอนการทางาน จากนั้นใช้
หลักการวิเคราะห์โดยระบบคาถาม 5W 1H มาวิเคราะห์หาเหตุผลของงานในแต่ละขั้นตอนการทางานของแผนก
เอกสารขาออก
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการประสานงานของพนักงานแผนกเอกสารขาออกกับลูกค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ การ
ตรวจสอบความถูกต้องใน ใบขนส่งสินค้าของพนักงานไม่มีความละเอียดถี่ถ้วนและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพิกัดสินค้ามี
จานวนไม่เพียงพอต่องานเอกสารที่มี ผู้วิจัยจึงนาปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มาทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแนวคิ ด การ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง หรือแนวคิดไคเซ็น โดยใช้หลักการ ECRS มาเป็นแนวความคิดในการค้นหาแนวทางการ
ปรับปรุงการทางาน โดยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ คือ ให้มีการตรวจทานใบขนส่งสินค้าให้ถี่ถ้วนและจานวนครั้ง
ในการตรวจเพิ่มขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดของการทาใบขนส่งสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ และให้พนักงานแผนก
เอกสารขาออกมีการติดตามประสานงาน และเจรจากับลูกค้าเพื่อขอข้อมูลการส่งออกสินค้าและเอกสารต่างๆที่ใช้
ประกอบการทาใบขนส่งสินค้าอย่างน้อย 1-2 วัน ก่อนเรือออกจากท่าเรือ
ผลที่ได้ตามตัวชี้วัดการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในด้านของเวลา และความถูกต้องของเอกสาร เมื่อ
เปรียบเทียบจากการทางานจากสถานการณ์จริงและเวลารอคอยที่เกิดขึ้น
ผลที่ได้ตามตัวชีว้ ัด พบว่า
(1.) สามารถวิเคราะห์ ทราบถึงสาเหตุ ปัญหาและเหตุผลที่ทาให้ลูกค้าได้รับใบขนส่งสินค้าขาออกล่าช้าและ
พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากขั้นตอนการทางาน ซึ่งตรงตามทฤษฎีแนวคิด แผนผังสาเหตุและผล หรือแผนผัง
ก้างปลา (Fishbone Diagram)
(2.) สามารถลดเวลาการรอเอกสารจากลูกค้าจากเดิมที่ต้องรอคอยเอกสาร 1-2 วัน ก็ลดเหลือเพียง 4-5
วันโดยเฉลี่ย ซึ่งตรงตามทฤษฎีแนวคิดเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือ แนวคิดไคเซ็น (Kaizen) โดยการใช้วิธีการ
ปรับปรุงการทางานใหม่
(3.) สามารถวิเคราะห์หาเหตุผลของงานในแต่ละขั้นตอนการทางานของแผนกเอกสารขาออก และทาให้
ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้หลักการวิเคราะห์ระบบคาถาม 5W 1H มาวิเคราะห์หาเหตุผลของงานในแต่ละ
ขั้นตอนการทางานของแผนกเอกสารขาออก ซึ่งตรงตามทฤษฎีแนวคิดหลักการวิเคราะห์ระบบคาถาม 5W 1H
(4.) สามารถแก้ ปัญ หาในการทาเอกสารใบขนส่ ง สิ น ค้ า ล่า ช้า โดยการปรั บปรุ ง ขั้ น ตอนการทางานด้ ว ย
หลักการ ECRS ซึ่งตรงตามทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS
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(5.) ในด้านความถูกต้องของเอกสารจากเดิมที่ทาเอกสารใบขนสินค้าผิดพลาดถึง 70% ของงานทั้งหมดใน 1
สัปดาห์ วิธีการปรับปรุงการทางานใหม่ก็สามารถลดข้อผิดพลาดในการทาเอกสารใบขนส่งสินค้าได้ถงึ 100% ของงาน
ทั้งหมดใน 1 สัปดาห์ ซึ่งตรงตามทฤษฎีแนวคิดเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) โดยการใช้
วิธีการปรับปรุงการทางานใหม่
(6.) ผู้วิจัยสามารถทราบวิธีการหรือขั้นตอนที่เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร ขั้นตอนการผ่านพิธีการฯ ขั้นตอน
การตรวจปล่อยสินค้า รูปแบบพิธีการทางศุลกากรประเภทของเอกสารในระบบ Paperless ประเภทใบขนสินค้าใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพิธีก ารส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Export) เป็นต้น ซึ่งตรงตามทฤษฎีแนวความคิด
เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนกเอกสารขาออกในด้านของ
ระยะเวลาการรอคอยที่ลดลงและด้านความถูกต้องในการจัดทาเอกสารเท่า นั้น ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควร
ศึก ษาการปรับปรุ ง กระบวนการทางานร่ ว มกั น กับแผนกอื่น ๆในบริ ษัทและควรคานึงถึ งการรั ก ษามาตรฐานการ
ให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มด้วย อีกทั้งการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรนาแนวคิดและทฤษฎีอ่ืนๆ เช่น แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการปรับกระบวนการทางาน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือแนวคิดและ
ทฤษฎีอื่นๆ ที่น่าสนใจมาร่วมในการดาเนินการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในอนาคต
บริษัทควรนาวิธีการปรับปรุงการทางานแบบใหม่น้ี ไปกาหนดแนวทางการทางานใหม่ให้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อจัดทาเป็นคู่มือการทางานใหม่ให้แก่พนักงาน และควรสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ทางาน และมีการเพิ่มทักษะการทางานหรือการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงาน โดยเฉพาะเรื่องของพิกัดสินค้า
เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความชานาญในการทางาน สามารถตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหาที่รับผิดชอบได้อย่าง
ทันท่วงที และยังสามารถลดเวลารอคอย ในการค้นหาพิกัดสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญที่มีเพียงคนเดียวอีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณพนักงานแผนกเอกสารขาออก บริษัทเอกชนในเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่อนุเคราะห์ให้
เข้าไปทาการสอบถามและเก็บข้อมูล
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แนวทางการจัดการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสารสนเทศเพื่อรองรับตลาดงานในยุคดิจิทัล
Guidelines for Information Profession Internship Program to Support Job
Market in the Digital Age.
อรทัย วารีสอาด1* ฐิติ คาหอมกุล1 วิภากร วัฒนสินธุ์1 โชติมา วัฒนะ1 และ ปภัสรา อาษา1
Aurathai Wareesa-ard2*, Thiti Khamhomkun2, Vipakorn Vadhanasin2, Chotima Watana2, and
Papatsara Arsa2
บทคัดย่อ
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษามีบทบาทสาคัญในการสร้างบรรณารักษ์รุ่นใหม่ หรือนักสารสนเทศ
วิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒจึงมุ่งเน้นการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตให้สามารถบูรณาการภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานจริง เนื่องจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นโอกาสดีในการถ่ายทอดประสบการณ์การทางานจริงแก่นิสิต และช่วยให้นิสิตมีความมั่นใจ
ยิ่ง ขึ้น ทั้ง นี้หลักสูตรกาหนดให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 1
ภาคเรียน โดยมีแนวทางการจัดการ ดังนี้ 1) การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน เช่น จัดสอนเสริมในหัวข้อที่ร้องขอ
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมหรือการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน เป็นต้น 2) การจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมนิสิตให้มีความพร้อมและความมั่นใจ 3) การจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานจากสถาบัน
บริการสารสนเทศภายนอก 4) การจัดสัมมนาหลังฝึกงาน เพื่อนาเสนอรายงาน 5) การติดตามผลการเรียนรู้
6) การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 7) การเตรียมการในการแนะแนวและ
ช่วยเหลือนิสิต 8) การจัดการความเสี่ยงในช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คาสาคัญ: สารสนเทศศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
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Abstract
Information Studies curriculum plays an important role in the preparation of new era librarians or
information professionals. Therefore, Information Studies Program of Srinakharinwirot University focuses on the
Internship in Information Profession to prepare students to integrate the theories into practical work. Due to the
internship is a great opportunity to convey the work experience to students and support their confidence. The
Information Studies Program requires students to do an internship in the information service institutions for at
least one semester. The following internship guidelines are proposed: 1) Preparation for the internship, such as;
to provide a tutor in topic requested, to provide activities or orientation. 2) To provide internship on campus.
3) To provide internship from external information service institutions. 4) To provide the post-internship seminars.
5) To follow up the learning outcomes. 6) Determining the duties and responsibilities of the advisor and the
supervisors. 7) Preparing for guidance and assisting students. 8) Managing risk during internship.
Keywords: Information Studies, Internship in Information Profession

บทนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Bachelor of Arts Program in Information
Studies) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ปรับเปลี่ยนมาจาก
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งดาเนินการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542
เนื่องจาก
ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ (Information society) พร้อมทั้งได้ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตร
ใหม่และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาใหม่เป็น “สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หรือ Information Studies” ทั้งนีใ้ นต่างประเทศ
ก็พบว่า โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์หลายแห่งมีการปรับปรุงพัฒนาและปรับชื่อหลักสูตร โดยใช้ช่อื ที่แตกต่างกัน
ดังผลการศึกษาของ ตูเฟล คาน และ มามูด (Tufail Khan; & Mahmood. 2013: Online) ที่ศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตร
ของโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาในประเทศปากีสถาน ซึ่งพบว่า
ชื่อของหลักสูตรมีความแตกต่างกันมากที่สุด เช่น บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศและเทคโนโลยี การจัดการสารสนเทศและระบบ สารสนเทศศึกษา และสารนิเทศ
ศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เพิ่มรายวิชาใหม่ให้ทันสมัย และปรับ รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
(Internship in Information Profession) หรือการฝึกงาน ให้อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 ตามความต้องการของ
นิสิตและบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน ความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการดาเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศ ดังที่ จอห์นสตัน และวิลเลียมส์
(Johnston; & William. 2015: Online) ได้ศึกษาความต้องการบรรณารักษ์วิชาชีพหรือนักสารสนเทศในประเทศกาตาร์
ว่า ควรมีทักษะและความรู้ด้านใดบ้าง ผลการศึกษา พบว่า ทักษะความรู้ซึ่งยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดงานใน
อนาคตอยู่มาก คือ ทักษะความรู้ที่เน้นด้านการบริการผู้ใช้ ได้แก่ บรรณารักษ์วิจัย นเทศบรรณารักษ์บริการสารส
และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ส่วนทักษะความรู้ด้านงานเทคนิค ได้แก่ บรรณารักษ์วิเคราะห์สนเทศ
บรรณารักษ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และบรรณารักษ์ระบบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของคณาจารย์กลุ่มวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2555)
ที่ศึกษาความต้องการบัณฑิตหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะ
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ของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้จ้างงานต้องการมาก คือ บัณฑิตที่มีคุ ณลักษณะด้านงานบริก าร ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านงานบริหาร และด้านงานเทคนิค
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรณารักษ์รุ่นใหม่หรือ
นักสารสนเทศวิชาชีพ เพื่อไปทางานในตาแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักเอกสารสารสนเทศ
รวมถึง นักจดหมายเหตุ และผู้ดูแลระบบ ทั้งนี้ได้นาทฤษฎีใหม่ ๆ เข้ามาสู่การเรียนการสอนและเนื้อหาของหลักสูตร
นอกจากจะเป็ น เรื่อ งของการจั ด ระบบสารสนเทศแล้ ว ยั ง รวมถึ ง การจั ด การสารสนเทศเพื่อ เผยแพร่ บริ ก าร
สารสนเทศในความหมายที่เชื่อมโยงถึงผู้ใช้ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศทุกประเภท การใช้สารสนเทศในห้องสมุด
หรือผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาสารสนเทศไปสู่ความรู้และปัญญา (Wisdom) (Pedley. 2001) ดังนั้น
หลักสูตรจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมนิสิตโดยมีการบูรณาการและเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ
มากยิ่งขึ้น และที่สาคัญมาก คือ ต้องมีการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงานเพื่อเตรียมการพัฒนาคนสู่
สังคมสารสนเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการบรรณารักษ์รุ่นใหม่และนักสารสนเทศ
วิชาชีพของตลาดงานที่ขยายตัวมากขึ้น ไม่ใช่เพียงห้องสมุดยุคใหม่เท่านั้น ยังครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐ สถาบัน
การเงิน บริษัทที่ปรึกษา บริษัททางด้านเทคโนโลยี และบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการ
บุคลากรวิชาชีพด้านสารสนเทศที่เพิ่มสูงขึ้น
ความสาคัญและความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในปัจจุบัน เป้าหมายหนึ่งของการจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักสารสนเทศวิชาชีพ คือ การเรียนรู้ที่จะค้นหา
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีขอ้ ถกเถียงระหว่างนักปฏิบัตแิ ละนักการศึกษาในวิชาชีพ
นักปฏิบัตเิ ห็นว่าการฝึกฝนการปฏิบัตงิ านในวิชาชีพโดยไม่ตอ้ งมีทฤษฎีรองรับนัน้ เป็นลักษณะการเรียนรู้จากงาน
จะส่งผลต่อการสร้างกรอบความเข้ าใจได้ดีกว่าเรื่องของทฤษฎีและเทคนิควิธี ทั้งนี้ ภูมิหลังทางด้านการศึกษาใน
วิชาชีพสารสนเทศ ก็คือ การเป็นตัวกลางระหว่างความต้องการของผู้ใช้ในโลกที่มีสารสนเทศหลากหลาย นักวิชาชีพ
สารสนเทศต้องแสดงบทบาทที่หลากหลาย ได้แก่ นักสารวจ นักวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ผู้อานวยความ
สะดวกต่อ การใช้สารสนเทศ ผู้ก าหนดกลยุทธ์ การสืบค้น ที่มีประสิทธิภ าพ การเป็ นนั กการศึกษาซึ่ง คุ้น เคยกั บ
วรรณกรรมในหลากหลายรูปแบบ ผู้จัดหาสารสนเทศ และผู้ให้บริการสารสนเทศทันสมัยสาหรับผู้ใช้บริการ ดังนั้น
การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจึง มีความสาคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้นิสิต
สามารถน าทฤษฎีใ นวิชาชีพ ไปใช้เพื่อ ประกอบอาชีพ ได้ ด้ ว ยความมั่ น ใจ โดยนิสิ ต ได้ เรี ย นรู้ ค รบทั้ ง สามส่ ว น คื อ
ภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัตเิ บือ้ งต้น และการฝึกปฏิบัตจิ ริงในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศ
ทั้งนี้ นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สรุปได้ว่าหมายถึง การฝึกปฏิบัติงาน
หรือฝึกทักษะในวิชาชีพโดยนิสิตนาเอาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้จากรายวิชาที่ศึกษามาทั้งหมด นามาปฏิบัติงาน
จริงเพื่อฝึกทักษะการทางานให้มีประสิทธิภาพ โดยนิสติ จะได้ประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ที่สามารถช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ ความชานาญในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในการทางานได้อย่าง
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสภาพจริงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับผู้เรียนให้เกิดความมั่นใจที่จะออกไป
ประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนีผ้ ู้ที่ผ่านการฝึกงาน จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการทางานในสานักงาน ทาให้
เกิดทักษะในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ความพร้อมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานอาชีพ
และสร้างความมั่นใจ รวมถึงเจตคติที่ดตี อ่ วิชาชีพของตน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการประยุกต์ในการประกอบ
อาชีพต่อไป (มัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์. 2554: 25)
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การวิจัยเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ศึกษาในประเด็น
ปัญหาหลักสูตรผลิตบัณฑิตได้ตรงความต้องการของตลาดงานหรือไม่ สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ให้เข้มแข็ง ประสิทธิภาพของการฝึกงานห้อ งสมุด รวมทั้งคุณค่าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมาตรฐาน
การฝึ กงาน โดยเน้นเฉพาะในสาขาวิชาบรรณารัก ษศาสตร์แ ละสารสนเทศศาสตร์ห รือสารสนเทศศึก ษา ดั งเช่น
งานวิจัยต่อไปนี้
มาลิก และ อามีน (Malik; & Ameen. 2010: Online) ดาเนิน การสารวจประสิทธิภ าพของการฝึกงาน
ห้อ งสมุด ในรูป แบบการเรีย นรู ้ข องการฝึก ทัก ษะวิช าชีพ ที ่ห ลากหลาย ส าหรับ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นอกจากการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม ยังใช้วิธีการสังเกต
และจัดอภิปรายพูดคุยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ที่จ บการศึก ษาจาก
มหาวิทยาลัยปันจาบ ประเทศปากี สถานที่ลงทะเบียนเรียนระหว่างปี ค.ศ. 2002‐ 2006 จานวน 118 คน
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการฝึกงานห้องสมุ ดที่ได้รับการออกแบบและวางแผนหรือบริหารจัดการอย่างดี มีส่วน
สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ นิสิตส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องต่อไปนี้คือ ช่วงเวลาในการฝึกงาน
ไม่เหมาะสม ช่องว่างของการสื่อสารระหว่างนิสิต อาจารย์นิเทศของสถาบัน และบรรณารักษ์ผู้ดูแลหรืออาจารย์
นิเทศภายนอกสถาบัน การขาดการดูแลและให้คาปรึกษา และงานที่ฝึกไม่มงุ่ เน้นหรือไม่เกี่ยวข้องกับทักษะทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วาร์เรียช และ เอมีน (Warraich; & Ameen. 2011) งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์รุ่นใหม่และรุ่นอาวุโสในประเทศปากีสถาน ที่มีต่อหลักสูตร
และความต้องการของตลาดงาน โดยใช้วธิ ีวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งแบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปันจาบ (The University of
the Punjab) มีความทันสมัยและได้รับการออกแบบอย่างดี แต่ยังไม่สนองตอบความต้องการของนักศึกษาและผู้จ้าง
งานอย่า งเต็ มรูป ยัง ขาดการประยุก ต์หลั กสู ตรให้สามารถพัฒ นาทั กษะการทางานในองค์ กรและการขาดแคลน
อาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ผู้จ้างงานยังเห็นว่า หลักสูตรมีจุดด้อยในเรื่อง ทักษะการสื่อสาร การฝึกปฏิบัติ
และทักษะการนาเสนอ ผู้จ้างงานยังคาดหวังให้นักศึกษาหรือบัณฑิตมีทักษะที่หลากหลายและสามารถนาไปใช้ได้ใน
งานลักษณะต่าง ๆ กัน
ยังฮี อัน และ ชอย (Younghee; Ahn; & Choi. 2012) ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงในห้องสมุด
ประเทศเกาหลีและหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งประเมินผลหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
ที่ใช้อยู่ในประเทศเกาหลี ผลการศึกษา พบว่า 1) สิ่งสาคัญอันดับแรกที่ใช้ในการตัดสินใจนั้นมาจากข้อมูลของคณะ
2) มีหลักสูตรใหม่เพิ่มมากขึน้ โดยมีความหลากหลายและมีความเฉพาะ 3) ในรอบสามปีที่ผ่านมา พบว่า หลักสูตรที่มี
ความสมบูรณ์มีเพียงร้อยละ 50 ของมหาวิทยาลัย 10 แห่ง 4) บรรณารักษ์สว่ นใหญ่ร้อยละ 90 เห็นด้วยในระดับมาก
ว่า หลักสูตรควรมีการฝึกปฏิบัตหิ รือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ 5) สิ่งที่ต้องการมากที่สุดสาหรับหลักสูตรใหม่ คือ
การฝึกปฏิบัติในการจัดการระบบและการจัดการทรัพยากรเว็บห้องสมุด การวางแผนการตลาดและการประเมิน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัล
โคเปอร์ (Cooper. 2013: Online) ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบการ
เรียนรู้จากการบริการ (Service learning) และเปรียบเทียบความเห็นของนิสิตที่มีต่อการฝึกประสบการณ์หรือฝึกงาน
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ะวิช าในรู ปแบบการเรี ย นรู้ จ ากการบริ ก ารและการเรี ย นรู้ ใ นห้ อ งเรี ย น ประชากรที่ ใ ช้ ศึก ษา คื อ นิ สิ ต จากคณ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งควีนส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองนิวยอร์ค (The Queens College
Graduate School of Library and Information Studies (GSLIS), City University of New York) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแห่ง
เมืองนิวยอร์คมีคาขวัญว่า "We learn so that we may serve" ผลการศึกษาพบว่า 1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
รูปแบบการเรียนรู้จากการบริการเป็นการฝึกงานเฉพาะด้านที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดงาน 2) นิสิตได้
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน 3) การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นพื้นฐานที่สาคัญมากสาหรับ
การออกไปฝึกประสบการณ์หรือฝึกงานต่อไป 4) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบการเรียนรู้จากการบริการช่วย
เพิ่มขอบเขตการเรียนรู้ของนิสิตให้หลากหลายยิ่งขึน้ 3) การฝึกประสบการณ์ในรูปแบบการเรียนรู้จากการบริการช่วย
เปิดเส้นทางไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่ งต่อกันมา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมชุมชนและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
จอห์นสตันและวิลเลียมส์ (Johnston; & Williams. 2015: Online) ศึกษาความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน
ห้องสมุดและบรรณารักษ์วิชาชีพในประเทศกาตาร์ ว่าควรมีทักษะและความรู้อะไรบ้าง เพื่อนาไปพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดงานในประเทศกาตาร์ รวมทั้งนาไป
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบรรณารักษ์วิชาชีพของระดับประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ในอนาคต ลักษณะงานที่โดด
เด่นเป็นที่ต้องการของตลาดงานมาก มีดังนี้ 1) งานที่เน้นการบริการผู้ใช้ ได้แก่ บรรณารักษ์วิจัย (Research librarians)
บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ (Information service librarians) และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา (Subject
librarians) 2) งานด้ า นเทคนิ ค ได้ แ ก่ บรรณารั ก ษ์ วิ เ คราะห์ ส นเทศ (Cataloguers) บรรณารั ก ษ์ ส ารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic resource librarians) และบรรณารักษ์ระบบ (System librarians)
เบิร์ด, ชู และ ออกัซ (Bird; Chu; & Oguz. 2015: Online) ศึกษาคุณค่าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยใช้วิธีการสารวจจากหอสมุดแห่งชาติ สมาคม
วิชาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ใน 69 ประเทศทั่วโลก ผลการศึกษาพบว่า
ห้องสมุดในประเทศที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การควบคุมมาตรฐานทางวิชาชีพของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library
Association accredited institutions) ยังคงต้องการให้มีการฝึกงานในระดับมาก นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้ฝึก
ประสบการณ์ในต่างประเทศ แม้วา่ จะมีการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ได้นาไปใช้
ในการจัดการฝึกงานแบบเสมือน (Virtual internships) อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ห่างไกล การฝึ กงานแบบเสมือนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นับเป็นโอกาสใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ได้อย่างดี
ตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ The Internet Public Library (IPL) ในสหรัฐอเมริกา รับนิสิตบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์มาฝึกงานในตาแหน่งบรรณารักษ์อ้างอิงดิจิทัล (Digital Reference Librarian) โดยรับผิดชอบใน
หน้าที่ประจาวันคือ บริการตอบคาถามทางอีเมล บริการช่วยค้นคว้าและการทารายงานให้แก่นักเรียน
ดอทสัน และดอทสัน -บลาค (Dotson; & Dotson-Blake. 2015: Online) ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บรรณารักษศาสตร์เพื่อเตรียมผลิตบรรณารักษ์สาหรับห้องสมุดโร ฝึกงานในหลักสูตรงเรียนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนที่จะก้าวสู่ตาแหน่งผู้บริหาร ซึ่งควรเตรียมพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
วิชาชีพ ให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานวิชาชีพ ได้ แ ก่ มาตรฐานวิชาชีพ ของสมาคมบรรณารัก ษ์ ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นอเมริ กั น
(American Association of School Librarians: AASL) และมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมระหว่างประเทศเพื่อเทคโนโลยี
การศึกษา (International Society for Technology in Education: ISTE) มาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
การพั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ มีทัก ษะและพฤติกรรมที่ จาเป็ น ในยุ ค ดิ จิทัล รวมทั้ ง ส่ง เสริ มการเรีย นการสอนทางวิชาชีพ
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บรรณารักษศาสตร์ให้เข้มแข็งขึ้น และเปิดโอกาสให้บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในโรงเรียน
การฝึกงานตามหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์มีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะที่ กาหนดไว้ในมาตรฐานวิชาชีพ
และเป็นการเตรียมบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนสาหรับอนาคต เพื่อรับบทบาทใหม่ในการสนับสนุนครูผู้สอนและการ
ใช้เทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า การฝึกงานเป็นโอกาสดีในการถ่ายทอดประสบการณ์การทางานจริงแก่นิสิต และ
ยังช่วยให้เกิดการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับการทางาน นอกจากนี้ยังพบว่า ในการฝึกงานได้กาหนดองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้บรรณารักษ์ที่มีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
1. การสร้างบรรยากาศความร่วมมือกัน ได้แก่ การสร้างทักษะความเป็นผู้นาในการสร้างเครือข่าย
และความร่วมมือกับครูผู้สอน
2. การวางตาแหน่งห้องสมุดให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์โรงเรียน ต้องสร้างความสาคัญและการ
ยอมรับว่าห้องสมุดมีความสาคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน
3. การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและอย่างมีจริยธรรม
4. การสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้และและเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศได้
หลากหลาย
5. การสนับสนุนทางวิชาการให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียนในโรงเรียน
6. การส่งเสริมความเป็นมืออาชีพและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของวิชาชีพ ทาให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
บรรณารักษ์เป็นผู้มที ักษะ ความรู้ ความสามารถในการบริการ และสนองความต้องการของครูและนักเรียน เป็นผู้นา
ด้านเทคโนโลยีและการสอนในโรงเรียน เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือ เข้มแข็ง และมีความสาคัญต่อการพัฒนา
โรงเรียน
สาหรับการวิจัยเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการวิจัย
เกี่ยวกับผลการฝึกงานห้องสมุดต่อการปฏิบัติงานอาชีพบรรณารักษ์ ความคิดเห็นของนิสิตและบรรณารักษ์ที่มีต่อ
การฝึกปฏิบัตงิ านห้องสมุด ความร่วมมือในการฝึกงานห้องสมุดระหว่างภาควิชาบรรณารักษศาสตร์กับห้องสมุด
ต่าง ๆ การประเมินผลหลักสูตรหรือติดตามผลคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษา
แนวโน้มความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน ดังงานวิจัยต่อไปนี้
ทรงศรี อัก ษรเสือ (2520) ศึก ษาผลการฝึ กงานห้ อ งสมุ ด ต่อ การปฏิบัติงานอาชีพบรรณารัก ษ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสารวจผลการทางานของบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าได้นาความรู้และประสบการณ์จาก
การฝึกงานห้องสมุดไปใช้ในการปฏิบัติงานเพียงใด และเพื่อสารวจการทางานภายหลังจากสาเร็จการศึกษาของ
บัณฑิต โดยเฉพาะผู้ที่ทางานห้องสมุด ลักษณะและชนิดของงาน สถานภาพในการทางาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ ดาเนินการวิจัยโดยการค้นคว้าจากสิ่งพิมพ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์
การฝึกงานห้องสมุดในระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรี และการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ออกไปประกอบอาชีพ
บรรณารักษ์ รวมทั้งการสารวจโดยการใช้ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ บัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์
จานวน 491 คน จาก 4 มหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น ผลการวิจัยพบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ได้เข้ารับราชการโดยทางาน
ในห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่สาคัญคือ บรรณารักษ์และอาจารย์ บัณฑิตจานวนมากที่สุดมี
ประสบการณ์ในการฝึกงานห้องสมุดและนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับปานกลาง บัณฑิต
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การฝึกงานควรเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร และควรส่งนิสิตออกไปฝึกงานนอกสถานที่ตาม
ห้องสมุดต่าง ๆ ซึ่งทางหลักสูตรพิจารณาและคัดเลือกแล้วว่าดีหรือเหมาะสมที่จะไปฝึกงาน บัณฑิตจานวน 46%
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มีค วามเห็ น ว่ า การฝึ ก งานควรจะมีค ะแนนเป็ น สองเท่ า ของวิ ชาอื่น
รวมทั้ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะว่า สาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรปรับปรุงการฝึกงานห้องสมุดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อั ญ ชลี ภู มิ ดิ ษ ฐ์ (2528) ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต สาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์
มหาวิท ยาลั ย รามค าแหง และบรรณารั ก ษ์ ที่มี ต่อ การฝึ ก ปฏิ บัติ ง านห้ อ งสมุ ด กลุ่ ม ประชากร คื อ นิสิ ต วิ ชาเอก
บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึกปฏิบัตงิ านห้องสมุด (LS 417) ในภาคเรียน
ที่ 2 จานวน 115 คน และบรรณารักษ์ผู้ให้การฝึกปฏิบัตงิ านห้องสมุด จานวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถามผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาและบรรณารักษ์เห็นว่า ประเด็นสาคัญมากที่สุด คือ ความจาเป็นในการ
ฝึกปฏิบัตงิ านห้องสมุด งานสาคัญที่ควรกาหนดให้ฝึก คืองานจัดหมูแ่ ละทาบัตรรายการ รายวิชาที่มีความจาเป็นหรือ
สาคัญต่อการการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด คือ การจัดหมู่หนังสือ การทาบัตรรายการหนังสือภาษาไทย ประโยชน์ที่
คาดว่านักศึกษาจะได้รับจากการฝึกปฏิบัตงิ าน คือ การสร้างเสริมประสบการณ์ประกอบความรู้ทางทฤษฎี และสร้าง
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ที่จะออกไปประกอบอาชีพ สามารถนาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัตงิ านไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพ กิจกรรมที่ควรจัดก่อนและหลังการฝึก คือ การปฐมนิเทศเพื่อแนะนานักศึกษาในการเตรียมตัว
ก่อนการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด และการประเมิน ควรประเมินผลจากการนาความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการ
ฝึกปฏิบัตงิ าน ความรับผิดชอบต่องาน การตรงต่อเวลาและความถูกต้องในการเขียนรายงาน นักศึกษาควรรับการฝึก
ปฏิบัตงิ านในทุกด้านของงานห้องสมุด ควรกาหนดสถานที่ฝึกงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่ควรฝึกปฏิบัติงาน คือ ในภาคเรียนปกติและภาคฤดูร้อน อัตราส่วนของเวลาในการฝึกระหว่างการฝึก
ภายในมหาวิทยาลัยและห้องสมุดภายนอก คือ 50:50
ประโยชน์ที่คาดว่านักศึกษาจะได้รับ คือ สามารถนา
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นแนวทางที่ช่วยให้มีโอกาสเข้าทางานในห้องสมุด
ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจไว้ดังนี้
1. นิสติ ควรผ่านการเรียนในรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรครบถ้วนแล้ว เพื่อนักศึกษาจะได้นาความรู้จาก
รายวิชาไปใช้ประโยชน์ในการฝึกงานอย่างได้ผลเต็มที่
2. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นิสิตเกิดความกระตือรื อร้นและสนใจทบทวนความรู้ทาง
ทฤษฏีที่จาเป็นต่อการฝึกปฏิบัตงิ านและมีความพร้อมที่จะฝึกปฏิบัตงิ านมากขึ้น
3. หลักสูตรควรจัดการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนาการปฏิบ้ติตนและการเตรียมตัวฝึกปฏิบัตงิ าน
4. หลักสูตรควรจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์เพื่อทราบปัญหา
และพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหา
5. หลักสูตรควรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกงานให้นสิ ิตทราบ
6. หลักสูตรควรจัดทาคู่มือการฝึกงาน เช่น ด้านวิชาการ บุคลิกภาพ การเขียนรายงาน เป็นต้น
ศิริพร ปัญญายอง (2531) ศึกษาความร่วมมือในการฝึกงานห้องสมุดระหว่างภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
กับห้องสมุดต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความร่วมมือในการฝึกงานระดับปริญญาตรีระหว่างภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์กับห้องสมุดต่าง ๆ และปัญหาในการฝึกงาน โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา คือ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ อาจารย์ผู้ควบคุมวิชาการฝึกงานห้องสมุด หัวหน้าห้องสมุดที่ให้
การฝึกงาน และบรรณารักษ์ผู้ให้การฝึกงาน ผลการศึกษาพบว่า ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับความร่วมมือใน
การฝึกงานจากห้องสมุดทุกประเภททั่วประเทศเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในการฝึกงาน อาจารย์ผู้ควบคุม
วิชาการฝึกงานและบรรณารักษ์ผู้ให้การฝึกงานมีความเห็นตรงกันว่า พื้นฐานความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และความ
พร้อมของนักศึกษาซึ่งแตกต่างกัน เป็นปัญหาที่สาคัญที่สุด จากความคิดเห็นของบรรณารักษ์ผู้ให้การฝึกงานพบว่า
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รายวิชาที่มีผลต่อการฝึกงานมากที่สุดคือ รายวิชาการจัดหมู่และทาบัตรรายการ หลักสูตรจึงควรเน้นในรายวิชานี้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตกิ ่อนที่จะส่งนิสติ ออกฝึกงาน
รัชนีวรรณ ขาประดิษ และอรพินธุ์ พูนนารถ (2549) ศึกษาเพื่อประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต ถ์ ในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร
ปั จ จั ย สนั บสนุ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และการฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชี พ ผลการศึก ษา พบว่ า 1) การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เป็นรายวิชาที่นิสติ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก
ที่สุ ด ดั ง นั้น จึ ง ควรมีก ระบวนการในการฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพให้ มีประสิทธิ ภ าพอย่า งต่อ เนื่อง 2) การฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ มีค วามเหมาะสมโดยรวมอยู่ใ นระดั บมาก นิสิ ต เสนอความเห็ น ว่า ควรส่ ง นิสิ ต ออกไปฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานอื่น ๆ นอกจากสถาบันการศึกษา เช่น สานักพิมพ์ ศาล เป็นต้น ตลอดจนควร
พิจารณาหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ที่หลากหลาย และควรพัฒนานิสิต
ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมด้วย
บุ ญ ยืน จั น ทร์ ส ว่า ง (2553) ศึก ษาความผิ ด พลาดของการลงรายการสิ่ ง พิม พ์ต ามหลั ก เกณฑ์ก ารลง
รายการแบบแองโกลอเมริ กั น ฉบั บ พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2 และรู ป แบบมาร์ ก จากการฝึ ก งานของนิ สิ ต วิ ช าเอก
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ
ระเบียนบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบมาร์ก ที่นิสิตวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2549 และ 2550 จัดทาขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
ณ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 333 ระเบียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึก
การตรวจสอบรายการ ซึ่งประยุกต์มาจาก CAT-ASSESS tool ของ แชพแมน ผลการศึกษาพบว่า การลงรายการตาม
หลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน (AACR2) และรูปแบบมาร์ก (MARC) ในภาพรวม ส่วนใหญ่มีความถูกต้องคือ การลง
รายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน มีความถูกต้อง ร้อยละ 64.3 และตามรูปแบบมาร์ก มีความถูกต้อง
ร้อยละ 88.7 แสดงให้เห็นว่านิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการลงรายการ และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานได้
ดีพอสมควรอาจเป็นเพราะ 1) นิสติ ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชั้นเรียนตั้งแตชั้นปีที่ 3 และออกฝึกงานใน
ชัน้ ปีที่ 4 2) นิสิตต้องใช้โอแพกของห้องสมุดเพื่อสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศอยูเ่ ป็นประจา ทาให้คนุ้ เคยและ
มีความเข้าใจมากขึ้น โดยนาความรู้ที่ได้จากในชั้นเรียนมาเชื่อมโยงกับรายการในโอแพก 3) การฝึกงานในสานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรณารักษ์ผู้ฝึกงานจะชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลง
รายการแบบแองโกลอเมริกันและมาร์ก ก่อนที่นิสิตจะลงมือฝึกปฏิบัติจริง พร้อมทั้งมีคู่มือปฏิบัติงานให้ศึกษา ซึ่งช่วย
ให้นิสติ สามารถเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ จากในชั้นเรียน ส่วนข้อผิดพลาดมีเพียงเล็กน้อย ซึ่งถือว่า
เป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้เพราะนิสิตยังไม่มีประสบการณ์ม ากเพียงพอในเรื่องกฎเกณฑ์ของ AACR2 และรูปแบบมาร์ ก
รวมทั้งการพิจารณารายละเอียดในหนังสือแต่ละเล่มนอกจากนั้น ยังพบว่า แม้นสิ ิตจะสาเร็จการศึกษาแล้วก็ตาม
แต่ก็ยังไม่สามารถปฏิบัตงิ านในหน้าที่บรรณารักษ์วิเคราะห์หมวดหมู่และทารายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะการปฏิบัตงิ านดังกล่าวต้องใช้ประสบการณ์และความชานาญค่อนข้างมาก
อรทัย วารีสอาด และคณะ (2552) วิจัยเรื่อง การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีน คริ นทรวิโรฒ เพื่อการพั ฒนาหลัก สูต รส าหรับสัง คมฐานความรู้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ในด้ า นต่า ง ๆ เพื่อ รองรั บในสั ง คมฐานความรู้ รวมทั้ ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ จ้ า งงานเกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อรองรับในสังคมฐานความรู้ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นศึกษาความคิดเห็นของ
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บัณฑิตที่มีต่อเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของ
บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อรองรับในสังคมฐานความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามสาหรับผู้จ้างงานบัณฑิต และแบบสอบถามสาหรับบัณฑิต ผลการศึกษาจากบัณฑิต พบว่า รายวิชาที่
บัณฑิตนาความรู้ไปใช้ในระดับมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ รายวิชา บส 491 หรือฝึกงาน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เนื่องจากบัณฑิตได้รับประสบการณ์ตรง
จากการฝึกทักษะในวิชาชีพ ช่วยให้บัณฑิตเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น นับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
บัณฑิตได้อย่างดี ทั้งนีใ้ ช้เวลาฝึกงาน 1 ภาคการศึกษา โดยเข้ารับการฝึก ทั้งจากหน่วยงานภายในคือ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหน่ วยงานภายนอก เช่น ห้องสมุดรัฐสภา ห้องสมุดสยาม
สมาคม กองบรรณสารและห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park) ห้องสมุดมารวย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ศู นย์ สร้ างสรรค์ งานออกแบบ (TCDC Resource Center) เป็นต้น
อรทัย วารีสอาด และคณะ (2560) ประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจและ
ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต คณะผู้วิจัยดาเนินการวิจัยโดยใช้วธิ ีวิเคราะห์จากเอกสาร
ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับ
การประเมินผลหลักสูตร และวิธีวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรใหม่ (2552จานวน รุ่น ได้แก่ รุน่ ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 และ 2
รวม 70 คน และ 2557 ผู้ ใ ช้บัณ ฑิต หลั ก สู ต รศิล ปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึก ษา รวมทั้ ง หมด 70
หน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สรุปผลการศึกษา พบว่า บัณฑิตมี
ความคิดเห็นว่า ตนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หลักสูตรได้ตั้งไว้ จานวน 2ข้อ คือ 1มีทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อ (
และ พัฒนาตนเองและผู้อ่ืนให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 2( มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศใน
องค์กรต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม นอกจากนี้ บัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สามารถนา
ความรู้จากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ได้ในการทางานและชีวติ ประจาวัน รายวิชาที่บัณฑิตนาความรู้ไป
ใช้ในระดับมาก มี 4 รายวิชา หนึ่งในนั้นคือ รายวิชา สศ การฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพสารสนเทศ 471
นอกจากนี้ยังพบว่า มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานในสาขาวิชาอื่น ได้แก่
งานวิจัยของ จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า (2552) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี 2) อาจารย์ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องในการฝึกงาน
3) ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกงาน 4) ผู้ที่ผ่านกระบวนการฝึกงานในสถานประกอบการและสาเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี ปีการศึกษา 2547-2549 จานวนทั้งสิ้น 133 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ มีดังนี้
1. การจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
2. การเตรียมความพร้อมโดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ
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3. การเตรียมผู้ควบคุมการฝึกงาน โดยการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อให้ได้ผู้ควบคุมการ
ฝึกงานที่ตรงกับความชานาญหรือทักษะเฉพาะทางที่นักศึกษาจะเข้ารับการฝึกงาน
4. การประเมินผลการฝึกงาน ควรกาหนดรายละเอียดในการประเมินให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
5. การติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุงกระบวนการในเรียนจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

แนวทางการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กาหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สารสนเทศเป็นรายวิชาบังคับในกลุ่มรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ โดยใช้รหัสและชื่อรายวิชาว่า สศ 471 (IS 471
Internship in Information Profession) กาหนดให้นิสิตฝึกประสบการณ์การจัดการสารสนเทศในสถาบันบริการ
สารสนเทศ ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรียน หรือ 420 ชั่วโมง ทั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ
2. วิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนาความรูด้ ้านสารสนเทศศึกษาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์มาใช้ในการทางาน
3. ฝึกประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมจริง
4. พัฒนางานบริการสารสนเทศอย่างเป็นระบบและขั้นตอนโดยทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูใ่ นสถาบันบริการสารสนเทศ
6. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรของสถาบันบริการสารสนเทศหรือองค์กรซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญ
7. ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการทางาน วัฒนธรรมองค์กร และการทางานกับผู้อ่นื
8. เขียนรายงานและนาเสนอรายงานในการสัมมนาหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
1.1 การจัดสอนเสริมเป็นพิเศษเฉพาะเรือ่ งให้แก่นิสติ ที่ไม่มคี วามพร้อมเพียงพอหรือตามที่ร้องขอ เช่น
การจัดระบบหมวดหมู่แอลซี (Library of Congress Classification) การจัดระบบหมวดหมู่ดีดีซี (Dewey Decimal
Classification) เป็นต้น
1.2 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมหรือการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน โดยการจัดกิจกรรมหรือ
ฝึกอบรม เป็นเวลา 2-3 วัน ในหัวข้อต่าง ๆ ตามความต้องการของนิสิตแต่ละรุ่น เช่น บุคลิกภาพ การเขียน Resume
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสื่อสาร ทักษะชีวิต เป็นต้น
2. การจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเตรียมนิสิตให้มีความพร้อมและความมั่นใจมากขึน้ ใช้เวลาฝึกงาน ประมาณ
30 วัน
3. การจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานจากสถาบันบริการสารสนเทศภายนอก ทั้งนี้ นิสิตเป็นผู้เลือก
หน่วยงานภายนอก จากนั้นนิสิตติ ดต่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิช าชีพหรือสถาบันบริการสารสนเทศที่สนใจด้วย
ตนเอง ภายใต้คาแนะนาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา ใช้เวลาฝึกงาน ประมาณ 45 วัน
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4. การจัดสัมมนาหลังฝึกงาน เพื่อนาเสนอรายงานการฝึกงาน โครงงานหรือผลงานจากการฝึกงาน
พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะสาหรับการวางแผนและปรับปรุงการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรุ่นต่อไป
5. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศของนิสิต
ทั้งนี้ หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษามีการติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สารสนเทศของนิสิต ดังนี้
5.1 รายงานการนิเทศของอาจารย์นิเทศซึ่งไปเยี่ยมและนิเทศนิสิตฝึกงานในหน่วยงานหรือสถาบัน
บริการสารสนเทศ
5.2 สอบถามอาจารย์พ่เี ลีย้ งที่ดูแลนิสิตในหน่วยงานหรือสถาบันบริการสารสนเทศนั้น
5.3 สอบถามจากนิสติ ผ่านกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์และทางโทรศัพท์
5.4 มมนาหลังจากสิน้ สุดการฝึกงานสั
5.5 ตรวจสอบจากรายงานการฝึกงานของนิสิต
5.6 ตรวจสอบจากผลการประเมินการฝึกงาน
6. การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นเิ ทศ
6.1 ประสานงานกับหน่วยงานหรือสถาบันบริการสารสนเทศเพื่อส่งนิสิตไปฝึกงาน
6.2 ให้คาปรึกษาและคาแนะนาแก่นิสติ ในการเลือกสถานที่ฝึกงานภายนอก
6.3 ประสานงานกับอาจารย์พี่เลีย้ งของหน่วยงานที่รับฝึกงาน
6.3 จัดปฐมนิเทศนิสติ ก่อนออกไปฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นสิ ิต
6.4 วางแผนสาหรับการออกไปนิเทศนิสติ เพื่อให้คาแนะนาในการปฏิบัตงิ าน และช่วยแก้ไขปัญหา
6.5 จัดสัมมนาหลังฝึกงานเพื่อให้นสิ ิตนาเสนอผลงาน
6.6 สรุปผลประเมินการฝึกงาน
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต
7.1 สรุปรายชื่อและข้อมูลหน่วยงานหรือสถาบันบริการสารสนเทศที่เหมาะสมในการฝึกงานให้นิสิต
เลือก โดยวิเคราะห์จากข้อมูลย้อนหลังของการนิเทศนิสติ ฝึกงาน
7.2 จัดปฐมนิเทศนิสติ ก่อนฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานให้แก่นสิ ิต
7.3 มอบหมายภาระงาน พร้อมทั้งชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลในรายวิชา
7.4 แนะนาการวางตัวและการปฏิบัตทิ ี่เหมาะสมในการไปฝึกงาน
7.5 อธิบายรูปแบบในการเขียนรายงานฝึกงาน
7.6 อธิบายแนวทางการนาเสนอผลงานในการสัมมนาหลังฝึกงาน
7.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศไปเยี่ยมหรือนิเทศ
นิสิต รวมทั้งให้คาปรึกษาและคาแนะนาแก่นิสติ ตลอดเวลาผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือทางโทรศัพท์
8. การจัดการความเสี่ยงในช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์นิเทศมี E-mail, Social networks หรือโทรศัพท์ ของ
อาจารย์พี่เลีย้ งหรือหน่วยงานที่รับฝึกงาน ซึ่งสามารถติดต่อได้เมื่อเกิดปัญหา
8.2 นิสิตสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้ Google Classroom,
E-mail, Social networks หรือโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา เมื่อมีปัญหาหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน
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8.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาชี้แจงให้นิสิตทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดในระหว่างการฝึกงาน เช่น
การแต่งกาย การวางตัวหรือพฤติกรรมระหว่างการฝึกงาน การกระทาผิดกฏหมายหรือขาดจริยธรรม
เป็นต้น
8.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดเตรียมรายชื่อหน่วยงานหรือสถาบันบริการสารสนเทศสารองไว้
กรณีหน่วยงานที่ตกลงรับนิสิตเข้าฝึกงานแล้ว แต่ภายหลังตอบปฏิเสธมาด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ความท้าทายในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อรองรับห้องสมุดสมัยใหม่
ความท้าทายที่สาคัญสาหรับการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศเพื่อรองรับห้องสมุดสมัยใหม่
คือ การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์หรือความสาคัญของวิชาชีพบรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศ การต่อสู้และคงไว้ซึ่งเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและห้องสมุด รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดสมัยใหม่ เปลี่ยนทั้งด้าน
การปฏิบัตงิ าน รูปแบบการบริการ และการนาเทคโนโลยีมาใช้ในงานของห้องสมุด ซึ่งกระทบถึงหลักสูตรอย่างมาก
ปัจจุบันพบว่า เกิดช่องว่าง คือ ทฤษฎีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นแบบหนึ่ง แต่ในการปฏิบัติงาน
ของห้องสมุดสมัยใหม่เป็นอีกแบบหนึ่ง อีกทั้งตลาดงานในโลกแห่งความเป็นจริงหรือในอนาคตนั้น ต้องการบุคลากร
อีกแบบหนึ่ง ช่องว่างดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์หรือสารสนเทศศึกษา ทาให้ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของตลาดงานได้อย่างเต็มที่
ดังเสียงสะท้อนจากบรรณารักษ์ที่กล่าวว่า “ในภาคส่วนของการจัดการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เหมือนอยู่บนหอคอยงาช้าง ซึ่งได้ช้ีให้เห็นความแตกแยกระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติที่ฝั งรากอยู่ในรูปแบบ
ของมหาวิทยาลัย” (Unsworth. 2010) ดังนัน้ ในประเทศไทย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศึกษาส่วน
ใหญ่จะประสานสัมพันธ์และเกื้อหนุนกันกับห้องสมุดในสถาบัน เช่น การส่งนิสิตฝึกงาน การศึกษาดูงาน การเชิญ
บรรณารักษ์เป็นอาจารย์พิเศษ การจัดบริการสู่ชุ มชน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
การฝึกงานเป็นโอกาสดีในการถ่ายทอดประสบการณ์การทางานจริงแก่นิสิต และยังช่วยให้เกิดการบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีกับการทางาน (Dotson; & Dotson-Blake. 2015: Online)

บทสรุป
ในอดีต ที่ผ่า นมา สถาบัน การศึก ษาทางด้า นบรรณารัก ษศาสตร์ห รือ สารสนเทศศึก ษาทุก สถาบัน ได้
บรรจุรายวิชาการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ การฝึก งานไว้ใ นหลัก สูต ร โดยกาหนดวัต ถุประสงค์ใ นการผลิต
บัณฑิตออกไปสู่ตลาดงาน โดยเน้นกลุ่มห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศที่สังกัดองค์กรหรือหน่วยราชการ
สาหรับตาแหน่งงานนั้น มักจะบรรจุในตาแหน่งบรรณารักษ์ จวบจนปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเกิด
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรากฏการณ์การท่วมท้นของสารสนเทศ วิธีแก้ปัญหาในอดีตย่อมแตกต่างกับใน
ปัจจุบันหรือในอนาคต บรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศมืออาชีพเท่านั้นจึงจะรับมือได้ ดังนั้น หลักสูตรสารสนเทศก็
เช่นกัน จะต้องสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านั้น (Abels; et al. 2003) จึงเป็นสาเหตุทาให้หลักสูตรมี
การปรับเปลี่ย นเนื้อ หาวิชาและวิธีก ารสอนเพื่อ ให้มีค วามทัน สมัย และเข้ม ข้น ยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพซึ่งความสาคัญอย่างยิ่ง พบว่า หลักสูตรสารสนเทศในทุกมหาวิทยาลัยจัดเป็นรายวิชาบังคับ
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ มีผลต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนิสิต นิสิตมีโอกาสได้
เรียนรู้จากประสบการณ์การทางานจริงและได้บูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับการทางานในสถานการณ์จริง
อย่างไรก็ตาม ในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรคานึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 1) การออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัย
และตอบสนองความต้องการของนิสิตและตลาดงาน 2) อาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญ 3) การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
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ต่าง ๆ ซึ่งเป็นพืน้ ฐานที่สาคัญสาหรับการออกไปฝึกประสบการณ์ 4) ช่วงเวลาในการฝึกงาน 5) ช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างนิสิต อาจารย์นิเทศ และบรรณารักษ์หรืออาจารย์พ่ีเลี้ยง 6) การดูแลและให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง และ 7) ลักษณะงานที่ฝึกไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชี พสารสนเทศช่วย
ให้นิสิตสามารถแข่งขันกับวิชาชีพต่าง ๆ ในตลาดงานได้ เช่น วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านธุรกิจ ด้า น
นวัตกรรมสื่อ เป็นต้น ตลอดจนมีความมั่นใจในตนเองเมื่อก้าวเข้าสู่ ตลาดงานในยุคดิจิทัล
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คุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพบริการ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Information System Quality and Technology Acceptance Affecting Decision to
use Mobile site booking of Thai tourist.
ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท1* และศนิพร จัทนบุรี2*
Sasinipa Srikanlayaniwart1* and Sanipon Chanburee2*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพบริการ และการยอมรับ
เทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายของนักท่องเที่ยวชาวไทย งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัย
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจ คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของธุรกิจ
โรงแรม จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปทางสถิตปิ ระมวลผลข้อมูล โดนสถิตทิ ี่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสถิตกิ ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพบริการ และ
การยอมรับเทคโนโลยีมผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์
คาสาคัญ: คุณภาพระบบ, คุณภาพสารสนเทศ, คุณภาพบริการ, การยอมรับเทคโนโลยี, โมบายไซต์

Abstract
The purpose of this research was to study the System quality Information quality Service quality and
Technology Acceptance effective Decision to Booking Mobile site of Thai tourists.The sample was comprised of
users who used Mobile site to booking in Phitsanulok of Thailand. The sample included 400 users who used
Mobile site a booking. This research was survey based using online questionnaires for collecting data. The data
were analyzed, using a statistical analysis software package. Statistics calculators were percentage, mean,
Standard Deviation, and multiple regressions. The results showed that system quality information quality service
quality and Technology Acceptance affect Decision to Booking Mobile site of Thai tourists of booking on Mobile
site in hotel business.
Keywords: System quality, Information quality, Service quality, Technology Acceptance, Mobile Site
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บทนา
ธุรกิจการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งเศรษฐกิจหลักของประเทศที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือจีดีพี
ประเทศให้เติบโต โดยตัวเลขจากสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก หรือ World Travel & Tourism Council
(WTTC) ระบุว่าอุ ตสาหกรรมการท่อ งเที่ยวมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริม การเจริ ญเติบโตให้แก่เศรษฐกิ จโลก
ในปี 2560 มีมูลค่าถึง 272 ล้านล้านบาท หรือมากกว่า 10.4% จากดัชนีจีดีพีโลก ซึ่งประเทศไทยก็สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก ซึ่งประเทศไทยมีมูลค่าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3.2 ล้านล้านบาท หรือ 21.2%
ของจีดีพี ส่วนในปี 2561 คาดว่าจะเติบโตถึง 7.4% และในขณะที่ปี 2562 คาดการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวจะยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่องทั้งจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ ซึ่งน่าจะมีตัวเลขจานวนนักท่องเที่ยวถึง 40 ล้านคน และสามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศได้ถึง 3.4 ล้านล้านบาท (brandbuffet, 2018) เมื่อนักท่องเที่ยวมีจานวนที่เพิ่มขึ้นอยู่
ตลอดเวลาทาให้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในเรื่องของการอานวยความสะดวก การให้ความรู้เกี่ยวกับ
สินค้าหรือการบริการ เช่น การใช้แอปพลิเคชันในการเรียกรถ การใช้ แอปพลิเคชันในการสั่งอาหาร การใช้แอปพลิ
เคชัน ในการจองตั๋ว เครื่อ งบิ น รวมถึ ง การใช้ แ อปพลิ เคชัน ในการจองโรงแรม เป็ น ต้น ทั้ ง หมดนี้ล้ ว นเป็ น การน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สนิ ค้าหรือบริการมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดขี นึ้ พร้อมที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว
ธุรกิจโรงแรมเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ มีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่ว ยในเรื่องของการจองห้องพักเพื่อต้องการ
อานวยความสะดวกสบายในการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวและนอกจากนี้ยังจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเทคโนโลยีที่นามาใช้ก็คือ เว็บไซต์ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากสาหรับธุรกิจโรงแรม เว็บไซต์ของธุรกิจ
โรงแรมส่ว นใหญ่ จะแสดงข้อ มู ลที่ มีเนื้อ หาสาระที่เกี่ ยวข้ อ งกั บธุรกิ จโรงแรม เช่น รูปแบบห้ องพั ก ราคาห้อ งพั ก
และการจองห้องพักส่งผลให้เว็บไซต์กลายเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อซือ้ สินค้าและบริการต่างๆ ของธุรกิจ
โรงแรมได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านบุคคล (นิภาพร โพธิ์ศรี, 2552) เนื่องด้วยในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่เน้นการ
ทาการตลาดผ่านสมาร์ทโฟนกันมากขึ้น โดยเฉพาะการจองห้องพักผ่านมือถือ หรือเรียกอีกอย่างว่า การจองห้องพัก
ผ่านโมบายไซต์ คือ เว็บไซต์ที่ทาการพัฒนามาเพื่อรองรับการทางานบนสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ โดยมีการออกแบบให้
เหมาะสมกับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน แต่อย่างไรก็ตามการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกสบายในการจองห้องพักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้
บริการทุกคนจะทาการตัดสินใจจองห้องพักทัน สาเหตุอาจมาจากระบบการเข้าใช้งานมีปัญหา การใช้งานยาก เนื้อหา
ไม่มคี วามทันสมัย หรือกลัวไม่ปลอดภัยที่จะใช้บริการ เป็นต้น
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง ปัญหาในการตัดสิน ใจจองห้อ งพักผ่านโมบายไซต์
จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพระบบ คุณภาพข้อมูล คุณภาพบริการ และการยอมรับเทคโนโลยีที่
ส่งผลต่อการตั ดสิ นใจใช้บริ การจองห้องพัก ผ่า นโมบายไซต์ของนัก ท่อ งเที่ยวชาวไทย เพื่อเพิ่ม ขีด ความสามารถ
ทางด้านระบบเทคโนโลยี และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกต่อไปใน
อนาคต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพบริการ และ
การยอมรับเทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณภาพของระบบสารสนเทศ
 คุณภาพระบบ
 คุณภาพข้อมูล
 คุณภาพบริการ
การตัดสินใจใช้บริการจอง
ห้องพักผ่านโมบาย
การยอมรับในเทคโนโลยี
 ลักษณะเทคโนโลยี
 ผลการดาเนินงานที่คาดหวัง
 ความพยายามในการใช้งาน
 ความไว้วางใจ

สมมุตฐิ านทางการวิจัย
H1: คุณภาพระบบมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
H2: คุณภาพข้อมูลมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
H3: คุณภาพบริการมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
H4: ลักษณะเทคโนโลยีมผี ลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
H5: ผลการดาเนินงานที่คาดหวังมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
H6: ความพยายามในการใช้งานมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
H7: ความไว้วางใจมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยใช้บริการจองห้องพักโรงแรม
ในจังหวัดพิษณุโลกผ่านโมบายไซต์
กลุ่ มตัวอย่าง (Sample) ที่ ใช้ในการวิ จั ย คื อ นั กท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เคยใช้บริ การจองห้องพั กโรงแรม
ในจั งหวั ดพิ ษณุ โลกผ่ านโมบายไซต์ เนื่ อ งจากประชากรมี ข นาดใหญ่ แ ละไม่ ท ราบจ านวนประชากรที่ แ น่ น อน
ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความ
เชื่อมันร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2547) ดังนี้
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n

P(1  P)Z2
d2

.50(1  P)1.962
n
.05 2

n = 384 คน

เมือ่ n แทน ขนาดตัวอย่าง
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วจิ ัยกาลังสุ่ม .50
Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
(ระดับ .05)
d แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05
ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อย
ละ 5 ที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน ซึ่งถือได้วา่ ผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือ ไม่นอ้ ยกว่า 384 คน
เครื่องมือที่ใช้ดาเนินการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบของการทาวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากตารา วารสาร วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และเอกสาร
งานวิจัยต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางของการทาการศึกษาและวิจัยในครัง้ นี้
2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยใช้บริการจองห้องพักโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกผ่านโมบายไซต์
จานวนทั้งหมด 400 ชุด
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) นาแบบสอบถามเสนอให้ผู้ทรงคุณ วุฒิ 3 ท่ าน ด าเนินการตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิง เนื้อหา
(Content validity)
2) ดาเนินการทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จานวน 30
ราย
เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) โดยใช้ค่าสั มประสิทธิ์ของแอลฟา (Alpha
coefficient) ตามวิธีของครองบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2547)
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
1)
ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
5) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพ
ระบบ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพบริการ และการยอมรับเทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านโม
บายไซต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพ
บริการ และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปทางสถิตปิ ระมวลผลข้อมูล ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
1) ชาย
2) หญิง
อายุ
1) ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
2) อายุ 21-30 ปี
3) อายุ 31-40 ปี
4) อายุระหว่าง 41-50 ปี
5) มากกว่า 51 ปีขนึ้ ไป
ระดับการศึกษา
1) ปริญญาตรี
2) ปริญญาโท
3) ปริญญาเอก
อาชีพ
1) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) พนักงานบริษัทเอกชน
4) ธุรกิจส่วนตัว
5) รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย
6) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุราชการ
รายได้
1) ต่ากว่า 10,000 บาท
2) 10,001 – 20,000 บาท
3) 20,001-30,000 บาท
4) มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป
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จานวน

ร้อยละ

108
292

27.0
73.0

4
65
268
60
3

1.0
16.3
67.0
15.0
0.7

356
28
16

89.0
7.0
4.0

20
35
235
81
14
15

5.0
8.7
58.7
20.2
3.5
3.75

17
214
91
78

4.25
53.5
22.75
19.5

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความถี่ในการใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์
1) 1 ครัง้ /เดือน
2) 2- 3 ครัง้ /เดือน
3) 4-5 ครัง้ /เดือน
4) มากกว่า 5 ครัง้ /เดือน ขึน้ ไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

15
321
54
10
400

3.7
80.3
13.5
2.5
100

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจานวน 292 คนคิดเป็นร้อยละ 73.0 รองลงมาเป็นเพศชายจานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0
เมื่อจาแนกตามอายุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี มีจานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0
รองลงมาคือ อายุ 21-30 ปี จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ16.3 และน้อยที่สุดคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน
60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 89.0 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ
น้อยที่สุดคือ ระดับปริญญาเอก จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 เมื่อจาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีจานวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว จานวน 81 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.2 น้อยที่สุดคือ 2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามลาดับ เมื่อจาแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีจานวน 214 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ มีรายได้ 20,00 - 30,000 บาท จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 น้อยที่สุดคือ
รายได้ตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ตามลาดับ และในส่วนของความถี่ในการใช้บริการจอง
ห้องพักผ่านโมบายไซต์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ 2- 3
ครั้ง/เดือน จานวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมาคือ 4-5 ครั้ง/เดือน จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5
และน้อยที่สุด คือ 1 ครัง้ /เดือน จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์คุณภาพของระบบสารสนเทศ (Information System Quality)
คุณภาพระบบ (System Quality) โดยภาพรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากกับการให้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้งา่ ย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 รองลงมาคือ การให้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ที่สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่าง
รวดเร็ว และสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และการให้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ที่จะนาพาผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าไปยังส่วนต่างๆ ที่ผู้ใช้บิการต้องการและก่อให้เกิดผลสาเร็จในการเข้าใช้งานได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.77
คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากกับข้อมูลมีความเข้าใจง่ายในการใช้บริการ
จองห้องพักผ่านโมบายไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 รองลงมาคือ ข้อมูลมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาในการใช้บริการ
จองห้องพักผ่านโมบายไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และข้อมูลมีการนาเสนอรูปแบบการใช้งานที่สามารถเข้าใจง่าย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
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คุณภาพบริการ (Service Quality) โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากกับการใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์มี
ความพร้อมในการตอบสนองต่อคาขอของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมาคือ การใช้บริการจองห้องพักผ่านโม
บายไซต์เขาใจลูกคาและทราบถึงความตองการของลูกคาเปนรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และการใช้บริการจอง
ห้องพัก ผ่า นโมบายไซต์มีระบบรัก ษาความปลอดภั ยที่ ดี และมีก ระบวนการในการปองกั นความเปนสวนตัว ของ
ผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01
3.การวิเคราะห์การยอมรับในเทคโนโลยี (Technology Acceptance)
ลักษณะของเทคโนโลยี (Technology Acceptance) โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.00เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากที่สุดกับการใช้บริการจองห้องพักผ่านโม
บายไซต์ที่เป็นบริการที่รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ การใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์เป็นการ
ให้บริการที่ทันเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือ การใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์เป็นบริการที่เชื่อถือ
ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.93 และการใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์เป็นบริการที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ผลการดาเนินงานที่คาดหวัง (Performance Expectancy) โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากกับการใช้บริการจองห้องพัก
ผ่านโมบายไซต์จะช่วยให้การจองห้องพักของท่านเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมาคือ การใช้บริการจอง
ห้องพักผ่านโมบายไซต์จะช่วยอานวยความสะดวกในทางการจองห้องพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และการใช้บริการ
จองห้องพักผ่านโมบายไซต์จะช่วยในการประหยัดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
ความพยายามในการใช้งาน (Effort Expectancy) โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากกับความพยายามที่จะเรียนรู้การใช้
บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 รองลงมาคือ สามารถใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์
ได้อย่างชานาญ มีค่าเฉลี่ย เท่ากั บ 3.72 และในการเรียนรู้การจองห้ องพัก ผ่านโมบายไซต์ไม่จาเป็นต้องใช้ความ
พยายามมากนักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61
ความไว้วางใจ (Trust) โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามมีค วามเห็ น ด้ ว ยมากกั บการใช้บ ริ ก ารจองห้ อ งพั ก ผ่ า นโมบายไซต์มีค วามน่า เชื่อ ถื อ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.28 รองลงมาคือ การใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์มีการรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 และการใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้บริการที่เป็นความลับ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89
4. การตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ (Decision to Use Mobile Site)
การตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากกับการเลือกใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์
ด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รองลงมาคือ มีการแนะนาให้เพื่อนหรือญาติมาใช้บริการจองห้องพักผ่านโม
บายไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสื่อ วารสารและงานวิจัย ก่อนที่จะ
ตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
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5. ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย โดยการใช้สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
สามารถสรุปผลการทดสอบได้ตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุของคุณภาพระบบสารสนเทศมีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่าน
โมบายไซต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
คุณภาพระบบสารสนเทศ
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B)
คุณภาพระบบ (System Quality)
0.187
คุณภาพของข้อมูล (Information Quality)
-0.957
คุณภาพบริการ (Service Quality)
1.538
2
Adj R 0.312
F = 61.228
Sig. = 0.000

Std. Error
0.040
0.403
0.405

Sig.
0.000*
0.018*
0.000*

* มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุของการยอมรับในเทคโนโลยีมผี ลต่อการตัดสินใจจองห้องพัก
ผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
คุณภาพระบบสารสนเทศ
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) Std. Error
ลักษณะของเทคโนโลยี (Technology Acceptance)
-0.118
0.030
ผลการดาเนินงานที่คาดหวัง (Performance Expectancy)
0.701
0.027
ความพยายามในการใช้งาน (Effort Expectancy)
-0.732
0.243
ความไว้วางใจ (Trust)
0.932
0.244
2
Adj R 0.743
F = 290.125 Sig. = 0.000

Sig.
0.000*
0.000*
0.003*
0.000*

* มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

สรุปผลและอธิปรายผล
คุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพบริการ และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้นาผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบายสมมติฐานและวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
สมมติฐาน 1: คุณภาพระบบมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยว
ชาว
ไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเมทินี จันทร์กระแจะ (2558)
ทาการศึกษาเรื่องคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศและการ
ยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ขั ด แย้ ง กั บ กั บ งานวิ จั ย ของณั ฐ ชยา รั ก ประกอบกิ จ และนิ ต นา ฐานิ ต ธนกร (2559)
ที่ทาการศึกษาเรื่ององค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิก ส์ และความไว้ใจในการซื้อสินค้าที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ด้านระบบและด้านบริการไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสมัครงานออนไลน์
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(E-job) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ว่า หากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาใช้บริการการจอง
ห้องพักผ่านโมบายไซต์สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และสม่าเสมอก็จะส่งผล
ให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์มากขึ้นตามไปด้วย
สมมติฐาน 2: คุณภาพข้อมูลมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยว ชาว
ไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของธนพงศ์ กาเหนิดชูตระกูล และนิตนา
ฐานิตธนกร (2559) ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยการบอกต่อ การจัดอันดับและการวิจารณ์สินค้า คุณภาพของข้อมูลและ
การบริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของผู้ ป ระกอบการขายเสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น ผ่ า นทางสั ง คมออนไลน์ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของข้อมูล ด้านความครบถ้วน
ของข้อมูล ด้านการจัดข้อมูล และด้านความบันเทิงส่งผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทาง
สังคมออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเมทินี
จันทร์กระแจะ (2558) ทาการศึกษาเรื่องคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของ
ระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพข้อมูลไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจาก ส่วนใหญ่ปัจจัยที่ผู้บริโภคคาดหวังจากการให้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
คือ ระบบความปลอดภัย การเก็บรักษาความลับของลูกค้า มากกว่าการนาเสนอข้อมูลในระบบสารสนเทศ สามารถ
สรุปได้ว่า หากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาใช้บริการการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์มคี วามเข้าใจในการใช้บริการจอง
ห้องพักผ่านโมบายไซต์ และข้อมูลที่แสดงมี ความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเป็นการนาเสนอรูปแบบการใช้งานที่
สามารถเข้าใจง่ายจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพข้อมูลในการจองห้องพักผ่าน
โมบายไซต์เพิ่มมากขึ้น
สมมติฐาน 3: คุณภาพบริการมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดา ลีลาวรกุล และนิตนา
ฐานิตธนกร (2559) ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า การรับรู้คุณภาพของสินค้าและบริการ และส่วนผสม
การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมทินี จันทร์กระแจะ (2558) ทาการศึกษาเรื่องคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร
ผ่านโทรศั พท์ เคลื่อนที่ข องประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ทั้ง นี้เนื่องจากคุ ณภาพการบริ การจะเกี่ยวเนื่องถึง การ
ให้บริการของพนักงาน อาทิ การทางานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ความสามารถในการแก้ปัญหาระบบ การตอบ
คาถามและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพนักงาน เป็นต้น ซึ่งถ้าพนักงานสามารถให้บริการและแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคได้
อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการจนนาไปสู่การตัดสินใจใช้บริการต่อไป สามารถสรุปได้
ว่า หากนั กท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ เข้ ามาใช้บริการการจองห้ องพัก ผ่านโมบายไซต์ สามารถตอบสนองต่อ คาขอของ
นักท่องเที่ยว และสามารถทาให้ทราบถึงความตองการของนักท่องเที่ยวเปนรายบุคคล นอกจากนั้นการจองห้องพัก
ผ่านโมบายไซต์ยังสามารถปองกันความเปนสวนตัวของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เกิดความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีตอ่ คุณภาพบริการในการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์เพิ่มมากขึ้น
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สมมติฐาน 4: ลักษณะเทคโนโลยีมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sahar & Arshian (2015)
ทาการศึกษาเรื่อ งการยอมรั บการทาธุรกรรมทางการเงิ นของธนาคารผ่า นโทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ประเทศปากีส ถาน
ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับในเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจในการทาธุรกรรมทางการเงินของธนาคารผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเมทินี จันทร์กระแจะ (2558) ทาการศึกษาเรื่องคุณภาพของระบบ
สารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับในเทคโนโลยีด้านลักษณะเทคโนโลยีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ว่า หากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เข้ามาใช้บริการการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ สามารถรับรู้ถึงการบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา เป็นบริการที่เชื่อถือได้
ก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อลักษณะของเทคโนโลยีในการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์มากขึ้นตามไปด้วย
สมมติฐาน 5: ผลการดาเนินงานที่คาดหวังมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเมทินี จันทร์กระแจะ
(2558) ทาการศึกษาเรื่องคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับในเทคโนโลยีด้าน
ความคาดหวัง การปฏิบัติงานไม่ส่ งผลต่อ การตั ดสิ นใจใช้บริ การธนาคารผ่ า นโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ ของประชาชนใน
กรุ ง เทพมหานคร ทั้ ง นี้เนื่อ งจาก การใช้บริ ก ารธุรกรรมธนาคารผ่ านโทรศั พ ท์ เคลื่อ นที่ เป็ น บริ ก ารที่ ผู้ บริโ ภคจะ
ทาการศึกษาถึงวิธีการใช้งานก่อนการตัดสินใจใช้บริการ สามารถสรุปได้ว่า หากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาใช้
บริการการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ ทาให้การจองห้องพักของนักท่องเที่ยวเร็วขึ้น หรือสามารถช่วยอานวยความ
สะดวกในทางการจองห้องพักและประหยัดเวลาในการจองห้องพักได้มากขึ้น จะส่งต่อความพึงพอใจและทาให้ความ
คาดหวังของนักท่องเที่ยวบรรลุเป้าหมายในการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์
สมมติฐาน 6: ความพยายามในการใช้งานมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้อ งพักผ่านโมบายไซต์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเมทินี จันทร์
กระแจะ (2558) ทาการศึกษาเรื่องคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับในเทคโนโลยี
ด้านความคาดหวังในการพยายามส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่พยายามทาความเข้าใจ ศึกษาข้อมูลวิธีการใช้งานแล ะ
ทดลองใช้งานเทคโนโลยีพยายามที่จะเรียนรู้การใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
ธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการทดลองใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบใหม่ แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคมีความตั้งใจและตัดสินใจที่จะใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถสรุปได้ว่า หากนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เข้ามาใช้บริการการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ มีความพยายามที่จะเรียนรู้การใช้บริการจองห้องพักผ่าน
โมบายไซต์อย่างชานาญ และไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักในการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ จะส่งผลระบบการ
จองห้องพักผ่านโมบายไซต์เป็นนิยมให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชามต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถ
ตอบสนองต่อการใช้งานของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีซึ่งนาไปสูค่ วามพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนัน้ เอง
สมมติฐาน 7: ความไว้วางใจมีผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจจองห้ องพักผ่ านโมบายไซต์ของนัก ท่องเที่ย ว
ชาวไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญ์ปิยา เพ็งผ่อง และ นิตนา
ฐานิตธนกร (2559) ทาการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ การเน้นราคาประหยัด และความแปลก
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ใหม่ที่ ส่ ง ผลต่อ ความตั้ ง ใจซื้ อ ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ออนไลน์ข องสายการบิ น ต้ น ทุ น ําของผู
ต่
้ บริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของสายการบินต้นทุนําของผู
ต่
้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของของเมทินี จันทร์กระแจะ (2558) ทาการศึกษาเรื่อง
คุ ณ ภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรั บ เทคโนโลยี ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารธนาคารผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับในเทคโนโลยี ด้านความไว้วางใจ
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากความ
ไว้วางใจในการทาธุรกรรมธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญมากถ้าเทียบกับธุรกรรม
ตามปกติ เพราะอาจเกิดความผิดพลาดหรือความไม่แน่นอนของปัจจัยรอบๆ เช่น การรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวได้ เป็นต้น
สามารถสรุ ปได้ว่า หากนักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่เข้า มาใช้บริก ารการจองห้องพั กผ่านโมบายไซต์มี ความน่า เชื่อถื อ
มีการรักษาความปลอดภัย และการใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ โดยมีการเก็บฐานข้อมูลการใช้บริการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นความลับจะส่งผลให้เกิดการจองห้องพักหรือบริการในรูปแบบอื่นโดยผ่านโมบายไซต์เพิ่ม
มากขึ้นในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมควรมีการพัฒนาระบบการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่อ งเที่ยวที่มีรูปแบบการดาเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้และความต้องการในการใช้โมบายไซต์ของผู้ใช้บริการในภาคธุรกิจอื่น ๆ
2. ควรศึกษาการใช้และความต้องการโมบายไซต์ โดยแยกเป็นกลุ่มแพ็คเกจทัวร์สาหรับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่น และกลุ่มแพ็คเกจทัวร์สาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากประเทศอื่นมายัง
ประเทศไทย
3. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลกระทบทั้ง 4 ด้านคือ คุณภาพด้านระบบ คุณภาพข้อมูล
คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการในการจองห้องพักผ่าน
โมบายไซต์
4. ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลของลูกค้าร่วมกัน
5. ควรมี ก ารวิจั ย กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งชาวต่ า งชาติ เพื่ อ ที่ จ าข้ อ มู ล เหล่ า นั้น มาวางแผนในการพั ฒ นาระบบ
โมบายไซต์ให้ตอบสนองต่อการใช้งานของชาวต่างชาติได้อย่างตรงเป้าหมายมากที่สุดต่อไป
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การวิเคราะห์ความต้อ งการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา ของนิสิตและ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Need Analysis of School of Liberal Arts, University of Phayao’s Students and
Staffs in Sound Laboratory Development
สุภาพร คารศ1
Supaporn Kumrot1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิต และ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2) เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตที่ใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 103 คน และ
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ จานวน 15 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย งานวิจัยนี้ใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และร้อยละในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจัยพบว่า นิสิต และบุคลากรมีความต้องการในการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ใน
ห้องปฏิบัติการทางภาษา มากที่สุดเป็นลาดับแรก นิสิตมีความต้องการด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการทางภาษา
เป็นลาดับสุดท้าย และบุคลากรต้องการความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา เป็นลาดับสุดท้าย
ข้อเสนอแนะในการพั ฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา คือ ห้องปฏิบัติการภาษาควรมีส่ือการเรียนการสอน
อุปกรณ์ ที่ทันสมัย เพื่อ ประโยชน์ใ นการเรีย นรู้ ของผู้ รับบริ การ ควรมีการจัด การอบรมหรือ ชี้แ จงเกี่ ยวกับการใช้
ห้องปฏิบัตกิ ารอย่างชัดเจนก่อนการใช้บริการ ควรมีการจัดการเรียนรู้ระหว่างนิสิต และนิสิตกับอาจารย์ และมีมุมให้
ฝึกปฏิบัตกิ ารใช้ภาษา หรือคาศัพท์ในภาษานั้น ๆ กับเจ้าของภาษา ควรมีการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือการ
เตรียมตัวสอบมาตรฐาน TOEFL, IELTS, TOEIC เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางด้านภาษาให้กับผู้ใช้บริการ
คาสาคัญ: ความต้องการ, ห้องปฏิบัตกิ ารภาษา
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Abstract
The objective of this research are 1) To analyze the needs for Sound Laboratory development of the
University of Phayao students and staffs 2) To present suggestions of Sound Laboratory development of the
University of Phayao students and staffs. The tool used for collecting data is questionnaire. 103 students and 15
staffs chosen by Sample Random Sampling were representative sample. The statistic used in this study were
percentage and mean.
Findings revealed that the need of language learning needs of student and staffs was at the highest
level. Environmental need for students in the language laboratory was at the lowest level, and the staffs’ need
for safety in the language laboratory were at the lowest level respectively.
Suggestions for improving Sound Laboratory, first, the Sound Laboratory should have modern
instructional media for providing users more benefit. Second, before entering the sound laboratory, it is good to
train users how to use the tools clearly. Third, there should be a collaborator of students and instructors. Fourth,
the Laboratory should have the language learning corner and the language activity corner, for the users to
practice their skills with native speaker. Finally, it should hold the meeting for training foreign languages or
TOEFL, IELTS, and TOEIC to improve users ‘skills.
Keywords: NEED, SOUND LABORATORY

บทนา
การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน การศึกษาเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ จึงต้องคานึงถึงคุณภาพทางการ
ศึกษาเป็นสาคัญ และปัจจุบันสังคมไทยได้ให้ความสาคัญทางด้านการศึกษาและตื่ นตัวกันเป็นอย่างมากคือ ด้าน
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยการศึกษาดังกล่าวฯ เน้นทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) เป็นสาคัญ นอกจากนี้ยังคง
เน้นสาระวิชาหลัก เช่น ภาษาแม่และภาษาสาคัญของโลก รวมทั้งการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาได้ให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวฯ เช่นกัน กล่าวคือ คณะกรรมการจัดทาแนวทางการปฏิรูป
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่า ด้านการปฏิรูปการบริหารวิชาการและการจัดการเรียนการสอนนั้น
ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการจัดหลักสูตร และการเรียนการ
สอนต้องมีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ การจัดการเรียนการสอนต้องเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นการพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม และสร้างบัณฑิตให้สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีความใฝ่รู้
โดยรัฐต้องให้ความสาคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัย สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนา นวัฒกรรมการเรียนการสอน และการปรับระบบวัดผลและประเมินผล [1] จะเห็นได้วา่ ประเทศไทย
ให้ความสาคัญกับการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ Been & Mamn อ้างอิงใน บุปผา อยู่ทรัพย์ [2]
ที่ศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ได้กล่ าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการเรียนรู้อย่างอิสระเป็น
คุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งของบุคคล และเป็นวิธีที่จะทาให้ดารงชีวิตอยู่ในโลกได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การส่งเสริมการ
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เรียนรู้ด้วยตนเองนั้น การเรียนการสอนต้องมีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน รวมถึงต้องพั ฒนา
ความรู้ ความใฝ่รู้ ทักษะการเรียนรู้รวมถึงการเน้นภาษาสาคัญของโลก ดังนั้น ภาษาจึงเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่ง
เช่นกัน
สิ่งสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือ ห้องปฏิบัติการภาษา ซึ่ง
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญที่สถาบันการศึ กษาให้ความสาคัญควบคู่กันไปกับการพัฒนาภาษาอย่างจริงจังมากขึ้น และ
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันการศึกษาอีกแห่งหนึ่ง ที่ให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวฯ เป็นอย่างดี โดยมหาวิทยาลัย
พะเยา มีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นสิ ิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไป
มีงานทาและเป็นคนดีของสังคม การอยู่และเรียนอย่างมีความสุขต้องอาศัยสิ่งอานวยความสะดวกด้านการเรียนการ
สอนอย่างมากมายสนับสนุนให้นิสติ และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษาจึงเป็น
สถานที่หนึ่ง ซึ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ภาษาและการพัฒนาภาษา การคานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่
สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการภาษา จะทาให้นิสิตประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
เจตน์สกฤษฎิ์ สังขพันธ์และคณะ อ้างอิงใน จรัสศรี เพ็ชรคง [3] ที่ศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล: วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จักรีรัช ที่กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน มีอิทธิพล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา นอกจากนี้ความหลากหลายของมนุษย์ก็ถือว่าเป็น
สิ่งที่สาคัญและต้องคานึงถึงเช่นกัน
ด้วยความหลากหลายของมนุษย์ในปัจจุบัน ความต้องการของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน และ
ความต้องการนั้นจะไม่มีสิ่งใดเป็นที่พึงพอใจที่สุด โดย Maslow เชื่อว่ามนุษย์เป็น "สัตว์ที่มีความต้องการ" (wanting
animal) และเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ [4] รวมถึงนโยบายคุณภาพของคณะ
ศิลปศาสตร์ที่สง่ เสริมให้มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน ดังนั้น
การจะทาให้ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามนโยบายคุณภาพของทางคณะฯ นั้น ต้องอาศัย
การวิจัย ซึ่งสามารถนาผลจากการวิจัย นาไปปรับใช้กับองค์กร ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่ จะศึกษาความต้อ งการในการพัฒ นาห้ อ งปฏิบัติก ารทางภาษาของนิสิ ต และบุ ค ลากร คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาห้องปฏิบัติการภาษาที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมาก
ที่สุด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษามากที่สุด และผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ในการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นแรงผลักดันให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิต และเกิดประสิทธิภาพกับผู้รับบริการ และให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ที่ว่า การ
วิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ให้ห้องปฏิบัติการทางภาษาเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทางด้านภาษา
เสริมสร้างปัญญาเพื่อความเข็มแข็งของชุมชนต่อไป ตามปณิธาน และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญา
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment”

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาห้ องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิต และบุคลากร คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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วิธีการศึกษา
จากงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการภาษา ของนิสิต และบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” ผู้วิจัยได้ศึกษาดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ใช้บริการห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา ภาคเรี ยนที่ 1 ปีการศึก ษา 2560 จานวน 137 คน บุคลากรที่ ใช้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกั บ
ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา จานวน 15 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวข้อง หรือได้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Krejcie และMorgan [5] ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 103 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ที่ใช้บริการ หรือเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 15 คน ซึ่งเก็บ
ข้อมูลร้อยละ 100 ของผู้ทใี่ ช้บริการ หรือเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนีค้ ือ แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาของนิสิตและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง สถานะ เพศ สาขาวิชา
ตอนที่ 2 ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิตและ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คือ ความต้องการทางด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการทางภาษา
ความต้อ งการทางด้ า นความปลอดภั ย ห้ อ งปฏิบัติ ก ารทางภาษา ความต้อ งการในการเรี ย นภาษา (Language
Learning Needs) ในห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา ความต้องการการเรียนรู้ร่วมกันในห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา และความ
ต้องการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาเพื่อชุมชน ซึ่งแบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ผู้วจิ ัยสร้างขึ้น เป็นแบบประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมาก
3
หมายถึง
มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับน้อย
1
หมายถึง
มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นแบบปลายเปิด (Openended Questionnaire)
การทดสอบแบบสอบถาม
เมื่อสร้างแบบสอบถาม เสร็จแล้วก่อนที่จะนาไปใช้เก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามมาทดสอบหาค่า
ความเชื่อถือได้ (Reliability) และหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน โดยตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ว่า
แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นนั้นตรงกับเนื้อหาที่ต้องการวัดหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบด้านภาษาที่ใช้ การวางรูปแบบ
ข้อความต่าง ๆ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างทาการตอบ
แบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยนามาตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อเตรียมนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มีขนั้ ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ทาการ
วิเคราะห์ โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา ที่เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ทาการวิเคราะห์ โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของความต้องการ 5 ด้าน ที่ผู้วิจัยศึกษา
ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การแปรความหมาย ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด [6]
ตอนที่ 3 นาเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา จากข้อคาถามปลายเปิด (Openended) โดยใช้วธิ ีการจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล เรียงลาดับตามความถี่ของการตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาของนิสิต และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา มีลาดับผลการศึกษาดังนี้
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลการศึกษาดังนี้
ผลการศึกษาข้อมูลจานวนและร้อยละ ด้านเพศของนิสติ ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 76 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 และเพศชาย 27 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2
ผลการศึกษาจานวน และร้อยละ ด้านสาขาวิชาของนิสิตผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมาเป็นนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.1 และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ตามลาดับ
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ผลการศึ ก ษาความต้ อ งการในการพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภาษาของนิ สิ ต คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา มีลาดับดังนี้
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของ
นิสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวม
ข้อ

(n=103)

รายการประเมิน

X

1
2
3

4
5

ความต้องการทางด้านสภาพแวดล้อม
ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา
ความต้องการทางด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา
ความต้องการในการเรียนภาษา (Language
Learning Needs) ในห้องปฏิบัตกิ ารทาง
ภาษา
ความต้องการทางการเรียนรู้ร่วมกันใน
ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา
ความต้องการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารทาง
ภาษา เพื่อพัฒนาชุมชน
เฉลี่ยรวม

S.D.

ระดับ
ความต้องการ

ลาดับ
ที่

4.39

0.71

มาก

5

4.49

0.78

มาก

2

4.56

0.67

มากที่สุด

1

4.48

0.70

มาก

3

4.42
4.47

0.78
0.73

มาก
มาก

4

จากตาราง 1 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาของนิสิต คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 103 คน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมี
ความต้องการในการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ในห้องปฏิบัติการทางภาษามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56
รองลงมาเป็น ความต้องการทางด้านความปลอดภัยของห้องปฏิ บัติการทางภาษา มีระดับความต้องการอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 ความต้องการทางการเรียนรู้ร่วมกันในห้องปฏิบัติการทางภาษา มีระดับความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 ความต้องการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อพัฒนาชุมชน มีระดับความต้องการอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 และความต้องการทางด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการทางภาษา มีระดับความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 ตามลาดับ
ผลการศึกษาระดับความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาของนิสิต คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา รายด้าน มีดังต่อไปนี้
1. ด้านความต้องการสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา พบว่า นิสิตมีความต้องการโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตต้องการให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาเพียงพอต่อ
จานวนผู้ใช้บริการมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 รองลงมาเป็น ความต้องการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ใน
ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 และความต้องการให้ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษามีการจัดเรียงสื่อภาษา อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อ่นื ๆ อย่างเหมาะสม มีระดับความต้องการ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 ตามลาดับ
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2. ด้านความต้องการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางภาษา พบว่า นิสิตมีความต้องการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสติ ต้องการให้มแี ผนการตรวจติดตามความ
ปลอดภัยมากที่สุด มีคา่ เฉลี่ย 4.62 รองลงมาเป็น ความต้องการให้มีป้าย ประกาศ เรื่อง ความปลอดภัย มีระดับความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 และความต้องการให้มีการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37 ตามลาดับ
3. ด้านความต้องการในการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ในห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา
พบว่า นิสิต มีความต้องการโดยรวมอยู่ใ นระดับมากที่ สุด มีค่า เฉลี่ ย 4.56 เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นิสิ ต
ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในรายวิชาที่เรียนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63
รองลงมาเป็น ความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในการประกอบอาชีพใน
อนาคต มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 และความต้องการใช้ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา เพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในชีวติ ประจาวัน มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.47 ตามลาดับ
4. ด้านความต้องการทางการเรียนรู้ร่วมกันในห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา พบว่า นิสิตมีความต้องการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาใน
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เช่น ฟัง ดู ใช้ส่ือทางภาษาด้วยตนเองมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาเป็น ความต้องการให้
ห้องปฏิบัติการทางภาษามีส่ือภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความชานาญทางด้านภาษา ตามการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 และความต้องการใช้บริการห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา โดยเน้นการเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการ เช่น ทากิจกรรมทางด้านภาษาร่วมกันเป็นกลุ่ม มีระดับความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 ตามลาดับ
5. ด้านความต้องการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา เพื่อพัฒนาชุมชน พบว่า นิสิตมีความต้องการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสติ ต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางภาษา เช่น จัดหาสื่อใหม่ๆ เพิ่มเติมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมา
เป็น ความต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ทางด้านภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อ
บริการชุมชน อาทิ เช่น บุคลากร นิสิต หรือบุคคลทั่วไป มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.35 และ
ความต้องการให้ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษามีมุมบริการเกี่ยวกับสื่อทางด้านภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อบริการชุมชน
อาทิ เช่น บุคลากร นิสติ หรือบุคคลทั่วไป มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 ตามลาดับ
ผลการศึ กษาความต้อ งการในการพัฒนาห้อ งปฏิ บัติก ารภาษาของบุคลากร คณะศิล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา มีลาดับดังนี้
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลการศึกษาดังนี้
ผลการศึกษาข้อมูลจานวนและร้อยละ ด้านเพศของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศชาย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40
ผลการศึกษาจานวนและร้อยละด้านสาขาวิชาของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
บุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาเป็นบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 และบุคลากรกรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามลาดับ
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษาของ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวม
ข้อ
1
2
3
4
5





ระดับ
ความต้องการ

4.31

0.84

มาก

3

4.18

0.81

มาก

5

4.55

0.62

มากที่สุด

1

4.29

0.83

มาก

4

4.38

0.72

มาก

2

4.34

0.76

มาก

(N=15)

รายการประเมิน
ความต้องการทางด้านสภาพแวดล้อม
ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา
ความต้องการทางด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา
ความต้องการในการเรียนภาษา (Language
Learning Needs) ในห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา
ความต้องการทางการเรียนรู้ร่วมกันใน
ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา
ความต้องการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารทาง
ภาษา เพื่อพัฒนาชุมชน
เฉลี่ยรวม

ลาดับ
ที่

จากตาราง 2 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของบุคลากร คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมี
ความต้องการในการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ในห้องปฏิบัติการทางภาษามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55
รองลงมาเป็น ความต้องการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา เพื่อพัฒนาชุมชนมีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.38 ความต้องการทางด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการทางภาษา มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.31 ความต้องการทางการเรียนรู้ร่วมกันในห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.29 และความต้องการทางด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางภาษา มีระดับความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 ตามลาดับ
ผลการศึกษาระดับความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของบุคลากร คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายด้าน มีดังต่อไปนี้
1. ด้านความต้องการสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการทางภาษา พบว่า บุคลากรมีความต้องการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้มีห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาเพียงพอต่อจานวนผู้ใช้บริการมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาเป็น ความต้องการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่
ทันสมัยเพื่อใช้ในห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 และความต้องการให้
ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษามีการจัดเรียงสื่อภาษา อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆ อย่างเหมาะสม มีระดับ
ความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 ตามลาดับ
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2. ด้านความต้องการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางภาษา พบว่า บุคลากรมีความต้องการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้ มีการอบรมความ
ปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษามาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมาเป็น ความต้องการให้มี แผนการตรวจ
ติดตามความปลอดภัย มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 และความต้องการให้มีป้าย ประกาศ
เรื่อง ความปลอดภัย มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 ตามลาดับ
3. ด้านความต้องการในการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ในห้องปฏิบัติการทางภาษา
พบว่า บุ ค ลากรมีความต้อ งการโดยรวมอยู่ใ นระดั บมากที่ สุ ด มีค่ า เฉลี่ ย 4.55 เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า
บุคลากรต้อ งการใช้ห้อ งปฏิบัติการทางภาษา เพื่อ การพัฒ นาการเรีย นรู้ ภาษาในการประกอบอาชีพ มากที่สุ ด มี
ค่าเฉลี่ย 4.73 รองลงมาเป็น ความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาด้านการเรียน
มีระดับความต้อ งการอยู่ใ นระดั บมาก มีค่ าเฉลี่ย 4.47 และความต้องการใช้ห้อ งปฏิบัติก ารทางภาษา เพื่อ การ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาในชีวติ ประจาวัน มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 ตามลาดับ
4. ด้านความต้อ งการทางการเรียนรู้ร่วมกันในห้องปฏิบัติการทางภาษา พบว่า บุคลากรมีความ
ต้องการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษามีส่อื ภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความชานาญทางด้านภาษา ตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมาเป็น ความต้องการใช้ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาในการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เช่น ฟัง ดู ใช้
สื่อ ทางภาษาด้ ว ยตนเอง มี ระดั บ ความต้อ งการอยู่ ใ นระดั บ มาก มีค่ า เฉลี่ ย 4.46 และความต้อ งการใช้ บริ ก าร
ห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยเน้นการเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการ เช่น ทากิจกรรมทางด้านภาษาร่วมกันเป็น
กลุ่ม มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 ตามลาดับ
5. ด้านความต้องการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อพัฒนาชุมชน พบว่า บุคลากรมีความ
ต้องการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางภาษา เช่น จัดหาสื่อใหม่ๆ เพิ่มเติม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.67 รองลงมาเป็น ความต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีมุมบริการเกี่ยวกับสื่อทางด้ านภาษา (ฟัง พูด อ่าน
เขียน) เพื่อบริการชุมชน อาทิ เช่น บุคลากร นิสิต หรือบุคคลทั่วไป มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.27 และความต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ทางด้านภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อ
บริการชุมชน อาทิ เช่น บุคลากร นิสิต หรือบุคคลทั่วไป มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20
ตามลาดับ
ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติก ารทางภาษาของนิ สิ ต และบุ ค ลากร คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคาถามปลายเปิด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิตและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังแสดงตาม
ตาราง ดังต่อไปนี้

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2415

ตาราง 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา
1
2
3
4
5

ห้องปฏิบัตกิ ารภาษาควรมีส่อื การเรียนการสอน อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อ
ประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้รับบริการ
ห้องปฏิบัตกิ ารภาษาควรมีการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือการ
เตรียมตัวสอบมาตรฐาน TOEFL, IELTS, TOEIC
ควรมีมุมให้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา คาศัพท์ในภาษานั้นๆ กับเจ้าของ
ภาษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางด้านภาษาให้กับผู้ใช้บริการ
ควรมีการจัดการอบรมหรือชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัตกิ ารอย่าง
ชัดเจนก่อนใช้การใช้บริการ
ควรมีการจัดการเรียนรู้ระหว่างนิสิต และนิสติ กับอาจารย์

บุคลากร
3

นิสิต
9

2

6

1

2

1

2

1

1

สรปุผลและอภิปรายผล
ความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยอภิปรายผลตามลาดับดังนี้
ด้านความต้องการในการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ในห้องปฏิบัติการทางภาษา
พบว่า นิสิตมีระดั บความต้องการโดยรวมอยู่ในระดั บมากที่สุ ด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อ พบว่า นิสิ ตต้อ งการใช้
ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาด้านการเรียน มากที่สุดเป็นลาดับ 1 อาจเป็นเพราะว่า นิสิต
ต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางภาษา เพื่ อ การพั ฒ นาภาษา ซึ่ ง เล็ ง เห็ น เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ อ้างอิงใน ฐิติกา เสนาจิตต์ และจุฑามณี ตระกูลมุทุตา [8] ที่ศึกษา สภาพการดาเนินงานตาม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP)
กรณี ศึก ษา สานัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษา จัง หวั ดสงขลา ที่ก ล่า วว่า ปั จจุ บันในโลกยุคไร้พ รมแดน
ภาษาอังกฤษย่อมเป็นสิง่ สาคัญมาก เพราะจะสามารถสื่อสารได้กว้างขวาง ผู้วิจัยเห็นว่า ห้องปฏิบัติการภาษาควรเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้บริการได้อย่างหลากหลาย เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการภาษาได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้แบบเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง การเรียนรู้ยุคใหม่ เสริมสร้างคุณภาพให้เกิดกับนิสิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
นันทวัน ทองพิทักษ์ [9] ซึ่งเป็นผู้เขียนบทความเรื่อง การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นทางเลือกสาหรับการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ได้กล่าวไว้วา่ การเรียนแบบเปิด น่าจะเหมาะกับการเรียนในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยั งพบว่า นิสิ ตต้อ งการใช้ห้ อ งปฏิบัติก ารทางภาษา เพื่อ การพั ฒนาการเรี ยนรู้ ภ าษาใน
ชีวิตประจาวัน มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่ สุดเป็นลาดับสุดท้าย แสดงให้เห็นว่า นิสิตมีความต้องการเรียนรู้ที่
หลากหลายไม่จากัดแต่การเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งปัจจุบันเป็นการศึกษายุค 4.0 การเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอแนะของนิ สิ ต ที่ ว่ า ต้ อ งการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางภาษามี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ท างภาษาที่
หลากหลาย
ด้านความต้องการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางภาษา พบว่า นิสิตมีระดับความต้องการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตต้องการให้มีแผนการตรวจติดตามความปลอดภัย มาก
ที่สุด เป็นลาดับ 1 อาจเป็นเพราะว่า ผู้ใช้บริการคานึงถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการห้องปฏิบัตกิ ารภาษาควรมี
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2416

แนวทางส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ ารให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบัตกิ าร ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของนิสติ ที่ว่า ควรมีป้ายประกาศบอกวิธีการเอาตัวรอดในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ ควรตรวจสอบอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนการ
ใช้งาน แสดงให้เห็นว่า นิสติ ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เมื่อห้องปฏิบัติการทางภาษามีแผนการตรวจติดตาม
ความปลอดภัย ส่งเสริมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้บริการก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังพบว่า นิสิตต้องการให้มีการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา มีความ
ต้องการอยู่ในระดับมากเป็นลาดับสุดท้าย อาจเป็นเพราะว่า นิสิตตระหนักและให้ความสาคัญกับแผนตรวจติดตาม
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการภาษา เนื่องจากการตรวจติดตามความปลอดภัยจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา การอบรมความปลอดภัยจึงเป็นความต้องการลาดับสุดท้ายของนิสิต
ด้านความต้องการทางการเรียนรู้ร่วมกันในห้องปฏิบัติการทางภาษา พบว่า นิสิตมีความต้องการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาในการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย เช่น ฟัง ดู ใช้ส่ือทางภาษาด้วยตนเอง มากเป็นลาดับ 1 อาจเป็นเพราะว่า ห้องปฏิบัติการทางภาษา ปัจจุบัน
เน้นการเรียนการสอนแบบห้องเรียน เปิดโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยเห็นว่า การ
ส่งเสริมความรู้ปัจจุบันต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างง่ายและทั่วถึง
เข้าถึงและเข้าใช้บริการได้งา่ ย ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาควรเป็นรูปแบบแหล่งเรียนรู้ที่หลายหลาย นิสิตสามารถเข้าใช้
ประโยชน์ทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ อุทิศ บารุงชีพ
[10] ที่ศึกษา การเรียนรู้ผสมผสานแบบยืดหยุ่น เทคโนโลยีการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 กล่าวว่า แนวโน้มของ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นั้นจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นผู้เรียนสามารถ
ศึกษาได้ตามอัธยาศัย
นอกจากนี้ ยังพบว่า นิสิตต้องการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้ใช้บริการ เช่น ทากิจกรรมทางด้านภาษาร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความต้องการอยู่ในระดับมากเป็นลาดับสุดท้าย อาจเป็น
เพราะว่า สภาพห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาปัจจุบันไม่เอื้ออานวยต่อการทากิจกรรมกลุ่ม และนิสติ มีความต้องการเรียนรู้
ในห้องปฏิบัติการภาษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ว่า นิสิตต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาใน
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เช่น ฟัง ดู ใช้ส่อื ทางภาษาด้วยตนเอง มีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมาก เป็นลาดับ 1
ด้านความต้องการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อพัฒนาชุมชน พบว่า นิสิตมีความต้องการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษาเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางภาษา เช่น จัดหาสื่อใหม่ๆ เพิ่มเติม มากที่สุดเป็นลาดับ 1 แสดงให้เห็นว่า นิสิตให้
ความสาคัญกับห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภาษา ผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจุบัน
การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีความสาคัญต่อการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ องค์กรที่มีแหล่งเรียนรู้พร้อมสาหรับ
การบริการผู้ใช้บริการ ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาต่อผู้ใช้บริการเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ซึ่งสอดคล้องกับ นันทวัน ทอง
พิทักษ์ [11] ซึ่งเป็นผู้เขียนบทความเรื่อง การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นทางเลือกสาหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้
กล่ า วไว้ ว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ต้ อ งเอื้ อ ต่ อ ผู้ เ รี ย นให้ ส ามารถเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพเท่าที่ผู้เรียนสามารถจะเรียนรู้ได้ เช่น สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้
นอกจากนี้ ยังพบว่า นิสิตต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีมุมบริการเกี่ยวกับสื่อทางด้านภาษา (ฟัง พูด
อ่าน เขียน) เพื่อบริการชุมชน อาทิ เช่น บุคลากร นิสิต หรือบุคคลทั่วไป มีความต้องการอยูใ่ นระดับมากเป็นลาดับสุดท้าย
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ด้านความต้องการสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา พบว่า นิสิตมีความต้องการโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตต้องการให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาเพียงพอต่อจานวนผู้ใช้บริการ
มากที่สุดเป็นลาดับ 1 อาจเป็นเพราะว่า ห้องปฏิบัตกิ ารภาษาคณะศิลปศาสตร์มีจานวน 1 ห้อง มีการใช้บริการจานวน
มาก ซึ่ ง ปั จ จุ บั น การศึ ก ษาจากแหล่ ง การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ดั ง นั้ น ควรมี อุ ป กรณ์ สื่ อ
ภาษาต่างประเทศ และห้องปฏิบัติการภาษาเพียงพอกับจานวนผู้ใช้บริการ เพื่อการใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของนิสติ ที่ว่า ต้องการให้ภายในห้องปฏิบัติการทางภาษามีอุปกรณ์การเรียนรู้ที่เพียงพอ
ต่อจานวนนิสิตที่ต้องใช้งานห้องปฏิบัตกิ าร และสอดคล้องกับ สุภาพร คารศ [7] ที่ศึกษาการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาในการใช้ห้องปฏิบัตกิ ารภาษาของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ห้องปฏิบัตกิ ารภาษามีจานวนที่
นั่งน้อยเกินไปไม่เพียงพอสาหรับการใช้บริการของนิสิต
นอกจากนี้ ยั ง พบว่า นิสิ ต ต้อ งการให้ ห้ อ งปฏิบั ติก ารทางภาษามีก ารจั ด เรี ย งสื่อ ภาษา อุ ปกรณ์ เช่ น
คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆ อย่างเหมาะสม มีความต้องการเป็นลาดับสุดท้าย อาจเป็นเพราะว่า ห้องปฏิ บัติการ
ทางภาษามีการจัดเรียงสื่อ อุปกรณ์เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาด้านดังกล่าวฯ จึงเป็นลาดับ
สุดท้ายของความต้องการของนิสิต ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ว่า โต๊ะเก้าอี้จัดเรียงกันเป็นระเบียบอย่างไรก็ตาม
ควรมีการจัดระเบียบห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
ความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยอภิปรายผลตามลาดับดังนี้
ด้านความต้องการในการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ในห้องปฏิบัติการทางภาษา
พบว่า บุคลากรมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการใช้
ห้อ งปฏิบัติก ารทางภาษา เพื่อ การพั ฒ นาการเรีย นรู้ ภาษาในการประกอบอาชีพ มากที่ สุด เป็ น ลาดับ 1 อาจเป็ น
เพราะว่า บุคลากรเป็นบุคคลในวัยทางานประกอบอาชีพทางการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในการประกอบ
อาชีพ จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน การพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ อรรณพ จีนะวัฒน์ [12] ที่ศึกษา การพัฒนาตนเองของผู้ประกอบอาชีพครู
กล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครู จาเป็นต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังพบว่า บุคลากรต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาใน
ชีวติ ประจาวัน มากเป็นลาดับสุดท้าย แสดงให้เห็นว่า บุคลากรมีความต้องการสอดคล้องกับนิสิตที่ว่า นิสิตต้องการใช้
ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในชีวิตประจาวัน ในระดับมากเป็นลาดับสุดท้ายเช่นกัน
ผู้วิจัยเห็นว่า การเรียนรู้ภาษาในปัจจุบันมีการเรียนรู้ที่หลายหลาย และบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรที่สาคัญ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะหาความรู้รอบด้านโดยไม่เลือกสถานที่ และทาได้ในทุก ๆ วัน เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนานิสิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในชีวิตประจาวันของบุคลากร ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่
เฉพาะแต่หอ้ งปฏิบัตกิ ารภาษา เช่นกัน
ด้านความต้องการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา เพื่อพัฒนาชุมชน พบว่า บุคลากรมีความต้องการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรูท้ างภาษา เช่น จัดหาสื่อใหม่ๆ เพิ่มเติม มากที่สุดเป็นลาดับ 1 อาจเป็นเพราะว่า บุคลากร
มีความต้องการพัฒนาภาษาโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างดี เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนิสิตที่ว่า นิสติ ต้องการให้ห้องปฏิบัตกิ ารทาง
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ภาษาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางภาษา เช่น จัดหาสื่อใหม่ๆ เพิ่มเติม มีระดับความต้องการอยู่
ในระดับมากที่สุดเป็นลาดั บ 1 ผู้วิจัยเห็นว่า ห้องปฏิบัติการภาษาควรเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางภาษาที่พ ร้อมด้วย สื่อ
อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์กับผู้ใช้บริการอย่างยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ ยังพบว่า บุคลากรต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ทางด้านภาษา
(ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อบริการชุมชน อาทิ เช่น บุคลากร นิสติ หรือบุคคลทั่วไป มีความต้องการอยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับสุดท้าย
ด้านความต้องการสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการทางภาษา พบว่า บุคลากรมีความต้องการโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาเพียงพอต่อจานวน
ผู้ใช้บริการ มากที่สุดเป็นลาดับ 1 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรมีความต้องการสอดคล้องกับความต้องการของนิสิตที่
ต้องการให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาเพียงพอต่อจานวนผู้ใช้บริการ มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดเป็น
ลาดับ 1 ผู้วิจัยเห็นว่า ควรผลักดันให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการเรียนรู้ให้กับ
ผู้ใช้บริการต่อไป
นอกจากนี้ ยั งพบว่า ความต้อ งการให้ห้ องปฏิบัติก ารทางภาษามีการจั ดเรี ยงสื่อภาษา อุปกรณ์ เช่น
คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อ่นื ๆ อย่างเหมาะสม มีความต้องการอยู่ในระดับมากเป็นลาดับสุดท้าย
ด้านความต้องการทางการเรียนรู้ร่วมกันในห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา พบว่า บุคลากรมีความต้องการ
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า บุ ค ลากรต้ อ งการให้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางภาษามี ส่ื อ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความชานาญทางด้านภาษา ตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มากที่สุดเป็นลาดับ
1 อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรเป็นผู้มีองค์ความรู้อยู่แล้ว การฝึกฝนให้เกิดความชานาญทางภาษา ตามการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 จึงมีระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมากที่สุดเป็นลาดับ 1 ผู้วิจัยเห็นว่า บุคลากรทางการศึกษาต้องเห็น
ความสาคัญของการพัฒนาภาษา เพื่อให้เกิดความชานาญภาษา ค้นหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ เนื่องการการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และเป็นการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน ซึ่งสอดคล้องกับ นันทวัน ทองพิทักษ์ [13]
ซึ่งเป็นผู้เขียนบทความเรื่อง การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นทางเลือกสาหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้กล่าวไว้ว่า
ปัจจุบันเปรียบเสมือนโลกความรูท้ ี่ไร้พรมแดน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้หลายช่องทาง
นอกจากนี้ ยังพบว่า บุคลากรต้องการใช้บริการห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้ใช้บริการ เช่น ทากิจกรรมทางด้านภาษาร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความต้องการอยู่ในระดับมากเป็นลาดับสุดท้าย
ด้านความต้ องการความปลอดภั ยของห้องปฏิบัติการทางภาษา พบว่า บุค ลากรมีความต้องการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้มีการอบรมความปลอดภั ยในการใช้
ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา มากเป็นลาดับ 1 อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรเห็นว่าการอบรมความปลอดภัย จะนามาสู่ความ
เข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางภาษาได้ในฐานะผู้ใช้บริการและผู้ควบคุมดูแลนิสิต
ผู้ใช้บริการ ผู้วิจัยเห็นว่า ห้องปฏิบัติการทางภาษาควรมีการตรวจติดตามความปลอดภัย และผังความปลอดภัยให้
เป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของบุคลากรที่ว่า ควรเพิ่มอุปกรณ์ทางด้านความ
ปลอดภัยให้มากขึ้น
นอกจากนี้ ยังพบว่า บุคลากรต้องการให้มีป้าย ประกาศ เรื่อง ความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการภาษาเป็น
ลาดับสุดท้าย
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ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติก ารทางภาษาของนิ สิ ต และบุ ค ลากร คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล จากค าถามปลายเปิ ด วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี ก ารจั ด หมวดหมู่ ข้ อ มู ล พบว่ า
ห้องปฏิบัตกิ ารภาษาควรมีส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้รับบริการ ควรมี
การจัดการอบรมหรือชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัตกิ ารอย่างชัดเจนก่อนใช้การใช้บริการ ห้องปฏิบัติการภาษาควรมี
การอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือการเตรียมตัวสอบมาตรฐาน TOEFL, IELTS, TOEIC ควรมีการจัดการเรียนรู้
ระหว่างนิสิต และนิสิตกับอาจารย์ ควรมีมุมให้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา คาศัพท์ในภาษานั้นๆ กับเจ้าของภาษา เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพทางด้านภาษาให้กับผู้ใช้บริการ
จากการวิจัย นิสิต และบุคลากรมีความต้องการที่สอดคล้องกันในด้านการเรียนภาษา (Language Learning
Needs) ในห้องปฏิบัติการทางภาษา ผู้วิจัยเห็นว่า ควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ใน
ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางภาษาของผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัดพื้นที่ให้เป็น
พื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-access area) ที่นิสิตและบุคลากร รวมถึงผู้ใช้บริการสามารถทากิจกรรมเสริมทักษะ
ทางภาษา และใช้งานสื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเสรี ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการได้
จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการกั บผู้รับบริการ
อย่างตรงจุด แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และสามารถพัฒนาการใช้บริการห้องปฏิบัตกิ ารภาษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยาให้มีคุณภาพ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิต และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในครั้ ง ต่ อ ไป ควรศึ ก ษากลุ่ ม เป้ า หมายในทุ ก สาขาวิ ช า ถึ ง ความต้ อ งการในการพั ฒ นา
ห้องปฏิบัตกิ ารภาษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป
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ความคิดเห็นของผู้ใ ช้บริการที่มีต่อ กระบวนการรับ – ส่ง หนั งสือราชการของ
งานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
The customers’ opinions on the process of sending and receiving official
books of administrative work School of Science University of Phayao
สิตา เทียนหวาน1
Sita Thianwan
บทคัดย่อ
การวิจัยในครัง้ นี้มวี ัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ กระบวนการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการของงานธุ รการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (2) เพื่อ ศึกษาปัญหาและข้อ เสนอแนะ โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย จานวน 100 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับบริการงานหนังสือออกเลขส่งภายใน คิดเป็น
ร้อยละ 80 รองลงมาเป็นงานติดต่อสอบถามทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 71 งานหนังสือออกเลขส่งภายนอก คิดเป็นร้อยละ
59 งานหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 49 งานรับ-ส่งเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 46 งานหนังสือ
รับภายนอก คิดเป็นร้อยละ 32 และงานหนังสือรับภายใน คิดเป็นร้อยละ 17 ตามลาดับ จากผลการประเมินระดับ
ความคิดเห็ นที่มีต่อ กระบวนการรับ-ส่ง หนั งสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยในระดับมากที่สุด คือ (1) ด้านการให้บริการ (2) ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก และ (3) ด้ า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนให้ บริ ก าร อยู่ใ นระดั บ มาก ปั ญ หาที่ พ บ ได้ แ ก่ เอกสารสู ญ หาย
การรับเอกสารมีความล่าช้า โดยได้ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงด้านการรับหนังสือราชการของงานธุรการ
คาสาคัญ: หนังสือราชการ, งานธุรการ
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Abstract
The aim of this research is to study (1) customers’ opinions on the process of sending and receiving official
books of administrative work held by School of Science, University of Phayao. (2) Also the study aims to examine
problem and suggestions. The study collected questionnaire samples from 100 people. They were academic and
support staffs. Statistical methods used to analyze the data were percentage, mean and standard deviation.
The results from the study revealed that most respondents service internal official letter 80 percent,
followed by contact with general work 71 percent, external official letter 59 percent, general circular notice 49
percent, document transfer 46 percent, official receiver from the outside and official receiver from the inside 32
percent and 17 percent, respectively. Overall the level of opinion for the process of sending and receiving official
books of administrative work was “very well”. The highest level was found in (1) service satisfaction. For (2)
processes / procedures, service and (3) the facilities were at a high level. The most common problems were
missing documents and delays. Also, it was recommended to improve the receipt of official letters of the
administration.
Keywords: official books, administrative work

บทนา
งานธุรการนับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการทางานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับที่ใช้การสื่อสารในการปฏิบัติงาน
การติดต่อสื่อสารเป็นงานหลักของสานักงานคณะวิทยาศาสตร์ เปรียบเสมือนประตูผ่านสาหรับการติดต่อประสานงาน ทั้งงาน
ด้านเอกสารกับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยพะเยา การดาเนินงานธุรการของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา อาจกล่าวได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้รับผิดชอบในระดับสูงทางด้านนโยบาย บุคลากร การเงิน หรือด้านอื่นๆ
แต่งานที่นาเสนอผู้บังคับบัญชาในระดับสูงตลอดจนเอกสารต่างๆ จะต้องผ่านการลงทะเบียนรั บ และส่งเอกสารงานธุรการ
ไปยังฝ่ายต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ โดยงานด้านเอกสารทั่วๆ ไปที่ไม่เฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ จะต้อง
อยูใ่ นความดูแลของงานธุรการคณะฯ ทั้งสิ้น นอกจากนั้น ยังเป็นหน่วยงานที่บริการงานจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในคณะฯ ด้วย
ซึ่งในด้านปริมาณงานของงานธุรการนับได้ว่ามีปริมาณงานมาก นอกจากจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่มีลักษณะประจา ซึ่งได้แก่
งานรับ-ส่ง งานจัดเก็บ งานพิมพ์ งานร่าง โต้ตอบ งานจัดสาเนาเอกสาร รวมทั้งงานที่ยังไม่มีหน่วยงานอื่นรับผิดชอบโดยตรง
งานธุรการยังทาหน้าที่ติดต่อประสานงาน และรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้อยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของงานในหน่วยงานอื่น
ในด้านคุณภาพของงาน งานธุรการ เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่าง สาขาวิชา หน่วยงาน รวมทั้งส่วน
งานภายใน-ภายนอก มหาวิทยาลัย ถือเป็นงานที่จะต้องการกลั่นกรองการพิจารณา รวมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
เพื่อให้การปฏิบัตงิ านเป็นไปอย่างมีขั้นตอน และสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยการติดต่อประสาน ประกอบด้วยสาร ผู้ส่งสาร และ
ผู้รับสาร ดังนั้นเจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องเป็นสื่อในการนาสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่
การทางานตามภารกิจต่อไป เจ้าหน้าที่ธุรการจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดี และมี
คุณภาพ Hack และ คณะ (1992, หน้า 353-355) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ทาหน้าที่บริหารงานธุรการ ที่สาคัญไว้
คือ เป็นผู้ชานาญในการวางแผน ต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับงานธุรการ มีความชานาญด้านการจัดการ ต้อง
มีความชานาญในเรื่องคน และต้องมีความมุ่งมั่นและพลังแรงกล้า ดังนั้น งานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกที่สาคัญของ
หน่วยงานที่ขาดไป หรือไม่มมี ไิ ด้ อาศยา โชติพานิช (2552) กล่าวไว้ว่า งานธุรการของหน่วยงานทุกแห่งมีความสาคัญมาก
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เพราะเป็นงานที่สนับสนุนในด้านการบริการให้แก่ฝ่ายต่างๆ ในสานักงาน โดยทาหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร
อานวยความสะดวกในด้านสถานที่ อุปกรณ์ อานวยความสะดวกต่างๆ หรือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อสื่อสารข้อมูล
ไปยังฝ่ายต่างๆ ซึ่งถ้าขาดหน่วยงานธุรการแล้วองค์กรจะขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน แต่ถ้าหน่วยงานใดระบบงาน
ธุรการไม่เป็นระบบที่ดี ก็จะเกิดความไม่สะดวก ล่าช้าในการค้นหาเอกสารหรือสืบค้นข้อมูล ทวนทอง บัวงาม (2551) กล่าวว่า
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2548 ตามระเบียบข้อ 6 กล่าวไว้ว่า
งานธุรการ หรืองานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง การเก็บรักษา
การยืม การทาลาย การติดต่อ โต้ตอบ และประสานงาน รู้จักสิ่งใดควรหรือไม่ควร มีความคล่องแคล่วว่องไว ต้องมีความรู้
ทางด้านภาษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย และควรรู้ระบบข่าวสารทั้งปวง สามารถพิมพ์ดีดได้ เมื่อมีความจาเป็น
จะต้องกระทา ทั้ งนี้ การบริ หารงานเอกสารต้ องเป็ นระบบที่ ให้ ความสะดวก รวดเร็ ว ถู กต้ อง และมีประสิ ทธิ ภาพเพื่ อ
ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานธุรการมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ หวน พินธุพันธ์ (2528, หน้า 59) ระบุชัดเจนว่าการบริหารงาน
ธุรการ คือ การดาเนินงานที่เกี่ยวกับการบริการหน่วยงานต่างๆ ในโรงเรียนทั้งด้านงานสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุงาน
อาคารสถานที่ งานบุคคล และงานบริหารทั่วๆ ไปเพื่อให้ดาเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ เรณู ครุฑ
ไทย (2550, หน้า 3-4) กล่าวถึงความหมายของการบริหารงานธุรการ หมายถึง งานธุรการเป็นงานที่มีขอบข่าย และหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่กว้างมาก และมีลักษณะงานที่จะต้องประสานงานกับบุคคลทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ไม่วา่ จะเป็นการทางาน
ด้านสารบรรณการจั ดเก็ บ และค้นหาเอกสาร การจั ดเตรี ยมการประชุม การติดต่อประสานงาน การให้ บริ การ รวมทั้ ง
ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานธุ รการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามการรับบริการแบ่ งออกได้เป็ น 7 งาน คื อ
งานหนั ง สือ ออกเลขส่ ง ภายนอก งานหนั ง สือ ออกเลขส่ ง ภายใน งานหนั ง สือ รั บภายใน งานหนั ง สือ รั บภายนอก
งานหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆ งานรับ-ส่งเอกสาร และงานติดต่อสอบถามทั่วไป ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้าน
งานสารบรรณคณะฯ รับหนังสือลงทะเบียนรับ ลงวัน เดือน ปี และเวลา ในสมุดทะเบียน ลงทะเบียนออกเลขส่งภายในหนังสือ
ในสมุดทะเบียน สแกนเอกสารจัดเก็บตามระเบียบงานสารบรรณในรูปแบบ PDF ไฟล์ ไว้เป็นหลักฐาน จัดแยกเอกสารส่งตาม
ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการเสนอต่อผู้บริหาร จัดเสนอแฟ้มเอกสารส่งภายใน และส่งภายนอก เพื่อดาเนินการตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเสนอต่อคณบดี จัดพิมพ์หนังสือราชการ ได้แก่ หนังสือส่งภายใน และส่งภายนอก ตรวจเช็ค
ความถูกต้องของเอกสารส่งภายใน และส่งภายนอก ก่อนเสนอต่อคณบดี รับโทรศัพท์ทั้งภายใน และภายนอก รับ-ส่งโทรสาร
และติดต่อประสานงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ จัดส่งเอกสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ และประสานงานเจ้าหน้าที่เมื่ออุปกรณ์ส่ือสารภายในห้องเรียนเสีย ถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านธุรการ จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ สรุปการประชุมแต่ละวาระการประชุม
จัดประชุมแม่บ้าน และ รปภ. คณะวิทยาศาสตร์ ประจาเดือน จัดเก็บเอกสาร ระบบ E – Document จัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยง ระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง ควบคุมภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยจัดทารายงาน
ทุก 6 เดือน และทุก 12 เดือน ไปยังมหาวิทยาลัย จัดทาเอกสารลงเวลาพนักงานขับรถตู้ และจัดเก็บ จัดทาเอกสารลงเวลา
ปฏิบัตงิ านของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ และจัดเก็บ จัดทาเอกสารลงเวลาลูกจ้างชั่วคราว และจัดเก็บ
จัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ไทย – อังกฤษ) เบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เบิกค่าใช้จ่าย
จดหมายประจาเดือนของคณะวิทยาศาสตร์ เบิกจ่าย และประชาสัมพันธ์งานฌาปนกิจศพ ร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินการ
จ่ายข้อสอบ ดาเนินโครงการในแผนปฏิบัตกิ าร ของคณะฯ จัดทางานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามคาสั่งการแต่งตัง้ รวมไปถึงปฏิบัตงิ านอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามลักษณะ
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งานธุรการ ประกอบด้วย งานฝ่ายบุคลากร งานคอมพิวเตอร์ และงานกองกลางคณะ ใช้เลขที่ ศธ 0590.21(1)/ งานการเงิน
และพัสดุ ใช้เลขที่ ศธ 0590.21(2)/ งานนโยบายและแผน โครงการต่างๆ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการวิชาการ
และงานวิจัยต่างๆ ใช้เลขที่ ศธ 0590.21(3)/ งานบริการการศึกษา งานวิชาการศึกษา และงานกิจการนิสิต ใช้เลขที่
ศธ 0590.21(4)/
กระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย การรับ
หนังสือราชการ ซึ่งมีกระบวนการ คือ พนักงานเดินเอกสารของหน่วยธุรการ ไปรับหนังสือราชการทุกประเภทที่กองกลาง
มหาวิทยาลัยโดยนาหนังสือราชการเขียนลงในทะเบียนหนังสือรับเล่มน้าเงิน เพื่อนามอบแก่เจ้าหน้าที่งานธุรการของคณะ
แล้วเจ้าหน้าที่ของงานธุรการแยกหนังสือราชการ ลงรับเป็นหลักฐาน และสแกนเก็บ สาหรับหนังสือที่เร่งด่วน จะดาเนินการลง
เลขรับทันที สแกนเก็บเอกสาร และนาจ่ายทันที การลงทะเบียนรับ ในหนังสือและนาจ่ายผู้รับผิดชอบงาน โดยให้เซ็นรับเพื่อเป็น
หลักฐาน สาหรับการส่งหนังสือราชการ มีกระบวนการ คือ เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแก่งานที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายทันที
โดยเซ็นรับจากหนังสือลงเลขคุมเอกสาร ทะเบียนหนังสือส่ง เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือไม่ถึงมือเจ้าของเอกสาร เจ้าของ
เรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือรับ รวมทั้งสิ่งที่ส่งมาด้วยให้เรียบร้อย ทาการสแกนเก็บ แล้วนาใส่แฟ้มเพื่อนาเสนอ
ต่อผู้บริหารหนังสือส่งภายนอก งานธุรการดาเนินการตรวจเช็คความถูกต้อง เสนอต่อผู้บริหาร จากนั้นลงเลขที่ วัน เดือน ปี
ในหนังสือส่งออก ทั้งในต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับ แล้วส่งเรื่องคืนให้เจ้าของเรื่อง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจดูความเรียบร้อยของ
หนังสือส่งอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งสิ่งที่สง่ มาด้วย ให้เรียบร้อย ก่อนจะบรรจุซอง และปิดผนึก เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือออก แล้วเซ็น
เอกสารส่งออก เพื่อดาเนินการส่งหนังสือออก สาหรับการส่งทางไปรษณีย์ จะมีการลงทะเบียนเป็นหลักฐาน โดยการรับ-ส่ง
โทรสารของคณะฯ มีกระบวนการ คือ เมื่อมีผู้ขอใช้บริการโทรสารจะบริการส่งไปตามหมายเลขที่ผู้ขอใช้เขียนไว้ เมื่อดาเนินการ
เรียบร้อย จะทาการเซ็นคุมเล่มส่งโทรสาร และส่งต้นฉบับคืน ในกรณีที่โทรสารส่งเข้ามาที่คณะฯ ดาเนินการลงเลขรับ
วัน เดือน ปี สแกนเก็บ มอบเอกสารเซ็นรับในหนังสือ เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร กรณีเป็นเอกสารทั่วไป เช่น ใบเสนอราคา
เอกสารต่างๆ คณะฯ จะติดต่อโทรแจ้งมารับโดยด่วน ในการตรวจสอบเอกสาร ดาเนินการโดยเมื่อมีเอกสารหรือสิ่งของมาถึง
คณะฯ งานธุ รการจะด าเนินการตรวจเช็ค โดยทาการตรวจเช็ คความเรี ยบร้อย เช่ น เอกสารที่ ส่ งมาด้ วยมีครบหรือไม่
ถ้าไม่เรียบร้อยจะโทรศัพท์สอบถามต้นเรื่อง และหลังจากตรวจเช็คแล้ว จะส่งให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเพื่อเป็นหลักฐาน
จากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ที่มีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการให้บริการ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ผู้วิจัยได้ทาการสังเกต และเก็บข้อมูล พบว่า มีความผิดพลาดเกี่ยวกับกระบวนการ รับ-ส่ง หนังสือราชการ
อยู่บ่อยครั้ง ส่งผลทาให้การดาเนินงานที่ต่อเนื่องไปเกิดความล่าช้า ซึ่งผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นให้ปรับปรุงพัฒนา
ให้ดีข้นึ ครอบคลุมไปถึงความคิดเห็นในเรื่องของความมีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการ
พัฒนางานของตน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ สาหรับในด้านสิ่งอานวยความสะดวก นั้น ผู้วิจัยได้ทาการสารวจ พบว่า
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีโทรศัพท์ 9 เครื่อง โทรสาร 1 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ 9 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร์ 7 เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง และที่นั่งพักสาหรับผู้มาใช้บริการ 1 ชุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการที่มตี อ่ กระบวนการรับ–ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผู้ใช้บริการ
ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร โดยมีแนวคิดที่จะใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลสาหรับประเมินระดับความ
คิดเห็นที่มีต่อกระบวนการรับ–ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ รวมถึงศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเอกสารของส่วนงานสานักงานคณะวิทยาศาสตร์ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อ กระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการที่มีต่อ กระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงาน
ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิด
การวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดแนวทางการจัดทาการศึกษาระดับความคิดเห็นโดยทาการประเมินกระบวนการรับ-ส่ง
หนังสือราชการเพื่อการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากผู้มาใช้บริการ และทาการวิเคราะห์โดยใช้
ทฤษฎีวงจรระบบ และทาการหาประสิทธิภาพของระบบซึ่งได้จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งาน
สร้างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลกระบวนการรับ-ส่ง
หนังสือราชการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการ
รับ-ส่งหนังสือราชการ
หาประสิทธิภาพของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ
จัดเก็บข้อมูล

แปรผลและสรุป/อภิปราย เพื่อนาไปเขียน
รายงานการวิจัย

นาข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั เพื่อใช้เป็น
แนวทางปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของ
กระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการ
รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีข้นึ

ภาพที่ 1 แสดงวงจรระบบในการวิจัย
ผู้ศกึ ษาได้กาหนดกรอบแนวคิดในภาพประกอบด้านล่างนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ

ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการที่มีต่อ
กระบวนการรับ – ส่งหนังสือราชการ
ของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ด้านการให้บริการ
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการ
ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
ในส่วนนีจ้ ะกล่าวถึงวิธีการดาเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา
ใช้กลุ่มเป้าหมายจานวน 100 คน ซึ่งเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ามาใช้
บริการ ได้แก่ ผู้บริหาร จานวน 4 คน อาจารย์ จานวน 64 คน และบุคลากร จานวน 32 คน รวมเท่ากับ 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ศึกษาทาการกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบจาแนกตาม เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ประเมิน แบบเลือกตอบ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะของงานที่รับบริการ แบบเลือกตอบจาแนกเป็น งานหนังสือออกเลขส่ง
ภายนอก งานหนั ง สื อ ออกเลขส่ ง ภายใน งานหนั ง สื อ รั บภายใน งานหนั ง สื อ รั บภายนอก งานหนั ง สือ เวี ย นแจ้ ง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ งานรับ-ส่งเอกสาร และงานติดต่อสอบถามทั่วไป
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถาม มีหลักเกณฑ์การให้คะแนน และแปลผล โดยกาหนดค่าคะแนนระดับคุณภาพ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 102) ในการวัดค่าระดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ดังนี้
ระดั บ 5 หมายถึ ง ระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ กระบวนการรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ราชการของงานธุ ร การ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระดับ มากที่สุด
ระดั บ 4 หมายถึ ง ระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ กระบวนการรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ราชการของงานธุ ร การ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในระดับ มาก
ระดั บ 3 หมายถึ ง ระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ กระบวนการรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ราชการของงานธุ ร การ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระดับ ปานกลาง
ระดั บ 2 หมายถึ ง ระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ กระบวนการรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ราชการของงานธุ ร การ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระดับ น้อย
ระดั บ 1 หมายถึ ง ระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ กระบวนการรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ราชการของงานธุ ร การ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในระดับ น้อยที่สุด
ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ในการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
รับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม ระดับ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการรับ-ส่ง
หนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการตรวจสอบว่า ข้อคาถามแต่ละข้อ
สอดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง ผู้ ศึ ก ษาได้ จั ด ท าโครงสร้ า งข้ อ ค าถาม และแบบสอบถาม
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพร้อมแบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบ จากนั้นนาผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน ตาแหน่ง อาจารย์ ดร.วัชรภรณ์ ช่อลาเจียก ตาแหน่ง
อาจารย์ และ ดร.ชนัดดา สมจิตต์ ตาแหน่ง อาจารย์ มารวมกันเพื่อคานวณหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งคานวณ
จากความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับข้อคาถามที่สร้างขึ้น ดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้องเรียกว่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยให้คะแนน
ระดับความสอดคล้อง คือ 1 = สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ และ -1 = ไม่สอดคล้อง
IOC 

R

n
สูตรที่ใช้ในการคานวณ
เมื่อ
R = ผลคูณของคะแนนกับจานวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง
n = จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
ทาการแปลความหมายค่า IOC โดยค่า IOC จะมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่งข้อคาถามที่ดีควรมีค่า IOC ใกล้ ๆ ส่วนข้อที่มี
ค่า IOC ต่ากว่า 0.5 ควรมีการปรับปรุงแก้ไข (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2545, หน้า 150-151) นั่นคือ ข้อคาถามที่มีค่า IOC
ตัง้ แต่ 0.5-1.0 คัดเลือกไว้ใช้ได้ จากนั้น นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
ผลการวิเคราะห์ IOC พบว่า การตรวจสอบประสิทธิ ภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับจากผู้เชี่ยวชาญจานวน
3 ท่าน มีผลการคานวณดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ เท่ากับ 0.7 และ 1.0 จึงแปล
ความหมายได้วา่ ทุกข้อคาถามเป็นคาถามที่ดซี ึ่งมีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ได้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครัง้ นี้ ผู้วจิ ัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ประเมินกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
2. ผู้ศึกษาแจกแบบสอบถาม จานวน 100 ชุด โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน ได้ตอบแบบประเมินด้วยระบบประเมิน
ออนไลน์ หรือ QR Code มาจานวนทั้งหมด 100 ชุด คิดเป็น 100% และนามาวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ใช้สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ
(percentage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป สถานภาพ และลักษณะงานที่รับบริการของผู้ตอบแบบสอบถาม และได้ใช้
สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก ของผู้ใช้บริการที่มีต่อกระบวนการรับ -ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนาค่าคะแนนระดับคุณภาพ แบบมาตราส่วนประมาณค่าที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ย และนามา
เปรียบเทียบเกณฑ์คุณภาพ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2546) ดังนี้
ช่วงคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับมากที่สุด
ช่วงคะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับมาก
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ช่วงคะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับน้อย
ช่วงคะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จ ากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ กระบวนการ
รับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาวิเคราะห์ และนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ตารางประกอบคาบรรยาย ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 สถานภาพของผู้ประเมิน
ส่วนที่ 3 ลักษณะของงานที่รับบริการ
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อ กระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ค่ าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
สาเร็จรูป ซึ่งแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ด้าน คือ
1. ด้านการให้บริการ
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
รับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามโดยจ าแนกออกตามเพศ อายุ และระดั บ การศึ ก ษา
โดยแสดงเป็นจานวน และร้อยละ ผลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 10ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
เพศ

อายุ

ชาย
51
หญิง
49
อายุนอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
0
อายุ 21 - 30 ปี
14
อายุ 31 - 40 ปี
69
อายุ 41 - 50 ปี
15
อายุ 51 ปีขนึ้ ไป
2
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ร้อยละ

รวม

51
49
0
14
69
15
2

100

100

ข้อมูลทั่วไป

ระดับการศึกษา

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จานวน (คน)

ร้อยละ

0
23
17
60

0
23
17
60

รวม
100

จากตารางที่ 1 พบว่า จานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย
จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 และเป็นเพศหญิง จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49 ตามลาดับ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 31 – 40 ปี จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาอายุ 41 - 50 ปี จานวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 15 และอายุ 21 - 30 ปี มีจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14 สาหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 51 ปี
ขึน้ ไป มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลาดับ และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มกี ารศึกษาในระดับปริญญาเอก จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ปริญญาตรี จานวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และปริญญาโท จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยแสดงเป็นจานวนและร้อยละ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นอาจารย์จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64 บุคลากรจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และผู้บริหารจานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 4 ตามลาดับ รวม 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ส่วนที่ 3 ลักษณะของงานที่รับบริการ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การวิจั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิจั ย ได้ ส ารวจลั ก ษณะของงานที่ รับบริ ก าร (เลือ กตอบได้ ม ากกว่า 1 ข้ อ ) จ านวนทั้ ง สิ้ น
100 คน จาแนกตามการรับบริการโดยแบ่งออกเป็น 7 งาน คือ งานหนังสือออกเลขส่งภายนอก งานหนังสือออกเลข
ส่งภายใน งานหนังสือรับภายใน งานหนังสือรับภายนอก งานหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆ งานรับ-ส่งเอกสาร
งานติดต่อสอบถามทั่วไป โดยแสดงเป็นจานวน และร้อยละ ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะของงานที่รับบริการ
ลักษณะงานที่รับบริการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
งานหนังสือออกเลขส่งภายนอก
59
59
งานหนังสือออกเลขส่งภายใน
80
80
งานหนังสือรับภายใน
17
17
งานหนังสือรับภายนอก
37
37
งานหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆ
งานรับส่ง – เอกสาร
งานติดต่อสอบถามทั่วไป

49
46
71

49
46
71

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับบริการงานหนังสือออกเลขส่งภายใน คิดเป็นร้อยละ 80
รองลงมาเป็นงานติดต่อสอบถามทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 71 งานหนังสือออกเลขส่งภายนอก คิดเป็ นร้อยละ 59 งาน
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หนั ง สือ เวีย นแจ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ต่ า งๆ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49 งานรั บ -ส่ ง เอกสาร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46 งานหนั ง สื อ
รับภายนอก คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมา และงานหนังสือรับภายใน คิดเป็นร้อยละ 17 ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 ค่ า ระดับความคิดเห็ นของผู้ใ ช้บริการที่มีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนั งสือราชการของงานธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที่ 3 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ กระบวนการรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ราชการของงานธุ ร การ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการให้บริการ (N = 100)

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่
2. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ

S.D.
N 100
4.64 0.52
4.68 0.47

3. การดูแลเอาใจใส่ และการมีจิตสานึกในการให้บริการ
4. ความมีมนุษยสัมพันธ์
5. การให้คาแนะนา และการแก้ไขปัญหาชัดเจนถูกต้อง
6. ความประทับใจของผู้รับบริการ

4.67
4.69
4.60
4.66

0.58
0.48
0.60
0.62

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.66

0.55

มากที่สุด

X

ด้านการให้บริการ

รวมเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.66) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดจานวน 6 ข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( X = 4.69) ความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( X = 4.68) การดูแลเอาใจใส่ และการมีจิตสานึกในการให้บริการ
มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( X = 4.67) ความประทับใจของผู้รับบริการ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
( X = 4.66) ความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( X = 4.64) การให้คาแนะนา และการแก้ไข
ปัญหาชัดเจนถูกต้อง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( X = 4.60) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ กระบวนการรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ราชการของงานธุ ร การ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (N = 100)
S.D.
ระดับความคิดเห็น
N 100
4.26 0.69
มาก
4.18 0.77
มาก
4.44 0.68
มาก
X

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
2. การประชาสัมพันธ์ และการให้ขอ้ มูลถูกต้องชัดเจน
3. การออกเลขที่หนังสือมีความรวดเร็ว และถูกต้อง
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S.D.
ระดับความคิดเห็น
N 100
4.17 0.81
มาก
X

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
4. การให้บริการด้า นการรับ -ส่งเอกสารและการเสนอเอกสารรวดเร็ ว
และถูกต้อง
5. การให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง
6. การดาเนินการเวียนแจ้งเอกสาร
7. คุณภาพของงานที่ได้รับ
8. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
รวมเฉลี่ย

4.45
4.39
4.06
4.40
4.29

0.59
0.56
0.75
0.58
0.70

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมากจานวน 8
ข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การให้บริการตามลาดับก่อน-หลังมีความคิดเห็นในระดับมาก
( X = 4.45) การออกเลขที่หนังสือมีความรวดเร็ว และถูกต้อง มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.44) ระยะเวลา
ในการให้บริการมีความเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.40) การดาเนินการเวียนแจ้งเอกสาร มีความ
คิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.39) ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.26)
การประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจน มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.18) การให้บริการด้านการ
รับ-ส่งเอกสารและการเสนอเอกสารรวดเร็วและถูกต้อง มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.17) และคุณภาพของ
งานที่ได้รับ มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.06) ตามลาดับ
ตารางที่ 5
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ กระบวนการรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ราชการงานธุ ร การ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (N = 100)
S.D.
ระดับความคิดเห็น
N 100
4.37 0.59
มาก
4.36 0.76
มาก
X

ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
1. มีการบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
2. มี อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ การให้ บ ริ ก าร เช่ น
โทรศัพท์ โทรสาร
3. ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และบรรยากาศ ภายในแผนก
ธุรการสานักงาน
4. มีที่นั่งพักสาหรับผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ
รวมเฉลี่ย
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4.36

0.65

มาก

4.40
4.36

0.57
0.67

มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 4.36) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมากจานวน 4 ข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ มีที่นง่ั พักสาหรับผูม้ าติดต่ออย่างเพียงพอ มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.40) มีบริ การเครื่ องถ่าย
เอกสาร มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.37) มีอุปกรณ์หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับให้บริ การ เช่น โทรศัพท์
โทรสาร มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.36) และความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และบรรยากาศ ภายใน
แผนกธุรการสานักงาน มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.36) ตามลาดับ
ตารางที่ 6
แสดงภาพรวมความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ กระบวนการรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ราชการของ
งานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 3 ด้าน
รายการคาถาม
ระดับความคิดเห็น
X
S.D.
1. ด้านการให้บริการ
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวมเฉลี่ย

4.66
4.29
4.36
4.44

0.55
0.70
0.67
0.64

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ในภาพรวมความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของ
งานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.44) เรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้ดังนี้ สูงสุดได้แก่ ด้านการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.66) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก อยู่ในระดับมาก ( X = 4.36) และน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.29) ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตารางที่ 7 แสดงปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้ วิเคราะห์โดยสรุปเป็นค่าความถี่(คน)
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรทีต่ รงกับสายงาน
ปัญหาด้านการให้บริการ
การปฏิบัตงิ าน
ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การอบรม เพื่ อ พั ฒ นาการ
ข้อเสนอแนะ
ปฏิบัตงิ านให้ทันโลกยุคใหม่
ปั ญ หาด้ า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนการ การประชาสัมพันธ์ควรรวดเร็ว และทันเหตุการณ์จะ
ดี ม าก เพิ่ ม ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแจ้ ง
ให้บริการ
ข่าวสาร
การเสนอแฟ้มตามขั้นตอนล่าช้า การรับเอกสารมี
ความล่าช้าส่งผลทาให้การปฏิบัติตามหนังสือไม่ทัน
การเสนอแฟ้มงานต่างๆ ควรมอบหมายให้มีผู้ดูแล
และรับผิดชอบโดยตรง และนาเสนอตามขัน้ ตอน
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ความถี่
1
1
2

3

ข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ข้อเสนอแนะ

เอกสารหายเนื่องจากการดึงเอกสารออกนอกแฟ้ม
ระหว่างนาเสนอตามขัน้ ตอน
พัฒนาการรับ-ส่งหนังสือราชการ
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแจ้ ง ข่ า วสารให้ ทั น เหตุ ก ารณ์
ปัจจุบันโดยใช้สารสนเทศทางด้านเทคโนโลยี และ
Social Media ในรูปแบบทาง เวปไซต์ อีเมล์ LINE
หรือ Facebook
จัดทา Flow Chart แสดงขั้นตอน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติง านในการรั บ -ส่ ง หนั ง สือ ราชการของงาน
ธุรการอย่างชัดเจน มอบหมายหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
การเสนอแฟ้มอย่างชัดเจน
มี ห นั ง สื อ เซ็ น รั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ราชการ เพื่ อ เป็ น
หลักฐาน
จั ด ให้ มี ก ารประชุม เพื่อ พั ฒ นาการรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ
ราชการปีละ 2 ครัง้
การบริการเครื่องถ่ายเอกสารไม่เพียงพอ
เพิ่ ม จ านวนเครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร จั ด หาอุ ป กรณ์
เครื่องใช้สานักงาน นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
สานักงานคณะฯ

1
1
2

3

1
1
1
1

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 69
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 60
จากการศึกษาสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 64
จากการศึกษาลัก ษณะของงานที่รับบริการ แบบเลือกตอบ จาแนกตามการรับบริการโดยแบ่งออกเป็ น
7 งาน ได้แก่ งานหนังสือออกเลขส่งภายนอก งานหนังสือออกเลขส่งภายใน งานหนังสือรับภายใน งานหนังสือรับ
ภายนอก งานหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆ งานรับ-ส่งเอกสาร และงานติดต่อสอบถามทั่วไป พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รับบริการงานหนังสือออกเลขส่งภายใน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาเป็นงานติดต่อสอบถาม
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 71 งานหนังสือออกเลขส่งภายนอก คิดเป็นร้อยละ 59 งานหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆ
คิดเป็นร้อยละ 49 งานรับ-ส่งเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 46 งานหนังสือรับภายนอก คิดเป็นร้ อยละ 37 รองลงมา
และงานหนังสือรับภายใน คิดเป็นร้อยละ 17 ตามลาดับ
จากการศึกษาด้านการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย คือ 4.66
โดยทุกข้อมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ซึ่ง เรื่อง ความมีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย คือ 4.69 รองลงมา คือ ความกระตือรือร้นในการบริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
คือ 4.68 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีจิตสานึกในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์
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ดูแลเอาใจใส่ ให้คาแนะนาแก้ไขปัญหา ทาให้เกิดความประทับใจให้กับผู้ ใช้บริก าร ซึ่ งสอดคล้องกั บงานวิจัยของ
บังอร ภักดี (2548) เรื่อง ความพึงพอใจการบริการงานสารบรรณ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า
เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี บรรยากาศของผู้ปฏิบัติงานเป็นมิตร ด้านการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานสารบรรณอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา เนื่องแก้ว (2557) ได้ศึกษาหัวข้อวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบงาน
ธุรการสถานวิทยาศาสตร์คลินกิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศึกษาความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการ และด้านการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง
จากการศึก ษาด้ า นกระบวนการ/ขั้ นตอนการให้ บริ ก าร พบว่า ในภาพรวมมีค วามคิ ด เห็ น ในระดั บมาก
มีค่าเฉลี่ย คือ 4.29 โดยทุกข้อมีความคิดเห็นในระดับมาก ซึ่งเรื่อง การให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง มีความคิดเห็น
สูงสุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 4.45 รองลงมา คือ การออกเลขที่หนังสือมีความรวดเร็ว และถูกต้อง มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 4.44 โดยคุณภาพของงานที่ได้รับมีระดับ ความคิดเห็นต่าสุด อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย คือ 4.06 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ข้อจากัดของบุคลากรในเรื่องของความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
ทาให้คุณภาพของการปฏิบัติงานธุรการไม่มีป ระสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชาติ อินต๊ะรัตน์ (2550)
เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า
ปัญหาของการบริหารงานธุรการทุกงานมีปัญหาเหมือนกัน คือ มีความบกพร่องไม่ทันเวลา การประสานงานไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และผลงานขาดคุ ณ ภาพ เนื่อ งจากบุ ค ลากรมี ข้ อ จ ากั ด ในเรื่อ งของความรู้ ค วามสามารถในงาน
ที่รับผิดชอบ ส่งผลให้การปฏิบัติงานธุรการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กั บงานวิจั ย ของ รั ต นา เนื่อ งแก้ ว (2557) เรื่อ ง การพั ฒ นาระบบงานธุ รการสถานวิทยาศาสตร์ ค ลิ นิ ก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ โดยศึ ก ษาความพึง พอใจ 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นทรั พ ยากร
ด้านกระบวนการ และด้านการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก
จากการศึก ษาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 4.36
โดยทุกข้อมีความคิดเห็นในระดับมาก ซึ่งเรื่อง มีที่นั่งพักสาหรับผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ มีความคิดเห็นสูงสุด อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 4.40 รองลงมา คือ มีการบริการเครื่องถ่ายเอกสาร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
มีค่ าเฉลี่ย คือ 4.37 ทั้ งนี้อ าจเป็น เพราะว่า วั ส ดุอุ ปกรณ์ เครื่อ งมือ เครื่องใช้ ใ นส านัก งาน โดยเฉพาะเครื่อ ง
ถ่ายเอกสาร ยังมีไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิชชยา อินพิรุด (2550) เรื่อง ความคิดเห็นของ
ผู้รับบริ ก ารต่อระบบงานธุ รการของเทศบาลเมือ งเขลางค์ น คร อาเภอเมือง จัง หวั ด ล าปาง ผลการศึก ษาพบว่า
ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ใช้ในสานักงานและภาคสนามนอกสานักงาน ทาให้ทางานล่าช้า ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้อ งการของประชาชนได้ อ ย่า งทั นท่ ว งที แนวทางแก้ ไ ขคื อ จัด สรรงบประมาณเพื่อจั ด ซื้ อ วั ส ดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จาเป็นให้เพียงพอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา เนื่องแก้ว (2557) เรื่อง
การพัฒนาระบบงานธุรการสถานวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศึกษาความ
พึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการ และด้านการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ด้านทรัพยากร
อยู่ในระดับมาก
จากผลการศึกษาในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ
4.44 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
พะเยา ยังต้องมีการพัฒนา หรือปรับกระบวนการให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงมีการฝึกอบรม หรือส่งบุคลากร
ไปอบรมเกี่ยวกับงานธุรการมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา สามัญ (2555) ได้ศึกษาหัวข้อวิจัย เรื่อง
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การบริห ารงานธุ รการในมหาวิทยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลั ย อ าเภอวั งน้อ ย จัง หวั ดพระนครศรีอ ยุ ธยา
ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมด้านการบริหารงานธุรการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 3.85
ในงานวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลที่ได้จากการประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยได้ทราบ
ถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ สรุปได้คือ กระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการยังมีความล่าช้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นพมาศ เวชแตง (2553) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารงานเอกสารขององค์การบริหารส่วนตา บล
โมถ่าย อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการพัฒนาระบบการบริหารงานเอกสาร
ทางด้านการจัดทาหนังสือราชการ มีความล่าช้า ไม่ทันเวลาที่กาหนด การรับส่งหนังสือมักไม่เป็นปัจจุบัน สามารถ
อธิบายได้ว่า แต่ละหน่วยงานมีหนังสือราชการของตนเองเป็นจานวนวนมาก จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการรับส่ง
เอกสารขึน้ ได้

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ควรใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ชัดเจน และตรวจสอบ
การทางานไม่ให้คั่งค้างสะสม ควรจัดกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ในการปฏิบัตงิ าน และกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานประจา และจัดให้มีการประชุม เพื่อพัฒนา
กระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมถึงผู้บริหาร
ควรจัดสรรงบประมาณ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานให้เพียงพอ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลของงานวิ จั ยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ ใ นการพั ฒนากระบวนการรั บ–ส่ งหนั งสื อราชการของงานธุ รการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้นาข้อมูลไปใช้
ในการวางแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานธุรการของคณะวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หากศึกษาในรายละเอียดด้านต่างๆ ของงานธุรการแล้ว การบริหารงานธุรการที่มีประสิทธิภาพย่อม
ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กรโดยตรง
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาการพัฒนากระบวนการรับ–ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ ในระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ ว และควรมีการศึก ษาปัจ จัย และแรงจู งใจที่ ส่ งผลต่อการปฏิบัติง านธุรการของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหาทางส่งเสริมการปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะฯ รวมถึงท่านผู้เชี่ยวชาญ ที่กรุณาให้
คาแนะนาแก้ไข และตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการค้นคว้า จนทาให้การศึกษาค้นคว้าสาเร็จสมบูรณ์ และมีคุณค่า
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ที่สนับสนุนงบประมาณในการทาวิจัยเพื่อพัฒนางานประจา และขอขอบคุณผู้ประเมิน
ทุกท่าน ที่กรุณาตอบแบบประเมิน และให้ขอ้ มูลในการศึกษาครั้งนี้
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การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด
(มหาชน)
Securities Valuation Using Fundamental Analysis of Bangkok Medical Services Public
Company Limited
แวววรรณ ละอองศรี 1 อภิณัฎศ์ ญาณทักษะ 2 วรัญญา ละอองศรี1 และ พิชญา มณีรัตน์1
Waewwan La-ongsri 1 , Apinat Yantaksa 2 Waranya La-ongsri 1 and Phichaya Maneerat1
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ทาการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวช
การ จากัด (มหาชน) (BDMS) โดยทาการวิเคราะห์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม บริษัท และการวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์
ใช้วิธี Free Cash Flow to Equity (FCFE) เพื่อนามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์มาทาการเปรียบเทียบกับราคา
หลักทรัพย์โดยเฉลี่ยเพื่อตัดสินใจลงทุน พบว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในปีพ.ศ. 2555 มีการขยายตัวร้อยละ 3.3 โดย
ขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการชะลอตัว ของเศรษฐกิจโลก ส่วนเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2556
ขยายตัวชะลอลงจากปีก่อน ตามการอ่อนแรงของอุปสงค์ในประเทศเป็นสาคัญ ประกอบกับการส่งออกสินค้ายังไม่ได้
รับสัญญาณจากการฟื้นตัวที่ชัดเจนของเศรษฐกิจโลก มีเพียงการท่องเที่ยวที่เป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญของเศรษฐกิจ
ไทยตลอดทั้งปี ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยในปีพ.ศ. 2557 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 จากปีก่อน เนื่องจากข้อจากัดด้านการ
เติบโตจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงครึ่งปีแรก เศรษฐกิจไทยยังไม่ขยายตัว ในส่วนของภาวะ
อุตสาหกรรม ธนาคารโลกระบุว่าในปี พ.ศ. 2555 การใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพในประเทศไทยมีมูลค่า 14.40
พันล้านเหรียญสหรัฐ อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในประเทศไทยมีปัจจัยบวก จากแนวโน้มจานวนประชากรชนชั้น
กลางของประเทศที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของความเป็นเมือง การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรสูงอายุ ส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของปีพ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยที่สภาพคล่องเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า บริษัท มี
การก่อหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อขยายกิจการ การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด
(มหาชน) พบว่า มูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) ที่ประเมินได้ ณ สิ้นปี พ.ศ.
2558 เท่ากับ 20.89 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ BDMS เฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ.2558 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 19.18 จะเห็นได้ว่าราคาของหลักทรัพย์น้ี ต่ากว่า
มูลค่าที่ควรจะเป็น (Under value) ดังนั้นถือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่น่าสนใจในการเข้าลงทุน เพื่อหากาไรจากการปรับ
เพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต
คาสาคัญ: การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ปัจจัยพืน้ ฐาน สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม
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Abstract
This study evaluated the value of capital asset by fundamental analysis, forecasting the changes of
economic situation and industry that would affect the operational performance and the asset value of the
company. This research comprised the analysis of economic, industry, corporation, and the asset value using
Free Cash Flow to Equity (FCFE) in order to compare the intrinsic value and the average stock price of the
company for investment decision.
The result shows that Thai economic expansion in 2012 was 3.3%, which was decrease from the
previous year due to the world economic slowdown. Likewise, it was decline in 2013 from the downsizing
demand and the sluggish recovery in exporting goods in the country in spite of the global economic
improvement. Tourism was an only driving force in the economic throughout the year. In 2014, the economic
expanded only 0.7% from the previous year owing to limitation of growth from both internal and external
constrains. There was no expansion during the first half of the year.
For the industrial part, the World Bank indicated that Thai healthcare expenses were $14.40 billion in
2012. The healthcare industry in Thailand increased due to the rising in middle class population trend, the
expansion of the city, and the growth of elderly people. These factors influence an increasing of return on equity
in 2014 from the previous year. The company liquidity slightly rose. It also obtained debt financing for expansion.
The actual security value of Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited from the
assessment at the end of 2015 was 20.89 Baht per share. Comparing that to the average stock market price of
BDMS from January 1, 2015 to June 30, 2015, which was 19.18 Baht, showed that it was undervalued.
Therefore, this stock was worth investing for investors who looking for earning profits from the capital gain.
Keywords: Securities Valuation, Fundamental factors, Economic Condition, Segment condition
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บทนา
โรงพยาบาลเอกชนเกิดขึ้นเนื่องจากโรงพยาบาลรัฐไม่สามารถให้บริก ารรักษาพยาบาลได้อย่างเพียงพอ แต่
เดิม โรงพยาบาลเอกชนจะมีขนาดเล็ก มีการบริหารแบบครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ปัจจุบันได้มี
การพัฒนาธุรกิจจนเป็นกิจการขนาดใหญ่ มีการบริหารแบบมืออาชีพ และได้รับมาตรฐานนานาชาติ (JCI) ส่งผลให้
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นที่ยอมรับ และมีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากค่ารักษาพยาบาล ภาคเอกชน
ในปี 2555 มีมากกว่า 4.02 แสนล้านบาท หรือขยายตัวกว่า 8.52% เมื่อเทียบกับปี 2554
ทั้งนี้ ช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของรายได้ผู้บริโภค และการเติบโตของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามา ทั้งรูปแบบ
ของการรัก ษาและการท่ องเที่ ย วเชิง สุข ภาพ สะท้ อนจากค่ าใช้จ่า ย ด้า นค่ ารั ก ษาพยาบาลที่มีแ นวโน้มเพิ่ม สูง ขึ้น
นอกจากนี้ การเติบโตของ ธุรกิจดังกล่าวยังเป็นผลมาจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้มข้นมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็นการขยาย
สาขาออกสูต่ า่ งจังหวัด การออกแบรนด์ใหม่ การสร้างเครือข่าย หรือการควบรวมกิจการ เพื่อสร้างอานาจต่อรองใน
การจัด ซื้อ เวชภั ณฑ์หรือเครื่องมือ ทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒ นาธุรกิจ ไปสู่ก ารบริ การเพื่อ ส่ง เสริม สุข ภาพ
มากกว่ า การรั ก ษาโรค ทั้ ง นี้ การขยายตั ว ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ การเติ บโตของผลการด าเนิน งานของธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 13 บริษัท โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 พบว่ากลุ่มธุรกิจ
ดังกล่าวมี รายได้จากการให้บริการ 2.20 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.35% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกปี 2555 และมีกาไร
สุทธิกว่า 4.97 พันล้านบาท เพิ่ มขึ้น 32.97% ส่งผลให้อัตรากาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 16.67% มาอยู่ที่ 19.57% ของ
รายได้ รวม อย่า งไรก็ ต าม ถึ ง แม้ธุร กิ จ จะมีอั ต ราก าไรสู ง ขึ้ น แต่ยั ง ต้อ งระวั ง ต้น ทุ น ที่ มีแ นวโน้ ม เพิ่ม สู ง ขึ้น เช่น กั น
โดยเฉพาะต้นทุนการให้บริการ เช่น ต้นทุนค่ายา ค่าเครื่องมือ และค่าแพทย์ (Doctor Fee) เป็นต้น รองลงมาเป็นต้นทุน
ในการบริหาร ได้แก่ ค่าจ้างแพทย์ และพยาบาล เป็นต้น
บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษัท
กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท โดยเริ่มเปิดดาเนินงานภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาล
กรุงเทพ” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2515 และนาหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2
ตุลาคม 2534 มีการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท เป็น บริษัทมหาชน(จากัด) ในปี 2537 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนทั้งสิ้น จานวน 1,700.00 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว จานวน 1,549.09 ล้านบาท บริษัท
กรุงเทพดุสติ เวชการจากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมี
โรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา ดาเนินการภายใต้ช่อื โรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่ม
โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล และกลุ่ม
โรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การ
สนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยา และธุรกิจผลิตน้าเกลือ เป็นต้น
หลักทรัพย์กรุงเทพดุสิตเวชการ เป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือก
สาหรับคานวณดัชนี SET 50 และได้รับการจัดอยู่ในอันดับTop 5 ที่มีขนาด Market Cap ใหญ่ที่สุดในโลกด้านธุรกิจ
โรงพยาบาล (Global hospital ranking by Market Capitalization)
การที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาในครั้งนี้จึงทาการศึ กษาถึงปัจจัยพื้นฐานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จากัด (มหาชน) : BDMS และผลตอบแทนที่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์พึงได้รับจากการถือครองหลักทรัพย์น้ี เพื่อให้
นักลงทุนสามารถประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ โดยใช้การพยากรณ์กระแสเงินสดที่คาดหวังของนักลงทุน
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(Free Cash flow to Equity : FCFE ) โดยใช้อัตราคิดลดจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Ri) และนาไปใช้เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม และ
ผลการดาเนินงานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)

2.

เพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จากัด (มหาชน)

ปี 2555 – 2557

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ ดนตรี (2543) ได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐานของหุ้นกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อทาการประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์และปลายปี 2542 โดยทาการวิเคราะห์บริษัทในกลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม โดยใช้แบบจาลอง
ประเมินมูลค่า ในการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่าภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ดีใน
อนาคต ส่วนภาวะอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมมีการแข่งขันสูง และสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องผลการ
ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์พบว่ามี 2 บริษัทที่มีราคาสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอวิส จากัด
(มหาชน) และบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด(มหาชน) จึงควรทาการขายหุ้นของ 2 บริษัทนี้ ในขณะที่ บริษัท
เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จากัด(มหาชน)และบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) มีราคาต่ากว่ามูลค่าที่
แท้จริง นักลงทุนจึงสามารถซือ้ หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนได้
ปิยะรัตน์ ยงทรัพย์สินธุ์ (2546) ทาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหลักทรัพย์ของ บริษัท ปตท จากัด (มหาชน)
เพื่อทาการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์มี การวิเคราะห์ดังนี้ การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และ
การวิเคราะห์บริษัทผลการศึกษาพบว่าเศรษฐกิจโดยรวมอยูใ่ นช่วงขยายตัวอย่างมั่นคงส่วนการวิเคราะห์อุตสาหกรรม
พลังงาน พบว่าความต้องการใช้พลังงานน้ามันสาเร็จรูปยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทาให้อนาคตมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จาก
การศึกษาพบว่า ราคาตลาดของหลักทรัพย์จากการประเมินมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนักลงทุนควรซื้อหลักทรัพย์
เพื่อการลงทุน
วิชัย บัวแดง (2550) ทาการวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐานของของ บมจ. IRPC เพื่อทาการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
โดยใช้แบบจาลอง Free Cash Flow to equity (FCFE) ผลการศึกษาพบว่า สภาวะเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มชะลอตัว
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งปัจจัยเสี่ยงด้านราคาพลังงาน ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต ใ นด้าน
สภาวะอุตสาหกรรมพบว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้น ในส่วนของการวิเคราะห์
บริษัท ใช้หลักการพยากรณ์งบกระแสเงินสดล่วงหน้าซึ่งได้ผลการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ IRPC ซึ่งหลักทรัพย์มี
มูลค่าที่แท้จริงจากการประเมินสูงกว่าราคาตลาดนักลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพย์
อนุวัฒน์ บัวแก้ว (2551) ทาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) เพื่อทาการ
ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยใช้แบบจาลอง Free Cash Flow to equity (FCFE) และทาการวิเคราะห์ผลตอบแทนโดย
ใช้วธิ ี Quantiles ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการลดผลรวมของค่าสมบูรณ์คงเหลือ อ้างอิงจากข้อมูลผลตอบแทน
รายวันเพื่อนาไปสู่การหาค่า Beta นาไปเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว มีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น
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พรชัย คาชัยยะ (2553) ทาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ปตท อะโรเมติกส์และการกลั่น จากัด
(มหาชน) : PTTRA เพื่อทาการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจาลอง Free Cash Flow to equity (FCFE) และใช้
แบบจาลอง CAPM ในการวิเคราะห์เพื่อหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน สดที่คาดหวังของหลักทรัพย์ ผลการศึกษา
พบว่า มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว ต่ากว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น นักลงทุนจึงควรลงทุนในหลักทรัพย์ เพราะ
อาจจะทากาไรจากราคาที่สูงขึน้ ในอนาคตได้

วิธีวิทยาการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ในปี ภาคอุตสาหกรรม และผลการดาเนินงานของบริษัท ทัง้ นี้การวิเคราะห์แยกเป็นส่วนๆดังกล่าวจะ
นาผลที่ได้ไปทาการคาดการณ์ผลการดาเนินงานในอนาคตของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
เบื้องต้น และข้อมูลทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินการคลัง อีกทั้งมีการ
วิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์โดยใช้วิธี Free Cash Flow to equity เพื่อนามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์มาทาการ
เปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยเพื่อการตัดสินใจลงทุน
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อ
สภาวะผลการดาเนินงานของบริษัทกรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) โดยใช้งบการเงิน อัตราส่วนการเงิน และการ
ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ปีพ.ศ. 2557 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ. 2555 - 2557
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2555 (รายงานเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย) ผลจาก
อุปสงค์ภายในประเทศของภาคเอกชน ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปี 2555 ขยายตัวได้ดี ปัจจัยอันเกิดจากแรงกระตุ้นจาก
มาตรการภาครัฐ ขณะที่การลงทุนของภาคธุรกิจมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อขยาย
กาลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการในประเทศ และเพื่อปรับกระบวนการผลิตให้ลดการพึ่งพาแรงงาน ส่งผลให้
การบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นตามภาวะการจ้างงาน รายได้ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อยูใ่ นเกณฑ์ดี
ส่ ว นในปี 2556 ภาวะเศรษฐกิ จ ของไทยขยายตั ว ลดลงจากปี ก่ อ น ตามการอ่ อ นแรงของอุ ป สงค์
ภายในประเทศเป็นส าคัญ ประกอบกับการส่งออกสินค้าของไทยยังไม่ไ ด้รับสัญ ญาณการฟื้นตัว ที่ชัดเจนขึ้นของ
เศรษฐกิจโลก มีเพียงการท่องเที่ยวที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญของเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี
ทั้งนีภ้ าวะเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 จากปีก่อน เพราะข้อจากัดด้านการเติบโตจาก
ทั้งปัจ จัยภายในและภายนอกประเทศ โดยเศรษฐกิ จไทยไม่ข ยายตัวในช่ว งครึ่ง แรกของปี เนื่องจากสถานการณ์
ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานบางส่วนของภาครัฐและความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือน ธุรกิจ รวมทั้ง
นักท่องเที่ยว อีกทัง้ หนี้ครัวเรือนที่อยูใ่ นระดับสูง ทาให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่าย และสถาบันการเงินระมัดระวัง
ในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้ การส่งออกสินค้ายัง ฟื้นตัวช้า เนื่องจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็น
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ค่อยไป รวมทั้งข้อจากัดด้านการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูงของไทย ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวธุรกิจ จึงชะลอการ
ผลิตและการลงทุนใหม่ออกไป
วิเคราะห์กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปี พ.ศ. 2555-2557
โดยทั่วไป ความต้องการด้านสุขภาพมีการขยายตัวตามผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งกลุ่ม
ประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึน้ แม้ว่า ความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อ วิกฤติเศรษฐกิจ
โลก และเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ล้วนส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของการใช้บริการทางการแพทย์เอกชน
นอกจากนี้จานวนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยยังคงมีปริมาณมากกว่า ความอุปสงค์ของผู้ป่วยในประเทศ ทาให้
การแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนมีความรุนแรง แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการแพทย์เอกชนในประเทศไทย
ถือเป็นการแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์ (fragmented market) และมีโรงพยาบาลเอกชนเพียงไม่กี่แห่งที่ดาเนินธุรกิจได้เต็ม
ศักยภาพในการให้บริการ ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าว เริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากมีรัฐบาลชั่วคราวใหม่ จนทาให้ปริมาณ
ผู้ป่วยที่เข้ามา กลับมาสูงขึ้นได้อีกครั้ง ในไตรมาสสุดท้ายของปี อันเป็นผลจากการปรับตั วในการดาเนินกลยุทธ์ของ
บริษัท และการฟื้นตัวของอุปสงค์จากตลาดผู้ป่วยต่างประเทศ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ผู้บริโภค เมื่อรวม
กับแนวโน้มความเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มากขึ้นนั้นจะเป็นแรงกระตุน้ ความต้องการในการใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษัท โดยมีรายการที่มีสาระสาคัญดังนี้

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน
กระแสเงินสดปี 2557
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

ล้านบาท
10,376

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(16,156)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

5,313

เงินสดเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

(467)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

4,061

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

3,594

รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดาเนินงาน จานวน 10,376 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกาไรปี 2557
ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 16,156 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จานวน 7,798 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลเครือข่าย การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ร่วม และ
บริษัทอื่น จานวน 7,450 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จากัด
และบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นเนล จากัด (มหาชน) และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว จานวน
1,757 ล้านบาท
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กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 5,313 ล้านบาท กิจกรรมจัดหาเงินนี้ส่วนใหญ่
เกิดจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จานวน 9,835 ล้านบาท ประกอบกับเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินจานวน 5,303 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 3,645 ล้านบาท สุทธิด้วยการชาระ
คืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จานวน 5,547 ล้านบาท การชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จานวน 1,523 ล้านบาท การไถ่ถอนหุ้นกู้จานวน 2,970 ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายจานวน 3,098 ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ

ปี 2557
อัตราผลตอบแทน (%) *
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ( วัน )
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุน้
อัตราความสามารถในการชาระดอกเบีย้

ปี 2556

อัตราส่วน
อุตสาหกรรม ปี
2557

8.4
16.3

8.4
15.8

8.5
13.5

1.0
0.9

0.9
0.8

1.3
1.0

37.3
10.0
41.6

35.4
9.3
41.7

37.4
11.0

60%
13.0

50%
11.4

54.5%
20.9

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ของปี 2557 เท่ากันกับปี 2556 และใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ของอุตสาหกรรม ขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ของปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นผลกาไร
สาหรับปีที่เพิ่มขึ้น และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมของกลุ่มการแพทย์ ปี 2557 ประมาณ 3%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
ปี 2556 จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน แต่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมของกลุ่มการแพทย์ ปี 2557
เล็กน้อย
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 50% ณ สิ้นปี 2556 เป็น 60% เท่าเมื่อสิ้นปี 2557
และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมของกลุ่มการแพทย์ ปี 2557 5.5% อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.4
เท่า เป็น 0.5 เท่าเมื่อสิ้นปี 2557 และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 1.7 เท่า ในปี 2556 เป็น 2.2 เท่า
ในปี 2557 จากการที่บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพในปี 2557 เพื่อขยายกิจการ อย่างไรก็ตามกิจการมีความสามารถ
ในการชาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 11.4 เท่า เป็น 13 เท่าในปี 2557 แต่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมของกลุ่ม
การแพทย์ ปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 20.9 เท่า
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การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์
1. การประเมินต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของเงินทุน ( Weighted Average Cost of Capital : WACC)

เพื่อคานวณหาอัตราคิดลดที่เหมาะสม (Discount Rate)
การประเมินต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC) ประกอบด้วย
1.1 เงินลงทุนในส่วนของหนี้สนิ : ต้นทุนของหนี้สนิ (Cost of Debt) : k d(1-T)
- การออกหุ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ถอื เป็นตราสารทุนมีมูลค่ารวมทั้งสิน้ 10,000,000 ล้านบาท
ประกอบด้วย
หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน มูลค่า 10,000,000 ล้านบาท อายุของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุน้ กู้แปลงสภาพ คิดเป็น 100% ของหุน้ กู้แปลงสภาพ
การคานวณต้นทุนในส่วนของหุน้ กู้แปลงสภาพ เป็นดังนี้
(Wd1kd1) = (100%x 0%)
= 0%
- หุ้นกู้ระยะยาว ทัง้ หมดมีมูลค่า 7,600,000,000 บาท ประกอบด้วย
หุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งครบกาหนดไถ่ถอน วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้)
โดยมีมูลค่าตามบัญชีทั้งสิ้น 2,000,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของหุ้นกู้ระยะยาวทั้งหมด
อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 4.19 ต่อปี
หุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งครบกาหนดไถ่ถอน วันที่ 6 สิงหาคม 2565 (10 ปี นับจากวันที่ออก หุ้นกู้)
โดยมีมูลค่าตามบัญชี ทั้งสิ้น 500,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของหุ้นกู้ระยะยาวทั้งหมด อัตรา
ดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 4.5 ต่อปี
หุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งครบกาหนดไถ่ถอน วันที่ 8 สิงหาคม 2565 (10 ปี นับจากวันที่ออก
หุ้นกู้ โดยมีมูลค่าตามบัญชีทั้ งสิ้น 100,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ1 ของหุ้นกู้ระยะยาวทั้งหมด
อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 4.5 ต่อปี
หุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งครบกาหนดไถ่ถอน วันที่ 14 มีนาคม 2566 (10 ปี นับจากวันที่ออก
หุ้ น กู้ โดยมีมู ล ค่ า ตามบั ญ ชีทั้ง สิ้น 4,000,000,000 บาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 53 ของหุ้ น กู้ ระยะยาว
ทั้งหมด อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 4.63 ต่อปี
หุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งครบกาหนดไถ่ถอน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้)
โดยมีมูลค่าตามบัญชีทั้งสิ้น 1,000,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของหุ้นกู้ระยะยาวทั้งหมด
อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 4.39 ต่อปี
การคานวณต้นทุนในส่วนของหุน้ กู้ระยะยาว เป็นดังนี้
= (Wd2kd2) + (Wd3kd3) + (Wd4kd4) + (Wd5kd5) + (Wd6kd6)
= (26%x4.19%) + (7%x4.5%) + (1%x4.5%) + (53 x4.63%) + (13%x4.39%)
= 4.47%
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1.2 เงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ : ต้นทุนส่วนของเจ้าของ (Cost of Equity) : ks
สามารถคานวณโดยใช้ทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model) จากสมการถดถอย
อย่างง่าย ดังนี้
E(Rj) = Rf + βj [E(Rm)-Rf]
โดยที่
E(Rj) คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ BDMS
E(Rm) คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด คานวณจากวิธี Geometric Average ซึ่งมีสมการ
ดังนี้
Geometric Average = (Valuen / Value0)(1/n) -1
โดยที่
Valuen = ราคาปิดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 เท่ากับ
1497.67
Value0 = วันที่ 30 ธันวาคม 2518 เท่ากับ 84.07
และ n = 39 ปี (จานวนปีทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2518 – 2557)
ดังนัน้ Geometric Average = (1497.67/84.07)(1/39) -1
= 7.66 %
Rf คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง ในที่น้ี ใช้อัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2550 ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนเท่ากับ
5.625 %
βj คือ ค่าสัมฤทธิ์ของหลักทรัพย์ BDMS เท่ากับร้อยละ 1.079 ซึ่งได้มาจากการ
วิเคราะห์จากสมการถดถอย (Regression) โดยใช้ข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์
BDMS ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555 - 2557
นาตัวเลขต่างๆมาแทนค่าในสมการ CAPM ดังนี้
E(Rj) = Rf + βj[E(Rm)-Rf]
E(Rj) = 5.63 +(1.079)[7.66 – 5.63]
E(Rj) = 7.82 %
อันจะทาให้ตน้ ทุนเงินทุน (ks) มีค่าเท่ากับ 7.82 %
ดังนั้น การจัดหาเงินทุนทั้งหมด คิดเป็นมู ลค่ารวม 9,159,095,654 บาท ประกอบด้วย การออก หุ้นกู้
แปลงสภาพเป็นตราสารทุน 10,000,000 บาท การออกหุ้นกูร้ ะยะยาว 7,600,000,000 บาท และการจัดหาเงินทุนใน
ส่วนหุ้นสามัญ 1,549,095,654 บาท สามารถคานวณหาต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC) ด้วย
แบบจาลองต่อไปนี้
WACC = wdkd(1-T) + wsks
= [((0.11%x0%)(1-20%))+((82.98%x4.47%))]+(16.91%x 7.82 %)
= 5.03 %
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จากการคานวณข้างต้น ทาให้คา่ WACC อยู่ที่ 5.03 %
2. การพยากรณ์กระแสเงินสดล่วงหน้า เพื่อหากระแสเงินสดในส่วนของผู้ถือหุ้น ( Free Cash
Flow to Equity : FCFE) สามารถคานวณได้ดังนี้
FCFE คือ กระแสเงินสดที่ได้จากการดาเนินงานของกิจการ และได้หักภาระผูกพันต่างๆของหนี้สิน
รวมถึงการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ของกิจการ (หากมีการออกจาหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ์) ดังนั้น กระแสเงินสด
ส่วนที่เหลือ จึงกลายเป็นเงินของเจ้าของ หรือผู้ถอื หุน้ ซึ่งกระแสเงินสดในส่วนนี้ จะถูกนามาใช้ในการประเมินมูลค่าหุน้
สามัญต่อไป
สูตร : FCFE = กาไรขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษี (1- T) + ค่าเสื่อมราคา การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน – ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
จากนั้นทาการหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ทาการประเมิน โดยใช้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเป็น
อัตราคิดลด ตามแบบสมการคานวณ ดังนี้

โดยที่
PV

คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดหวังของผูถ้ ือหุ้นตลอดช่วงเวลา

Pn

คือ ราคาหุ้น ณ สิน้ ปีที่ n =

FCFEt คือ กระแสเงินสดที่คาดหวังจากผู้ถอื หุน้ อื่น
Ri
คือ ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของเงินทุน
gn
คือ อัตราการเจริญเติบโตของกระแสเงินสดแบบตลอดปี หลังปีที่ n
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
การประเมิ นมูลค่า หลักทรัพย์ เป็นการประเมิน เพื่อหาค่ าที่ควรจะเป็น หรือมูลค่าที่แ ท้จริงของ
หลักทรัพย์เพื่อนาไปเปรียบเทียบกับราคาตลาดในขณะนั้นก่อนที่ผู้ลงทุนจะทาการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์
โดยหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจมี 3 ลักษณะ
1. ถ้าราคาตลาดของหลักทรัพย์ตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น (Under Value) นักลงทุนควรซื้อหลักทรัพย์นั้น เพื่อ
หากาไรจากการที่ราคาหลักทรัพย์จะสูงขึน้ ในอนาคต
2. ถ้าราคาตลาดของหลักทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น (Over Value) นักลงทุนควรขายหลักทรัพย์นั้น เพื่อ
ป้องกันการขาดทุนจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่จะทาลงในอนาคตเท่ากับมูลค่าที่ควรจะเป็น
3. ถ้าราคาตลาดของหลักทรัพย์เท่ากับมูลค่าที่ควรจะเป็นแสดงว่าราคานั้นเป็นราคาดุลยภาพ ดังนั้นผู้ลงทุนจะ
ไม่มกี าไรหรือขาดทุนจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ควรถือหลักทรัพย์นั้นไว้ตอ่ ไป
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การประเมินคุณค่าที่แท้จริงของหุ้นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจากัดมหาชน โดยใช้กระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้ น
(Free Cash Flow To Equity: FCFE) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินค่าที่แท้จริงของหุ้นสามัญ ดังนี้
1.

การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นสามัญจะทาการพยากรณ์กระแสเงินสดล่วงหน้า
เพื่อหากระแสเงินสดที่คาดหวังของผู้ถือหุ้น ( FCFE)โดยจะใช้ข้อมูลงบการเงินปี 2555,
2556, 2557 เพื่อพยากรณ์หากาไร, ค่าเสื่อมราคา, เงินได้สุทธิจากการดาเนินงาน , เงินได้
สุทธิจากการลงทุน, เงินได้สุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินทุนของ งบการเงินปี 2558,
2559, 2560 โดยใช้วิธีพยากรณ์ Regression (Y = a + bt) เพื่อให้นามาใช้ในการหา FCFE
Y = กาไรสุทธิ, ค่าเสื่อมราคา, เงินได้สุทธิจากการดาเนินงาน, เงินได้สุทธิ
จากการลงทุน, เงินได้สุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน (FCFE)
a = ค่าคงที่
b = คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป1ปี
t = ระยะเวลา

2. พยากรณ์กระแสเงินสดล่วงหน้าเพื่อหากระแสเงินสดที่คาดหวังของผู้ถือหุ้น โดยมีข้อสมมติในการพยากรณ์
งบกระแสเงินสดล่วงหน้า ดังนี้
i.
ii.

อัตราการเจริญเติบโตของบริษัท จากสูตร G=(1-d)*ROE
ค่าเสื่อมราคา เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาเนินงาน เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน
และเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน โดยได้นาข้อมูลทางการเงิน ระหว่าง ปี พ .ศ.
2553 - 2557 มาใช้อา้ งอิงในการพยากรณ์

การหามูลค่าปัจจุบันของ FCFE ตัง้ แต่ปี 2558 - 2560 จากงบกระแสเงินสดล่วงหน้า
T
ปี

1
2558

2
2559

3
2560

FCFE

14,308.05

15,481.30

16,654.55

อัตราคิดลดที่คดิ จาก CAPM (Ri) ซึ่งเป็นผลตอบแทน 4.46% หามูลค่าปัจจุบันของ FCFE ตัง้ แต่ปี 2555 - 2557

= 13,270.31 + 13,317.07 +13,280.06
= 39,867.45 ล้านบาท
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1)

การหามูลค่าบริษัท BDMS ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

โดยที่ FCFE ปี 2560 = 16,654.55
อัตราคิดลด = 7.82 %
อัตราการเติบโตของบริษัท (g) = 3 %
FCFE ตัง้ แต่ปี 2560 เป็นต้นไป =
FCFE ตัง้ แต่ปี 2560 เป็นต้นไป = 335,703.66 ล้านบาท
หามูลค่าปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2557 จากมูลค่าหุ้นสามัญ ณ สิน้ ปี 2560 ดังนี้

= 283,785.60 ล้านบาท
มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นสามัญทั้งหมด ณ สิ้นปี 2557

= 39,867.45+ 283,785.60
= 323,653.05 ล้านบาท
หามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นสามัญ 1 หุ้น

=

=
=

20.89 บาทต่อหุ้น

ผลการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ เมื่อพิจารณาจากการศึกษาการประเมินมูลค่าที่ควรจะเป็นของ
หลักทรัพย์กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ปรากฏว่า มูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์กรุงเทพดุสิตเวชการ
จากัด (มหาชน) ที่ประเมินได้ ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 20.89 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่ 1
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มกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 19.18 จะเห็นได้ว่าราคาของหลักทรัพย์
กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ต่ากว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น (Under value) ดังนั้นถือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่น่าลงทุน
เพื่อหากาไรจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต

สรุปผลและอธิปรายผล
เศรษฐกิ จ ไทยปี 2555 ขยายตั ว ได้ ดี จ ากการกระตุ้น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ แต่ใ นปี 2556 อุ ปสงค์
ภายในประเทศอ่อนแรงลง ประกอบกับส่งออกสินค้าของไทยไม่ได้รับสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึน้ ของเศรษฐกิจโลก
มีเพียงการท่องเที่ยวที่เป็นแรงขับเคลื่อ นที่สาคัญของเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี และในปี 2557 ขยายตัวเพียงร้อยละ
0.7 จากปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานบางส่วนของภาครัฐและความ
เชื่อมั่นของภาคครัวเรือน ธุรกิจ รวมทั้งนักท่องเที่ยว อีกทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทาให้ผู้ บริโภคระมัดระวังใน
การใช้จ่ายและ สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ
วิเคราะห์กลุม่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 2555-2557 โดยทั่วไป ความต้องการด้านสุขภาพมีการขยายตัวตาม
ผลิ ตภั ณ ฑ์ม วลรวม (GDP) ที่เพิ่มสู ง ขึ้น อีก ทั้ งกลุ่ มประชากรสู งอายุ ที่เพิ่ม มากขึ้น แม้ว่า ความไม่แ น่น อนของ
เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อ วิกฤติเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวทั้งนี้สถานการณ์
ดังกล่าว เริ่มปรับตัวดีข้นึ หลังจากมีรัฐบาลชั่วคราวใหม่ จนทาให้ปริมาณผู้ป่วยที่เข้ามา กลับมาสูงขึน้ ได้อีกครั้ง อันเป็น
ผลจากการฟื้นตัวของอุปสงค์จากตลาดผู้ป่วยต่างประเทศ
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษัท โดยที่บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น และ
ยังคงรักษาระดับสภาพคล่อง มีสัดส่วนหนี้สินที่สูงขึ้นจากการก่อหนี้เพื่อขยายกิจการจากทั้งภายในและภายนอก แต่
อย่างไรก็ตามกิจการมีศักยภาพในการดาเนินงานและการชาระหนีท้ ี่ดขี นึ้
มู ล ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ห ลั ก ทรั พย์ บ ริษั ท ก รุ ง เทพ ดุ สิ ตเ ว ช ก า ร จ า กั ด (มห า ชน ) ที่ ป ระ เมิ นไ ด้
ปี 2558 เท่ า กั บ 20.89 บาทต่ อ หุ้ น ซึ่ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ราคาตลาดของหลั ก ทรั พ ย์ BDMS เฉลี่ ย ตั้ ง แต่
วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 จนถึ ง วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2558 ซึ่ ง มี ค่ า เท่ า กั บ 19.18 จะเห็ น ได้ ว่ า ราคาของ
หลักทรัพย์น้ีต่ากว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น (Under value) ดังนั้นถือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่น่าสนใจในการเข้าลงทุน เพื่อหา
กาไรจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต นอกจากนี้ราคาประเมินกับราคาตลาดที่ซื้อขายนั้น ยังมีสาเหตุปัจจัย
อื่นๆ เช่น ผลทางจิตวิทยา ความเชื่อมั่นของนักลงทุน หรือผลจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ จาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และขอขอบคุณ ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน SET Investment Center คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความกรุณาในการอานวยความสะดวกในการทาวิจัยครัง้ นี้
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อิทธิพลของการบริการด้วยเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผ่านการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ: กรณีศกึ ษาบริษัทสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง
Effects of Technological Services on Customer Royalty Mediated by
Purchasing Decision Making: A Case of a Thai Airline Company
โชติมา โชติกเสถียร1* สุรพร อ่อนพุทธา2 และณัฐจักษ์ ทวีพรอธิการย์3
Chotima Jotikasthira1*, Suraporn Onputtha2 and Nattajak Taweepornathikarn3
บทคัดย่อ
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริการด้วยเทคโนโลยีที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ผ่านการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการสายการบิน ของไทยแห่ง
หนึ่ง จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด้วยวิธีการสุ่มตามความสะดวก สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ความเบ้ และค่าความโด่ง และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สมการโครงสร้าง
ผลการวิจัย พบว่า การบริการด้วยเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน
ของไทยแห่งหนึ่ง ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่งด้วยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 แต่การบริการด้วย
เทคโนโลยีไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง สรุปได้ว่า การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
มาตรฐาน เท่ากับ 0.95 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.001
คาสาคัญ: การบริการด้านเทคโนโลยี การตัดสินใจเลือกใช้บริการ ความจงรักภักดีของ
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the influence of technological service on customer loyalty
through the decision making of purchasing the services from a Thai airline company. The samples were of 400
customers using Thai airline. The study used questionnaire to collect the data, by implementing convenience
sampling method. The statistics used in data analysis include descriptive and inferential statistics. The descriptive
statistics covering frequency, percentage, mean, standard deviation, skewness and kurtosis, and inferential
statistics include structural modeling analysis.
The results showed that technological service had a direct influence on the decision making to use a
Thai airline service with the standardized regression coefficient as of 0.58, had an indirect influence on customer
loyalty with the standardized regression coefficient as of 0.55. However, technological service did not have a
direct influence on the decision making to use a Thai airline service. Lastly, the decision making had a direct
influence on customer loyalty with the standardized regression coefficient as of 0.95 at the statistical significance
as of 0.001.
Keywords: Technological Service, Purchasing Decision Making, Customer Loyalty

บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างไม่มีขีดจากัดซึ่งมีการให้บริการในหลายๆ ธุรกิจ (Baden-Fuller &
Haefliger, 2013) ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ธุรกิจการบิน ซึ่งธุรกิจการบินในปัจจุบันนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
เนื่องจากการเดินทางโดยใช้เครื่องบินโดยสารนั้นจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางค่อนข้างมากและได้รับความ
สะดวกสบายจากการบริการของสายการบินต่างๆ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทาให้ธุรกิจการบินมีการแข่งขันค่อนข้างสูง
เพื่อที่จะสามารถครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้สูงที่สุด โดยการแข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจการบินนั้น สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เที่ยวบิน เส้นทางการบินใหม่ๆ ไปสูป่ ระเทศที่กาลังได้รับความ
สนใจ ตลอดจนการนาเสนอส่วนลด และโปรโมชั่น ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการบริการ เช่น การนาเอาเทคโนโลยีการ
บริการมาใช้ เช่น เช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือ เช็คอินผ่านตู้คีออส การจองตั๋วผ่านแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ของสาย
การบิน (Liljander et al., 2006) และด้านที่ 3 คือ ด้านองค์กร เช่น การพยายามลดต้นทุนในการดาเนินงาน การ
บริหารจัดการองค์กรแบบสมัยใหม่ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจการบินจะอยู่เหนือคู่แข่งขัน (อัญ
ชิสา ชูศร, 2557)
แต่อย่างไร ก็ตามประเด็นที่สาคัญของการแข่งขัน คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด (Bitner,
Brown & Meuter, 2000) โดยเฉพาะลูกค้าที่เกิดความพึงพอใจแล้วจะยินดีกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ซึ่งรวมไปถึงการ
สร้างความจงรักภักดีของลูกค้าให้เกิดขึ้น แต่ สาระที่สาคัญในการสร้างความพึงพอใจดังกล่าว ตลอดจนการสร้าง
ความจงรักภักดีให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการจะต้องมีความสามารถในการสร้างธุรกิจให้เกิดความน่า สนใจ จนสามารถ
สร้างแรงโน้มน้าวใจให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการจากธุรกิจเสียก่อน (Kaura, Durga Prasad, & Sharma, 2015)
ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินส่วนมากที่มีการศึกษามักจะเกี่ยวกับกลยุทธ์
ทางด้านการตลาด การสื่อสารทางการตลาด ภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการของสายการบิน เป็นต้น ซึ่งยัง
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ขาดการศึกษาเกี่ยวกับการบริการด้วยเทคโนโลยี ผนวกกับในปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าและความสามารถประยุกต์
เทคโนโลยีกับการบริการขององค์กรได้รับความน่าสนใจเป็นอย่างดี
จากความเป็นมาดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจทาการศึกษา เรื่อง อิทธิพลของการบริการด้วย
เทคโนโลยีที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผ่านการตัดสินใจเลือกใช้บริการ: กรณีศึกษาบริษัทสายการบินของไทย
แห่งหนึ่ง ซึ่งผลการศึกษาจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการได้สามารถใช้รูปแบบการบริการด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้าง
การตัดสินใจการเลือกซือ้ และสร้างความจงรักภักดีให้กับลูกค้าได้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริการด้วยเทคโนโลยีที่มีผลต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้าผ่านการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาย่อย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริการด้วยเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน ของไทย
แห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริการด้วยเทคโนโลยีที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบิน ของไทย
แห่งหนึ่ง
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบินของไทย
แห่งหนึ่ง

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
การตัดสินใจเลือกใช้
บริการ

การบริการด้วย
เทคโนโลยี
ความจงรักภักดีของ
ลูกค้า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมุตฐิ าน
สมมุติฐานที่ 1 การบริการด้วยเทคโนโลยีมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน
สมมุติฐานที่ 2 การบริการด้วยเทคโนโลยีมีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบิน
สมมุติฐานที่ 3 การตัดสินใจเลือกใช้บริการมีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบิน
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แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการด้วยเทคโนโลยี
Schumpeter (1934) เป็นผู้ที่ได้เสนอทฤษฎีนวัตกรรมที่มีบทบาทจาเป็นต่อการพัฒนาและการเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสนใจใน 5 เรื่อง คือ 1) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ 2) การสร้างหรือนาเสนอกระบวนการ
ใหม่ 3) การสร้างตลาดใหม่ หรือ การเปิดตลาดใหม่ 4) การพัฒนาอุปทานของตลาดใหม่ โดยการดาเนินการด้านการ
จัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตอื่นๆ และ 5) การปรับโครงสร้างหรือการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ Schumpeter
(1934) ได้แบ่งประเภทของนวัตกรรม สามารถแยกออกได้เป็น 1) การเปลี่ยนแปลงใน “ผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ของ
องค์กร 2) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือกระบวนการนาเสนอ 3) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือตาแหน่ง
ของสินค้าหรือบริการ และ 4) การมุ่งให้เกิดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรอบความคิด โดยการทาให้เกิดนวัตกรรม
บริการยังต้องอาศัยกรอบ 4 ส่วน คือ ข้อมูลสารสนเทศ กระบวนการ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม (อัญชิสา ชูศร,
2557)
สาหรับการบริการด้วยเทคโนโลยี หมายถึง การบริการที่นาเอาเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือบริการด้านไอที เช่น การสนับสนุนทางเทคนิค ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริหารระบบ และการบริการ
อินเทอร์เน็ต อีเมล์ เว็บไซต์ เครือข่ายสังคม มาใช้ในการบริการ ดังนั้นคาว่า "การบริการด้วยเทคโนโลยี" และ "การ
บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ" มักใช้สลับกัน อย่างไรก็ตาม การบริการด้านเทคโนโลยีอาจรวมถึงบริ การที่ไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การบริการโทรศัพท์และเคเบิลทีวี หรือ อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การ
ถ่า ยภาพดิจิ ต อล การออกแบบกราฟิก และการผลิ ต วิดี โ อ ซึ่ ง อาจถือ ได้ว่า เป็ น บริ ก ารด้ านเทคโนโลยีเนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนัน้ "การบริการด้วยเทคโนโลยี" อาจหมายถึง การนาเอาเทคโนโลยีมาสู่การบริการ
เพื่อ ช่วยให้ธุรกิจ ประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะธุรกิจการบิ นที่ต้องนาเอาเทคโนโลยีมาช่ว ยในการดาเนินธุ รกิ จ
(Christensson, 2009) เช่น สายการบินในไต้หวันได้ใช้เว็บไซต์ในการบริการบริการทางข้อมูลต่างๆ ของสายการบิน
(Lee, & Wu, 2011) หรือ การนาเอาเทคโนโลยีการบริการตนเอง เช่น มาใช้ในการบริการของสายการบินต่างๆ
(Liljander et al., 2006) เป็นต้น
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นลาดับขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การ
รับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และการประเมินผลภายหลังการซื้อ (ศิริวรรณ
เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ซึ่งการรับรู้ปัญหา เป็นขัน้ ตอนแรกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่
ดีและสภาพเดิมของบุคคล (Lunenburg, 2011) ความแตกต่างนั้นอาจเกิดขึน้ สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ประการที่ 2
คือ การค้นหาข้อมูล ซึ่งผู้บริโภคต้องค้นหาข้อมูลที่จาเป็นเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งความทรงจา
สามารถพิจารณาได้จากเหตุการณ์ในอดีต (Oshima Lee, & Emanuel, 2013) และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งการ
ค้นหาข้อมูลประกอบด้วย 2 วิธี คือ การค้นหาข้อมูลภายใน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเห็นและการระลึกได้
ของผู้บริโภคจากความเชื่อ ทัศนคติและประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ้าการค้นหาข้อมูลภายในไม่เพียงพอ ผู้บริโภคจะ
ค้นหาข้อมูลจากภายนอกต่อไป และการค้นหาข้อมูลภายนอก ประกอบด้วย แหล่งบุคคล แหล่งการค้าและแหล่ง
ชุมชน แหล่งข้อมูล เช่น เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว แหล่งการค้า เช่น การโฆษณา พนักงานขายจัดแสดงสินค้า ณ
จุดซือ้ แหล่งชุมชนเช่นสื่อสารมวลชนอื่นๆ การใช้สินค้าหรือการทดสอบผลิตภัณฑ์ของสถาบันต่างๆ หลังจากการค้นหา
ข้อมูลแล้ว ผู้บริโภคจาเป็นการประเมินผลทางเลือก เพื่อให้ทราบถึงผลทางเลือกที่ดีที่สุด และเมื่อประเมินผลทางเลือก
แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีหลายวิธีการที่สามารถเร่งรัดการตัดสินใจซื้อ เช่น สร้างสิ่งล่อใจ
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เช่น การลด แลก แจก แถม (Sale Promotion) หรือ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การบริการ เป็นต้น สุดท้าย
ผู้บริโภคจะมีการประเมินผลภายหลังการซื้ อ ว่าหลังจากที่มีการซื้อแล้วนั้น จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือการ
บริการตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ดังนั้น ผู้ขายต่างๆ จึงต้องมีการติ ดตามผลความพึงพอใจหลังจากการขายสินค้าหรือ
การบริการด้วย เพราะหากละเลยจุดนี้ อาจจะทาให้ผู้บริโภคหันไปให้ความสนใจกับผู้ขายรายอื่นได้ ดังนั้น เมื่อองค์กร
ใดสามารถหาโอกาสให้ผู้บริโภคได้ตัดสินเข้ามาเลือกใช้บริการ จะสามารถก่อให้ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า ความพึง
พอใจของลูกค้า และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรได้ (Scherer, Wünderlich, & Von Wangenheim, 2015)
แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้า
ผู้ประกอบการต้องสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าทั้งในด้านตัวสินค้า การบริการ และการบริการ
หลังการขาย เพราะเมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจจะทาให้กลับมาใช้บริการอีกครั้งหรือรวมไปถึงการบอกกล่าวต่อ
ผู้อื่นเพื่อให้มาใช้บริการตามที่ตนได้รับความพึงพอใจกลับไป สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “ความจงรักภักดีของลูกค้า ” ซึ่งจะทา
ให้ลูกค้ามีความยินดีที่จะเข้ารับบริการในครั้งต่อไป ซึ่ง Skogland and Siguaw (2004) กล่าวไว้ว่า ความภักดีคือพันธ
สัญญาหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ที่ให้บริหารกับผู้รับบริการที่มีพฤติกรรมการซือ้ หรือใช้บริการอย่างสม่าเสมอด้วยความ
ยินดีจนกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกและผู้รับบริการเกิดความตั้งใจกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป โดยปัจจัย
สาคัญที่ส่งเสริมให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจนี้
เกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการ และได้รับการบริการที่ดี ซึ่งสิ่งที่จะดึงดูดให้ลูกค้าจะตัดสินใจเข้ามา
เลือกใช้บริการ คือ ความน่าเชื่อถือผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการต้องมีความสนใจและใส่ใจลูกค้า รวมถึงปัจจัย
ด้านการตลาดที่สามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี เช่น ตัวสินค้า ราคา สถานประกอบการ เป็นต้น
(สมฤทัย หาญบุญเศรษฐ, 2560) ซึ่งการให้บริการของสายการบินก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับการให้ความสาคัญจาก
ผู้ใช้บริการ เนื่องจากปัจจุบันมีธุรกิจสายการบินหลายบริษัทโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่าที่พยายามสร้างการตลาด
แข่งขันกันด้านราคาเพื่อแย่งชิงลูกค้า แต่การจงรักภักดีของผู้ใช้บริการนั้นยังขึ้นอยู่กับการบริการตั้งแต่การสารองที่นั่ง
จนกระทั่งการเดินทางถึงที่หมายปลายทาง หากการบริการอย่างน้อยขัน้ ตอนใดขั้นตอนหนึ่งเกิดข้อผิดพลาดในเกณฑ์ที่
ผู้ใช้บริการไม่สามารถยอมรับได้ก็อาจจะทาให้มีการเปลี่ยนสายการบินในครั้งต่อไป สิ่งที่ตามมาคืออาจเกิดการบอก
ต่อทั้งเชิงวาจาหรือข้อความบนสังคมออนไลน์ในเชิงลบทาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจลดลงได้

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่ใช้บริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ใช้
วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตาม โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive
sampling ) พิจารณาจากลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจากนั้นอาศัยความ
สะดวกในการเก็บแบบสอบถาม โดยทาการเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้น จานวน 400 ชุด จากการคานวณแบบไม่ทราบ
จานวนประชากร (Cochran, 1977) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบ ซึ่งสร้างขึ้นจากงานวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องและทาการรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 4 ส่ วน คื อ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ลัก กษณะทางด้า น
ประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็นลักษณะการตอบคาถามแบบระดับนามบัญญัติและระดับ จัดลาดับ ในขณะที่ส่วนที่ 2 การ
บริการด้านเทคโนโลยี ส่วนที่ 3 การตัดสินใจเลือกใช้บริการ และส่วนที่ 4 ความจงรักภักดีของลูกค้า โดยใช้เกณฑ์วัด
ระดับความสาคัญแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า(Likert Rating Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
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ระดับที่ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับที่ 4 = เห็นด้วย
ระดับที่ 3 = ปานกลาง
ระดับที่ 2 = ไม่เห็นด้วย
ระดับที่ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมู ล ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ Conbach’s Alpha โดย
ผลการศึกษา พบว่า ข้อคาถามที่เกี่ยวกับการบริการด้วยเทคโนโลยี การตัดสินใจเลือกใช้บริการ และความจงรักภักดี
ของลูกค้าผ่านมีค่าสัมประสิทธิ์ Conbach’s Alpha เท่ากับ 0.811, 0.738 และ 0.744 ตามลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7
หมายความว่าข้อคาถามชุดนี้สามารถนาไปใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง และใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ซึ่งจะต้องมีการ
ทดสอบความเหมาะสมของแบบจาลองด้วยค่าดัชนีช้ีวัดความกลมกลืนของแบบจาลองมีความเหมาะสมเชิงประจักษ์
ประกอบด้วย ค่า cmin/df ค่า P-value ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) ค่าดั ชนีรากของค่าเฉลี่ย กาลัง สองของส่ วนเหลือ (RMR) ค่าความคลาดเคลื่อ นในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) และค่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง (NFI) (Hooper, Coughlan, & Mullen,
2008; Wheaton, Muthen, Alwin, & Summers, 1977; Hu, & Bentler, 1999; Sukortprommee, 2013, และสุภมาส
อังศุโชติ, 2511)

ผลการศึกษา
ด้านการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ส่วนใหญ่
เป็นชาย (ร้อยละ 51) มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 48.5) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60.5) มีรายได้
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 (ร้อยละ 41.8) และชอบเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ (ร้อยละ 58.5)
ด้านการศึกษาเกี่ยวกับการบริการด้วยเทคโนโลยี การตัดสินใจเลือกใช้บริการ และความจงรักภักดีของลูกค้า
ด้วยการวิเคราะห์ ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็น โดยมี
รายละเอียดดังด้านล่างนี้
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็น
เกี่ยวกับการบริการด้วยเทคโนโลยี การตัดสินใจเลือกใช้บริการ และความจงรักภักดีของลูกค้า
ตัวแปร
ค่า
ค่า ค่าเฉลี่ย
ส่วน
ระดับ
ความ ความ
เบี่ยงเบน ความเห็น
เบ้
โด่ง
มาตรฐาน
การบริการด้านเทคโนโลยี
-0.34 0.15
3.93
0.76
มาก
TECH1.: สายการบินใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น App
โทรศัพท์มือถือ ตู้ Check-in Kiosk หรือเว็บไซต์ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
-0.45 0.55
3.87
0.74
มาก
TECH2: สายการบินมีการพัฒนาและปรับปรุง
เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายอยูเ่ สมอ
3.76
0.78
มาก
TECH3: เทคโนโลยีตา่ งๆ ใช้งานง่าย ไม่มคี วามซับซ้อน -0.37 0.18
0.90
มาก
TECH4: ระยะเวลาในการใช้เทคโนโลยีมคี วามรวดเร็ว -0.37 -0.38 3.75
ไม่ใช้เวลานาน
3.70
0.92
มาก
TECH5: ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีมนี อ้ ย -0.14 -0.51
3.71
0.89
มาก
TECH6: ระบบ IT มีความเสถียรมากพอต่อการใช้งาน -0.33 -0.19
ของลูกค้า
0.83
มาก
TECH7: เว็บไซต์หรือสื่อทางสังคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ -0.12 -0.64 3.77
บริษัท สินค้า และส่วนลดต่างๆ ได้รับการปรับปรุงเสมอ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
-0.54 0.29
4.01
0.79
มาก
DES1: ท่านศึกษาหาข้อมูลการให้บริการของสายการ
บินไทยก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ
-0.42 0.17
3.91
0.79
มาก
DES2: ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการจากคุณภาพที่ดี
และถูกรับรองจากมาตรฐานสากล
-0.70 0.63
3.83
0.84
มาก
DES3: หากมีโอกาสท่านจะตัดสินใจมาใช้บริการสาย
การบินไทยอีก
-0.34 -0.12
3.56
0.90
มาก
DES4: ท่านจะยังคงกลับมาใช้บริการสายการบินไทย
ทั้งที่คา่ ตั๋วจะสูงขึน้ ตามสภาวะเศรษฐกิจ
0.94
มาก
DES5: ท่านมีความตั้งใจที่จะกลับมาใช้บริการจากสาย -0.35 -0.29 3.64
การบินไทยอีกครั้งในอนาคต
ความจงรักภักดีของลูกค้า
3.98
0.82
มาก
LOY1: ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสายการ -0.58 0.45
บินไทย
-0.53 0.28
3.60
0.92
มาก
LOY2: หากสายการบินอื่นมีโปรโมชั่นที่ถูกกว่า ท่าน
ยังคงเลือกใช้บริการสายการบินไทย
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ตัวแปร

ค่า
ค่า ค่าเฉลี่ย
ความ ความ
เบ้
โด่ง
-0.33 -0.94 4.03

LOY3: ท่านจดจาสัญลักษณ์ของสายการบินไทยได้เป็น
อย่างดี
LOY4: ฉันยังอยากจะใช้บริการสายการบินไทย แม้วา่
จะมีสายการบินอื่นๆที่ดพี อๆกัน
LOY5: ท่านจะแนะนาสายการบินไทยให้กับผู้อื่น

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.86

ระดับ
ความเห็น
มาก

-0.37 -0.65

3.63

1.02

มาก

-0.40

3.75

0.93

มาก

-0.33

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการสายการบิน มีความเห็นเกี่ยวกับ การบริการด้วย
เทคโนโลยี การตัดสินใจเลือกใช้บริการ และความจงรักภักดีของลูกค้าอยู่ในระดับมาก โดย มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.56 –
4.03 นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมีค่าความเบ้และค่าความโด่งรูปแบบที่เหมาะสม โดยมีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง
-0.12 และ -0.70 และค่าความโด้งอยูร่ ะหว่าง -0.94 และ 0.63
โดยก่อนที่จะนาเอาแบบจาลองตัวแปรเชิงโครงสร้างมาทาการทดสอบนั้น ผู้วิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตทั้งหมด 17 ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทุกตัวมีค่า ตั้งแต่ -0.022 ถึง 0.891
ซึ่งมีคา่ ไม่เกิน 0.9 หมายความว่าไม่พบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในกันเอง (Tabachnick & Fidell, 2001)
หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบแบบจาลองที่ไ ด้จากกรอบแนวความคิด เพื่อ ทาการทดสอบสมมุต ฐาน และ
นาเสนอตามตารางและรูปภาพด้านล่างนี้
0.12

0.18

DES1

DES2

0.39

DES3

0.59

DES4

0.71

0.43

0.34

DES5

0.62

0.77

DES

0.13

TECH1

0.29

TECH2

0.54

TECH3

0.89

0.48

TECH4

0.70
0.50

0.25

TECH5

0.41

TECH6

0.45

TECH7

0.79

0.50

0.36

0.58
0.95

TECHH
-0.11

0.64

LOY

0.67
0.59

0.53

0.58

0.71

0.75

LOY1

LOY2

LOY3

LOY4

LOY5

0.35

0.28

0.33

0.50

0.57

หมายเหตุ: TECHH = การบริการด้านเทคโนโลยี, DES = การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, LOY = ความจงรักภักดีของ
ภาพที่ 2 รูปแบบจาลอง
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ตารางที่ 2 ค่าดัชนีช้วี ัดความกลมกลืนของแบบจาลอง
การทดสอบ

Cmin/df

df

p-value

2.10

100 0.00

GFI

AGFI

RMR

RMRSEA

TLI

CFI

NFI

0.94 0.91

0.03

0.05

0.94 0.95 0.92

ตารางที่ 2 แสดงค่าดัชนีช้วี ัดความกลมกลืนของแบบจาลอง ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ค่า cmin/df มีค่าเท่ากับ
2.102 ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.91 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ
0.03 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) มีค่าเท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเที ยบ
(CFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 ดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง (NFI) มีค่าเท่ากับ 0.92 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
พบว่า ค่าดัชนีช้ีวัดความกลมกลืนของแบบจาลองมีความเหมาะสมเชิงประจักษ์ มีค่าเป็นตามเงื่อนไข ยกเว้น ค่า pvalue ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แต่ยังสามารถยอมรับได้ (Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008;
Wheaton, Muthen, Alwin, & Summers, 1977; Hu, & Bentler, 1999; Sukortprommee, 2013, และสุภมาส อังศุโชติ,
2511:21-24) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงยอมรับความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแบบจาลองนี้ได้
นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์แบบจาลองแสดงให้เห็นถึงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบจาลอง ค่า
ความคลาดเคลื่อน ค่า T-Value (C.R.) และค่า p-value โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบจาลอง ค่าความคลาดเคลื่อน ค่า T-Value (C.R.) และค่า p-value
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
S.E.
C.R.
P
TECHH ---> DES
0.58
0.05
5.45
***
TECHH ---> LOY
-0.11
0.06
-1.69 0.09
DES
---> LOY
0.95
0.30
5.60
***
หมายเหตุ: TECHH = การบริการด้านเทคโนโลยี, DES = การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, LOY = ความจงรักภักดีของ
ลูกค้า
จากตารางที 3 พบว่า ตัวแปรต้นทุกตัวมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ยกเว้น
TECHH ที่มีอิทธิพลต่อ LOY มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.09 นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานมีค่า
ตัง้ แต่ -0.11 ถึง 0.95 และค่า T-Value (C.R.) มีค่าตัง้ แต่ -1.69 ถึง 5.60 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ตั้งแต่
0.05 ถึง 0.30
เมื่อมีการพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรทั้งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยการ
บริการด้านเทคโนโลยี (TECHH) ที่มผี ลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า (LOY) ผ่านการตัดสินใจเลือกใช้บริการ (DES) พบ
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์เส้นทางของอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม
ตัวแปร
TECHH

อิทธิพลรวม

อิทธิพลทางตรง

อิทธิพลทางอ้อม

DES

LOY

DES

LOY

DES

LOY

0.576

0.440

0.576

-

-

0.549

DES
0.954
0.954
หมายเหตุ: TECHH = การบริการด้านเทคโนโลยี, DES = การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, LOY = ความจงรักภักดีของ
ลูกค้า
จากตารางที่ 4 พบว่า การบริการด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยรวมด้วยค่าสัม
ประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.576 มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า โดยรวมด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ
0.440 ในขณะที่ มีอิทธิพลทางตรงต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.576 แต่ไม่มี
อิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม การบริการด้านเทคโนโลยีอิทธิพลทางตรงต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าทางอ้อม ซึ่งมีคา่ ด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.549
สาหรับการพิจารณาอิทธิพลของการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า พบว่า การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการมีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโดยรวมด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.954 และ
มีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าทางตรงด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.954 เช่นกัน
การทดสอบสมมติฐาน
ลาดับถัดไป ผู้วิจัยจะนาผลที่ได้ จากแบบจ าลองไปใช้ในการทดสอบสมมุต ฐานตามที่ ได้ระบุไว้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
สมมติฐานที่ 1. การบริการด้วยเทคโนโลยีมอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1. การบริการด้วยเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บิน พบว่า การบริการด้วยเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง อย่างมี
นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บความเชื่อ มั่ นที่ 0.001 เนื่อ งจากค่า p-value มี ค่า น้อ ยกว่า 0.05 นอกจากนี้ มีค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ค่า t-value (C.R.) เท่ากับ 5.45 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.052 ซึ่งมีความสามารถในการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 58
สมมติฐานที่ 2. การบริการด้วยเทคโนโลยีมอี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบิน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2. การบริการด้วยเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการ
บิน พบว่า การบริการด้วยเทคโนโลยีไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.09 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05
สมมติฐานที่ 3. การตัดสินใจเลือกใช้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบิน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3. การตัดสินใจเลือกใช้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภั กดีของลูกค้าสายการ
บิน พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง อย่างมี
นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บความเชื่อ มั่ นที่ 0.001 เนื่อ งจากค่า p-value มี ค่า น้อ ยกว่า 0.05 นอกจากนี้ มีค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.95 ค่า t-value (C.R.) เท่ากับ 5.60 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.304 ซึ่งมีความสามารถในการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 95
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สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการศึกษา พบว่า ลู กค้ า ที่ ใช้บริก ารสายการบิน มีค วามเห็ น เกี่ ย วกับการบริ การด้ว ยเทคโนโลยี การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริก าร และความจงรักภักดีของลูกค้าอยู่ในระดับมาก เมื่อมีการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การ
บริการด้วยเทคโนโลยีมอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.001 เนื่องจาก การบริการด้วยเทคโนโลยี สามารถสร้างความสะดวกสบายให้กั บผู้โดยสารได้ เกิดความ
คล่องตัว จึงส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้การบริการของผู้ใช้บริการสายการบิน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ
Bitner, Brown and Meuter (2000) กล่าวว่า การนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้านั้น
สามารถความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ และยังส่งผลให้องค์กรประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจได้ด้วย แต่อย่างไร
ก็ตาม การนาเอาเทคโนโลยีมาใช้อาจจะไม่ได้ส่งผลแต่ทางบวกเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งผลทางลบให้กับองค์กรได้
เช่นกัน เนื่องจาก อาจจะมีลูกค้าจานวนหนึ่งที่อาจจะยังไม่สามารถยอมกการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้ามาสู่การใช้
เทคโนโลยีได้ และสอดคล้องกับ Thakur, Hsu and Fontenot (2012) ที่ได้นาเอานวัตกรรมการบริการเข้าไปใช้ธุรกิจ
ด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งทาให้องค์กรหลายองค์กรในปัจจุบันหันมาสร้างความร่วมมือภายในองค์กรในการผสมผสาน
ความรู้ทางด้านไอทีเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า (Wong et al. 2015) ตลอดจนถึงการบริหารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้สามารถบรรลุผลการทางานในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Lee,
Kao & Yang, 2014) แต่ ผลการศึกษา ยังพบว่า การบริการด้วยเทคโนโลยีไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
สายการบินของไทยแห่งหนึ่ง ทัง้ นี้เนื่องจาก การบริการด้วยเทคโนโลยีไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงที่ก่อให้เกิดความต้องการ
อยากกลับมาใช้บริการอีกครั้งหรือ การเกิดความจงรักภักดีกับองค์กร เพราะการเกิดความจงรักภักดีนั้นจาเป็นต้อง
เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีโอกาสในการเลือกใช้บริการ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดี เกิดความพึงพอใจ เกิดความเต็มใจ
และชื่นชมในการใช้บริการก่อน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ Kaura, Durga Prasad and Sharma, (2015) ที่พบว่า
ความจงรักภักดีของลูกเกิดจากการที่บริษัทสามารถทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจก่อน สุ ดท้าย ผลการศึกษา พบว่า
การตัดสินใจเลือกใช้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก การ
ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการส่งผลให้ลูกค้ามีโอกาสได้สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการบริการนั้น ซึ่งจะสามารถ
ส่ง ผลต่อ ให้ เกิ ดความพึงพอใจของลู ก ค้ า และยินดี ที่จ ะกลั บมาใช้ซ้ าได้ ซึ่ง ผลการศึก ษาสอดคล้ อ งกั บ Scherer,
Wünderlich and Von Wangenheim (2015) ที่พบว่า การสร้างการกลับมาเลือกใช้บริการซ้าอีกครั้งของลูกค้า
จาเป็นต้องสร้างโอกาสให้กับลูกค้าได้มีโอกาสเข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นในการบริการ มีประสบการณ์
กับการบริการ แล้วจึงจะก่อให้เกิดความต้องการในการกลับมาใช้ซ้า หรือมีความจงรักภักดีในองค์กร
จากการศึกษาดังกล่าว ผู้ประกอบการของธุรกิจสายการบิน ควรใช้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ผสมผสานทางธุรกิจการบินให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด สร้างภาพลักษณ์การเป็นสายการบินที่ทันสมัยอยู่
เสมอ และอานวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารสูงสุด เช่น Mobile Application ด้านการบริการ จองตั๋วเครื่องบิน การ
เช็คอิน การเลือกบริการเสริมพิเศษต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าด้วย
การวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด ตลอดจนมีการวัดความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นระยะๆ และมีการติดตามผลอยู่เสมอ
สาหรับการศึกษาในอนาคต ผู้ที่มีความสนใจอาจจะมีการขยายขอบเขตทางด้านกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
โดยอาจจะศึกษาที่สายการบินที่หลากหลาย เพราะแต่ละบริษัทอาจจะมีการให้ความสาคัญ ในการใส่ใจและคานึงถึง
การบริการด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และความจงรักภักดีของลูกค้าแตกต่างกัน และ
ควรใช้วิธีการศึกษาอื่นๆ เช่น วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสัมภาษณ์แบบ Focus group เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลเชิงลึก อีกทั้งยังสามารถใช้วิธีการศึกษาแบบผสมเพื่อยืนยันผลการศึกษาที่ได้ อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ที่มีความ
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สนใจในการศึกษาอาจจะมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและแรงขับเคลื่อนทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่สามารถส่งผล
ถึงการพัฒนารูปแบบการบริการด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
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การรับรู้มาตรฐานการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้
บริการสายการบิน: กรณีศกึ ษาธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง
The Service Standard Perception Influencing Customer’s Decision Making to
Use Airline Services: A Case of a Thai Airline Business
ศรากุล สุโคตรพรหมมี1* สุรพร อ่อนพุทธา1 และ ธัญพร กระจ่างโลก1
Sarakul Sukortpromme1*, Suraporn Onputtha1 and Thanyaporn Krajanglok1
บทคัดย่อ
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้มาตรฐานการบริการทั้งด้านกระบวนการบริการ และด้าน
พนักงานบริการ และ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 2) เพื่อศึกษาการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการ
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และ 3) เพื่อศึกษาการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง โดยกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือ ลูกค้า
ผู้ใช้บริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง จานวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ทาการเก็บ
ข้อมูลด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แล้วตามด้วยการเก็บข้อมูลอาศัยความสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และ
ค่าความโด่ง และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สมการโครงสร้าง
ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในขณะที่การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่ใน
ระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่งด้วยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ
0.36 และการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.36 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
คาสาคัญ: การรับรู้ มาตรฐานการบริการ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ ธุรกิจสายการบิน
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Abstract
The study aims to study 1) the perception of service standards in terms of service process and service
staff and customer’s decision making, 2) the influence of service standards perception in terms of service process
on customer’s decision making and 3) the influence of service standards perception in terms of service staff on
customer’s decision making. The samples were of 380 Thai airline customers. The questionnaire was used as a
data collection tool. The data was collected by using purposive sampling technique followed by random sampling
technique. Statistics used in data analysis included the descriptive statistics consisting of frequency; percentage;
mean; standard deviation; skewness and kurtosis, and inference statistics consisting of structural equation
modeling.
The result indicated that the customers had opinion towards the service standard perception in terms of
service process in the moderate level; meanwhile had opinion towards service standard perception in terms of
service staff and customer’s decision making in the high level. The hypothesis testing resulted that the service
standard perception in terms of service process had a positive influence on the decision making to use the
service of a Thai airline business with the standardized regression coefficient as of 0.36. Also, service standard
perception in terms of service staff has a positive influence on the decision making to use the service of a Thai
airline business with the standardized regression coefficient as of 0.36, at the statistically significant level as of
0.01.
Keywords: Perception, Service Standard, Decision Making to Use Service, Airline Business

บทนา
การเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารนั้นถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเดินทางที่ประชากรในประเทศไทยนิยมเลือกใช้
นอกเหนือจากการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจาทางหรือรถตู้รับจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทาง
ไปต่างประเทศหรือการเดินทางไปในจังหวัดที่มีระยะห่างจากสถานที่อยู่ปัจจุบันเป็นระยะทางไกล เนื่องจาก การ
เดินทางโดยใช้เครื่องบินโดยสารนั้นจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางค่อนข้างมากและได้รับความสะดวกสบาย
จากการบริการของสายการบินต่าง ๆ (รุจิราภรณ์ เอ็นดู ,2558)
ในปัจจุบันมีสายการบินต่าง ๆ มากมายที่ให้บริการการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสาร ซึ่งมีทั้งสายการบิน
แบบเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) และสายการบินต้นทุนต่า (Low CostAirlines) โดยสายการบินทั้งสองรูปแบบนี้
มักจะมีรูปแบบเส้นทางการบินที่คล้ายคลึงกันแต่จุดที่ทาให้สายการบินทั้งสองรูปแบบมีความแตกต่างกันและเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยที่ผู้โดยสารใช้ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ คือ มาตรฐานการให้บริการของสายการบิน เช่น มาตรฐานของ
ขั้นตอนการให้บริการ มาตรฐานของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการของสายการบิน (แสงเดือน วนิชดารงศักดิ์, 2555; Park,
Robertson & Wu, 2004) เป็นต้น โดยสายการบินในประเทศไทยมีหลายสายการการบินที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ มี
คุณภาพ (Sultan & Simpson Jr, 2000) พร้อมราคาที่ประหยัด ดังจะเห็นได้จาก การพยายามปรับปรุงคุณภาพต่างๆ
เช่น ความปลอดภัย ความรวดเร็ว ความเชื่อถือได้ ความตรงต่อเวลา ความสะดวกสบายการตอบสนอง การเข้าถึง
จิตใจของผู้โดยสาร และรวมไปถึงการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่ อดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้า ให้ลูกค้ามีความ
สบายใจในการเข้ารับบริการ ตลอดจนสร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร (Park, Robertson, & Wu, 2004; Chen &
Hu, 2013)
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการบริการของสายการบิน
ในด้านกระบวนการบริการและพนักงานบริการที่ส่งผลต่อการการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมา
สร้างเป็นแผนการพัฒนาธุรกิจสายการบินต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อศึกษาการรับรู้มาตรฐานการบริการทั้งด้านกระบวนการบริการ และด้านพนักงานบริการ และการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง
2) เพื่อศึก ษาการรับรู้มาตรฐานการบริก ารด้านกระบวนการบริการที่ มีอิทธิพลต่อ การตัดสิน ใจเลือกใช้
บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง
3) เพื่อศึกษาการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง
สมมุติฐานที่ 2 การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง
กรอบแนวคิด
กระบวนการ
บริการ

พนักงานบริการ

การตัดสินใจเลือกใช้
บริการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการให้บริการ
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2544) กล่าวว่า การรับรู้เป็นความเข้าใจของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน ได้แก่
ความเชื่อ ประสบการณ์ อารมณ์ ฯลฯ และปัจ จัยภายนอก ได้ แก่ สิ่งกระตุ้นที่ มากระทบกับประสาทสัมผัสทั้ ง 5
ในขณะที่ เติมศักดิ์ คทวณิช (2546) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการในการแปลความหมายที่เกิดขึ้นภายหลัง
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ร่างกายรับสัมผัสจากสิ่งเร้า ซึ่งการรับรู้เป็นพืน้ ฐานของการเรียนรู้ที่สาคัญของบุคคล และในการตอบสนองพฤติกรรม
ใดๆ ของบุคคลจะขึ้นอยู่กับการรับรู้สภาพแวดล้อมและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพแวดล้อมนั้น
นอกจากนี้ สุรพงษ ชูเดช (2546) กล่าวว่า การรับรู คือ ขบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่สิ่งเร้ากระตุ้นการรู้สึกและ
ถูกตีความเป็นสิ่งที่มีความหมาย โดยใช้ความรู้ ประสบการณ และความเข้าใจของบุคคล และการรับรู้เป็นสิ่งที่ต้อง
เรียนรู perception is learned) ดังนัน้ การรับรู้คอื กระบวนการรับเอาสิ่งต่างๆ ผ่านการสัมผัสทัง้ 5 มาสู่การแปลความ
และประเมินสิ่งเหล่านั้น
ด้านมาตรฐานการให้บริการ วีรพงศ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542) กล่าวว่า มาตรฐานการให้บริการ โดยมีการ
กาหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure - SOP) ไว้เป็นแนวในการปฏิบัติของพนักงาน
บริการที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งมาตรฐานการให้บริการของสายการบิน เป็นสิ่งที่มีความสาคัญและมีความจาเป็นมากที่
องค์กรผู้ให้บริการต้องให้ความสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า (กิตติทัช เขียวฉอ้อน, ธีระวัฒน์ จันทึก และพิทักษ์
ศิริวงศ์, 2560) โดยมาตรฐานการบริการอาจประกอบไปด้วยด้านกระบวนการบริการ เช่น การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการให้บริการ ระบบคิวในการให้บริการ จานวนเคาน์เตอร์หรือจุดให้บริการ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ป้าย
ประกาศแสดงข้อมูลที่จาเป็น ป้ายแนะนากรณีเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเพื่อให้
ลูกค้าได้ใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกที่จะให้ความไว้วางใจ (นฤทธิ์ วงษ์มณฑา, 2554) และด้านพนักงาน เช่น
พนักงานที่คอยอานวยความสะดวก พนักงานที่ดูแลเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้นเต็มใจ และมีความพร้ อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพและเป็นมิตรตลอดเวลา ไม่เลือกปฏิบัติ มีใบหน้าที่ย้ิมแย้ม พูดจาสุภาพ มีมารยาทดี ตลอดจน
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามที่องค์กรกาหนด มีบริการอย่างรวดเร็ว (จิรายุ อักษรดี, 2554) ซึ่งยังสอดคล้อง
กับ ยุ ภารัต น์ เสกประเสริฐ พิมพ์ปวีณ์ วั ฒนาทรงยศ และพรรณี พิมาพัน ธุ์ ศรี (2559) ที่ กล่ าวว่า คุณ ภาพการ
ให้บริการที่รับรู้ได้ส่วนมากเกิดจากปัจจัยทางการบริการจากพนักงาน เช่น การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ การ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานต่างๆ ถือว่า เป็นนักการ
ตลาดที่ดใี นการสร้างการรับรู้มาตรฐานการบริการที่ดไี ด้ด้วย (ธนพล อินประเสริฐกุล, 2557)
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ณัฐกาณต์ ชินวงศ์อมร (2559) กล่าวว่า การตัดสินใจเลือกใช้ หมายถึง การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
จากหลาย ๆ ทางเลื อก ที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่ง บุษกร คาคง
(2542) กล่าวว่า การตัดสินใจต้องใช้ข้อมูลพืน้ ฐานจากเรื่องที่กาลังพิจารณา โดยใช้ความรู้พ้ืนฐานและข้อสรุปที่เป็นที่
ยอมรับ นามาผสมผสานกับการสรุปอ้างอิง เพื่อนาไปสู่เป้าหมาย แสดงทิศทางนาไปสู่การตัดสินใจ โดยกระบวนการที่
ชัดเช่นจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดี ซึ่ง กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค สามารถเริ่มตั้งแต่ การรับรู้ปัญหา การ
ค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลภายหลังการซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2541) และปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน ประกอบด้วย คุณภาพการบริการด้านการสัมผัส
หรือการบริการที่เป็นรูปธรรม ภาพลักษณ์ขององค์กร (แสงเดือน วนิชดารงศักดิ์, 2555; พูลภัทร์ ชมจิตต์, วัฒนา
มานนท์ และวราภรณ์ เต็มแก้ว, 2558) ความคาดหวังของบริการ การรับรู้การบริการ คุณค่าของบริการ ความพึง
พอใจ (Park, Robertson & Wu, 2004) ปัจจัยด้านคุณภาพด้านความน่าเชื่อถือ ด้านเอาใจใส่ และด้านการสร้างความ
มั่นใจ ที่ซึ่งเกิดขึ้นจากการบริการของพนักงาน (ณรงค์ คุ้นวานิช และนิตนา ฐานิตธนกร, 2560; Jiang, & Zhang,
2016)
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วิธีวิทยาการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่ใช้บริการสายการบิน ต้นทุนต่าที่เปิดให้บริการในประเทศไทยแห่งหนึ่ง
ใช้วิธีก ารเลื อ กสุ่ ม ตั ว อย่า งแบบไม่ใ ช้ท ฤษฎีค วามน่า จะเป็ น โดยการเลือ กกลุ่ ม ตั ว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive
sampling) พิจารณาจากลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจากนัน้ อาศัยความสะดวก
ในการเก็บแบบสอบถาม โดยทาการเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้น จานวน 387 ชุด จากการคานวณแบบไม่ทราบจานวน
ประชากร (Cochran, 1977) แต่มแี บบสอบถามตอบกลับมาและสามารถนามาวิเคราะห์ผลได้เพียง 380 ชุด ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 98.7 โดยถือว่าเป็นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ในทางสังคมศาสตร์ (Baruch, 1999; Nulty, 2008) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยนีเ้ ป็นแบบสอบ ซึ่งสร้างขึ้นจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและทาการรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 การรับรู้มาตรฐานการบริการทั้งด้าน
กระบวนการบริการและด้านพนักงานบริการ และ ส่วนที่ 3 การตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทย
แห่งหนึ่ง โดยใช้เกณฑ์วัดระดับความสาคัญแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ทสเกล ซึ่งแบ่งออกเป็น 5
ระดับ คือ ระดับที่ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับที่ 4 = เห็นด้วย ระดับที่ 3 = เห็นด้วยปานกลาง ระดับที่ 2 = ไม่เห็น
ด้วย และระดับที่ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ Conbach’s Alpha โดย
ผลการศึกษา พบว่า ข้อคาถามที่เกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการบริการในภาพรวมมีค่าสัมประสิทธิ์ Conbach’s Alpha
เท่ากับ 0.958 และรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการบริการมีค่าสัมประสิทธิ์ Conbach’s Alpha เท่ากับ 0.937 และด้าน
พนักงานบริการมีค่าสัมประสิทธิ์ Conbach’s Alpha เท่ากับ 0.932 และ การตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการ
บินของไทยแห่งหนึ่งโดยรวมมีคา่ สัมประสิทธิ์ Conbach’s Alpha เท่ากับ 0.899 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 หมายความว่าข้อ
คาถามชุดนี้สามารถนาไปใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มผี ลต่อตัวแปรตาม
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง และใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ซึ่งจะต้องมีการ
ทดสอบความเหมาะสมของแบบจาลองด้วยค่าดัชนีช้ี วัดความกลมกลืนของแบบจาลองมีความเหมาะสมเชิงประจักษ์
ประกอบด้วย ค่า cmin/df ค่า P-value ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) ค่าดั ชนีรากของค่าเฉลี่ย กาลัง สองของส่ วนเหลือ (RMR) ค่าความคลาดเคลื่อ นในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) และค่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง (NFI) (Wheaton, Muthen, Alwin, &
Summers, 1977; Hu, & Bentler, 1999; Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; Sukortprommee, 2013, และสุภมาส
อังศุโชติ, 2511)

ผลการศึกษา
ด้านการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 380 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.26 มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.84 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ
73.68 สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.89 มีรายได้อยู่ประมาณต่ากว่า 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 48.42 มีการเดินทางภายในประเทศเป็นส่ว นใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 47.89 และได้รับข้ อมูลเกี่ยวกั บความ
ปลอดภัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 58.42
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ด้านการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการบริการทั้งด้านกระบวนการบริการและด้านพนักงานบริการ
และการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง ด้วยการวิเคราะห์ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็น โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 2 และ 3 ด้านล่างนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็น
เกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการ
การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการ
Skewness Kurtosis
S.D. ความคิดเห็น
STAN1: แจ้งข้อมูลให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ
-0.08
-0.29 3.38 0.86 ปานกลาง
STAN2: มีระบบคิวในการให้บริการตามลาดับขั้นตอนการบริการ
-0.24
-0.04 3.44 0.86
มาก
ก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
STAN3: มีขนึ้ ตอนการให้บริการที่สนั้ กะทัดรัด ไม่ยืดยาวหรือ
-0.17
-0.15 3.33 0.85 ปานกลาง
ยืดเยือ้
STAN4: มีเคาน์เตอร์หรือจุดให้บริการอย่างเพียงพอต่อผู้รับบริการ
-0.10
-0.04 3.34 0.85 ปานกลาง
STAN5: มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมสาหรับการให้บริการ
-0.07
-0.16 3.43 0.85
มาก
STAN6: เปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่อการให้บริการ
-0.25
-0.17 3.20 0.93 ปานกลาง
STAN7: มีป้ายประกาศแสดงข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการบริการ
-0.21
-0.18 3.38 0.93 ปานกลาง
STAN8: ป้ายแนะนากรณีเหตุฉุกเฉินสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
-0.30
-0.16 3.49 0.89
มาก
และทาความเข้าใจได้งา่ ย
ภาพรวม
3.37 0.73 ปานกลาง

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินมีความเห็นเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการ
บริการด้านกระบวนการบริการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.37 นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้เก็บ
รวบรวมมีคา่ ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) รูปแบบที่เหมาะสม โดยมีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -0.07
และ -0.38 และค่าความโด้งอยูร่ ะหว่าง -0.04 และ -0.29
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับ
ความเห็นเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการ
การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการ
STAN9: มีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ
อย่างพอเพียง
STAN10: เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้นเต็มใจ และ
มีความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพและเป็นมิตรตลอดเวลา
STAN11: เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
STAN12: เจ้าหน้าที่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม พูดจาสุภาพ มีมารยาทดี
STAN13: เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
STAN14: แต่งกายในชุดยูนิฟอร์มของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
ภาพรวม

Skewness Kurtosis
S.D. ความคิดเห็น
-0.17
-0.27 3.38 0.92 ปานกลาง
-0.22

0.16

3.41 0.89

มาก

-0.10
-0.19
-0.28
-0.32

-0.17
-0.30
-0.45
-0.46

3.41
3.52
3.78
3.82
3.55

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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0.88
0.92
0.89
0.89
0.78

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินมีความเห็นเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการ
บริการด้านพนักงานบริการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.55 นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมีคา่
ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) รูปแบบที่เหมาะสม โดยมีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -0.10 และ -0.32
และค่าความโด้งอยูร่ ะหว่าง -0.17 และ 0.16
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับ
ความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทย
แห่งหนึ่ง
DECIS1: ท่านศึกษาหาข้อมูลการให้บริการและความปลอดภัยของ
สายการบินก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ
DECIS2: ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการจากคุณภาพที่ดแี ละถูก
รับรองจากมาตรฐานสากล
DECIS3: ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินเนื่องจากมี
มาตรฐานความปลอดภัยที่ดี
DECIS4: ท่านมีความตั้งใจที่จะกลับมาใช้บริการจากสายการบิน
ไทยอีกครัง้ ในอนาคต
ภาพรวม

Skewness Kurtosis

S.D. ความคิดเห็น

-0.09

-0.51

3.44 0.95

มาก

-0.14

-0.62

3.69 0.85

มาก

-0.38

-0.30

3.69 0.88

มาก

-0.23

-0.11

3.55 0.89

มาก

3.59 0.78

มาก

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินมีความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 นอกจากนี้ ข้อมูลที่
ได้เก็บรวบรวมมีคา่ ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) รูปแบบที่เหมาะสม โดยมีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง
-0.09 และ -0.38 และค่าความโด้งอยูร่ ะหว่าง -0.11 และ -0.62
โดยก่อนที่จะนาเอาแบบจาลองตัวแปรเชิงโครงสร้างมาทาการทดสอบนั้น ผู้วิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งหมด ดังแสดงในภาคผนวก พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทุกตัวมีค่า ตั้งแต่ 0.286 ถึง
0.894 ซึ่งมีคา่ ไม่เกิน 0.9 หมายความว่าไม่พบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายใน (Tabachnick & Fidell, 2001)
หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบแบบจาลองที่ไ ด้จากกรอบแนวความคิด เพื่อ ทาการทดสอบสมมุต ฐาน และ
นาเสนอตามตารางและรูปภาพด้านล่างนี้
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0.43

STAN1

0.66

0.65

STAN2

0.81

0.53

STAN3

0.73

0.65

STAN4

0.81

0.80

STAN5

0.89

0.54

STAN6

0.73

0.67

STAN7

0.82

0.68

STAN8

0.83

PROC
0.80

0.37

0.83

DECIS

0.91
0.80

0.71

STAN9

0.84

0.73

STAN10

0.85

0.59

STAN11

0.77

0.71

STAN12

0.84

0.69

STAN13

0.83

0.68

STAN14

0.83

DECIS1 0.64
DECIS2 0.69
DECIS3 0.82
DECIS4 0.63

0.37

STAFF

ภาพที่ 2 รูปแบบจาลองสุดท้าย
หมายเหตุ: PROC = การรับรูม้ าตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการ, STAFF = การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการ
และ DECIS = การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ตารางที่ 4 ค่าดัชนีช้วี ัดความกลมกลืนของแบบจาลอง
การทดสอบ

Cmin/df

df

p-value

2.98

115 0.00

GFI

AGFI

RMR

RMRSEA

TLI

CFI

NFI

0.91

0.87

0.03

0.07

0.95 0.96 0.95

จากการสร้างแบบจาลองโครงสร้างจากตารางที่ 4 พบว่า ค่า cmin/df มีค่าเท่ากับ 2.98 ค่า P-value มีค่า
เท่ากับ 0.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.91 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)
มีค่าเท่ากับ 0.87 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.03 ค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.07 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker
และ Lewis (TLI) มีค่าเท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ดัชนีวัด
เปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง (NFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวพบว่า ค่าดัชนีช้ีวัดความกลมกลืน
ของแบบจาลองมีความเหมาะสมเชิงประจักษ์มคี ่าเป็นตามเงื่อนไข ยกเว้นค่า p-value ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
0.05 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ที่มีน้อยกว่า 0.9 แต่ยังสามารถยอมรับได้ (Wheaton,
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Muthen, Alwin, & Summers, 1977; Hu, & Bentler, 1999; Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; Sukortprommee,
2013, และสุภมาส อังศุโชติ, 2511) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงยอมรับความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแบบจาลองนี้ได้
นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์แบบจาลองแสดงให้เห็นถึงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบจาลอง ค่า
ความคลาดเคลื่อน ค่า T-Value (C.R.) และค่า p-value โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบจาลอง ค่าความคลาดเคลื่อน ค่า T-Value (C.R.) และค่า p-value
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
S.E.
C.R.
P
PROC
---> DECIS
0.36
0.12
3.02
0.003
STAFF
---> DECIS
0.36
0.12
3.03
0.002
หมายเหตุ: PROC = การรับรูม้ าตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการ, STAFF = การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการ
และ DECIS = การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

จากตารางที่ 5 พบว่า ตัวแปรต้นทุกตัวมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 นอกจากนี้
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานมีค่า 0.36 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 เท่ากันทั้ง 2 ตัว และค่า
T-Value (C.R.) มีค่าตัง้ แต่ 3.02 ถึง 3.03
เมื่อมีการพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธ์เส้นทางของอิทธิของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ตัวแปร

DECIS
อิทธิพลทางตรง

PROC

0.37**

STAFF

0.37**

หมายเหตุ: ** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
PROC = การรับรูม้ าตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการ, STAFF = การรับรูม้ าตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการ
และ DECIS = การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

จากตารางที่ 6 พบว่า การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการ และการรับรู้มาตรฐานการ
บริการด้านพนักงานบริการมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.37 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การทดสอบสมมติฐาน
ลาดับถัดไป ผู้วิจัยจะนาผลที่ได้ จากแบบจ าลองไปใช้ในการทดสอบสมมุต ฐานตามที่ ได้ระบุไว้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัด สินใจ
เลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 0.01 เนื่องจากค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นอกจากนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ
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0.37 ค่า t-value (C.R.) เท่ากับ 3.02 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 ซึ่งมีความสามารถในการ
พยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 36.0
สมมุติฐานที่ 2 การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นที่
0.01 เนื่องจากค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นอกจากนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.36 ค่า tvalue (C.R.) เท่ากับ 3.03 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 ซึ่งมีความสามารถในการพยากรณ์ คิด
เป็นร้อยละ 36.0

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู้มาตรฐานการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ: กรณีศึกษา
ธุรกิจสายการบิน ของไทยแห่งหนึ่ง พบว่า ลูกค้าของสายการบินของไทยแห่ง หนึ่ง ส่ว นใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ
ระหว่าง 20 - 30 ปี มีสถานภาพโสด สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ประมาณต่ากว่า 20,000 บาท
มีการเดินทางภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และ
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการรับรู้มาตรฐานการบริการทั้งด้านกระบวนการบริการและด้านพนักงานบริการ และ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การรับรู้
มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ การรับรู้มาตรฐานการบริการด้าน
พนักงานบริการ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก การรับรู้มาตรฐานการบริการด้าน
กระบวนการบริการ เช่น การแจ้งข้อมูลให้ทราบเกี่ยวกับขัน้ ตอนการให้บริการ การมีระบบคิวในการให้บริการ จานวน
เคาน์เตอร์หรือจุดให้บริการ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ การเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน ป้ายประกาศ
แสดงข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการบริการต่างๆ ตลอดจนป้ายแนะนากรณีเหตุฉุกเฉินเป็นสิ่งที่รับรู้และประเมินความรู้สึก
จากลูกค้าได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับการรับรู้ที่เกิดจากการบริการของพนักงานผู้ให้บริการ สอดคล้องกับการศึกษาของ
ยุภารัตน์ เสกประเสริฐ พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ และพรรณี พิมาพันธุ์ศรี (2559) พบว่า คุณภาพการให้บริการที่รับรู้
ได้ส่วนมากเกิดจากปัจจัยทางการบริการจากพนักงาน เช่น การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ การตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ เป็นต้นซึ่งมากกว่าปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยที่เป็นรูปธรรมต่างๆ
ผลจากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก ธุรกิจสายการบินต้องสร้าง
การตระหนักให้กับลูกค้าได้เข้าใจถึงระบบมาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการ เช่น การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการให้บริการ ระบบคิวในการให้บริการ จานวนเคาน์เตอร์หรือจุดให้บริการ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ป้าย
ประกาศแสดงข้อมูลที่จาเป็น ป้ายแนะนากรณีเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเพื่อให้
ลูกค้าได้ใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกที่จะให้ความไว้วางใจ ซึ่งหากขั้นตอนขาดมาตรการในการดาเนินงานที่มี
มาตรฐานแล้วจะทาให้ผู้บริการไม่กล้าตัดสินใจเข้าใช้บริการได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ แสงเดือน วนิชดารงศักดิ์.
(2555) ที่พบว่า คุณภาพการบริการด้านการสัมผัส หรือการบริการที่เป็นรูปธรรมมีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
องค์กรได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการ ยังสอดคล้องกับ Park, Robertson and Wu (2004) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของคุณภาพบริการสายการบินต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสาร กรณีศึกษาชาวเกาหลี
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พบว่า ความคาดหวังของบริการ การรับรู้การบริการ คุณค่าของบริการ ความพึงพอใจ ของผู้โดยสารภาพลักษณ์ของ
สายการบินต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสาร
นอกจากนี้ ผลจากการทดสอบสมมุติฐานเกี่ ยวกั บการรับรู้ มาตรฐานการบริก ารด้ านพนั กงานบริ การมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก คุณภาพการ
บริการที่เกิดจากพนักงานที่อยู่ด้านหน้าที่โดยตรงที่ต้องรับหน้าที่ในการต้อนรับลูกค้าและให้บริการลูกค้า ตลอดจน
การให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ ด้วยมารยาทที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งจะส่ งผลต่อการประเมินการรับรู้และความพึงพอใจ
ของลูกค้าได้โดยตรงและรวดเร็ว ดั้งนั้น การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการจึงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งผลวิจัยสอดคล้องกับกับการศึกษาของณรงค์ คุ้นวานิช และนิตนา ฐานิตธนกร (2560)
พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพด้านความน่าเชื่อถือ ด้านเอาใจใส่ และด้านการสร้างความมั่นใจ ที่ซึ่งเกิดขึ้นจากการบริการ
ของพนั ก งานส่ ง ผลต่อ การกลั บมาใช้บริ ก ารของลู ก ค้ า อีก หลายครั้ ง นอกจากนี้ ผลการศึก ษายั ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Jiang and Zhang (2016) ที่พบว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการของสาย
การบินของจีนอีกด้วย
จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ประกอบการได้ทราบถึงปัจจัยด้านมาตรฐานการให้บริการของสายการบินที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินของลูกค้า และสามารถนาผลข้อมูลจากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการวางแผนด้านมาตรฐานกระบวนการการให้บริการของสายการบิน ให้แก่ลูกค้าหรือผู้โดยสาร เช่น การปรับปรุง
ระบบการทางานเพื่อให้ตอบสนองต่อลูกค้าได้มากขึ้นหรือการพัฒนารูปแบบการให้บริการของสายการบิน รวมไปถึง
การพัฒนามาตรฐานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ได้สูงสุดและเพิ่มผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของบริษัทสายการบิน
สาหรับการศึกษาในอนาคต ผู้วิจัยอาจจะมีการขายกลุ่มตัวอย่างไปสู่ลูกค้าของสายการบินอื่นๆ เพิ่มเติม
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ได้มีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เพียงกลุ่มเป้าหมายเดียว ซึ่งผลวิจัยที่ได้จะสามารถนามา
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครัง้ นี้ได้ อีกทัง้ ในการศึกษาครัง้ นี้ได้มกี ารเก็บรวบรวมงานวิจัยโดยใช้วธิ ีเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่สร้างขึน้ จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามลักษณะ
ปลายปิด ซึ่งอาจจะทาให้ไม่ได้ขอ้ มูลทางด้านความคิดเห็นที่แท้จริงของผู้โดยสาร ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัย
ควรมีการพัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยเพิ่มการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยควรทาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะ
ธุรกิจสายการบินมีการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลที่ดีสาหรับการวิจัยนี้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังขอขอบพระคุณนักวิชาการ
ทุกท่านที่ได้แบ่งปันข้อมูล ความรู้ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครัง้ นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากไม่ได้เนื้อหาที่ดี
จากทุกท่าน งานวิจัยนี้คงไม่สามารถประสบความสาเร็จได้
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ภาคผนวกที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด
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การศึกษาแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี
The Study of Motivation in Executing Household Accounting by People in
Thanyaburi District, Pathum Thani Province
อัฐพงษ์ ธีระคานนท์1 และ สุรพร อ่อนพุทธา2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ และแรงจูงใจในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือน และ 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือน จาแนกตาม ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ของ
ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จานวน 137 คน เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลตาม
สะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ Independent Sample t-test และ One-Way ANOVA ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า ผู้แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 20 ปี – 29 ปี เป็นนักศึกษา ระดับการศึกษาที่
ระดับปริญญาตรี มีรายได้ตอ่ ครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มีรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ย
ต่อเดือน) อยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท ผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือน ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านรูปแบบและวิธีการ และแรงจูงจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ จานวนทั้ง 3 ด้าน
อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ตอ่ ครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) และรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) แตกต่างกันมีแรงจูงใจที่ทา
ให้มีการจัดทาบัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: แรงจูงใจ การจัดทาบัญชีครัวเรือน อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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Abstract
This research aimed at 1) studying the people’s demographic factors and motivation for household
accounting execution and 2) comparing the motivation in household accounting execution classified by people
demographic factors in Thanyaburi District, Pathum Thani province. The samples were of 137 people living in
Thanyaburi municipality, Pathum Thani. The data collection employed questionnaires with purposive sampling
and convenience sampling method. The statistics used in data analysis included descriptive statistics covering
frequency, percentage, mean, and standard deviation and inferential statistics covering the Independent Sample
t-test and One-Way ANOVA at the statistical significance level of 0.05.
The results showed that the majority of respondents were women, aged 20 - 29 years old, were
student, graduated from bachelor’s degree, earned between 10,001 - 15,000 baht and expensed between
5,000 and 10,000 baht. An opinion analysis towards people’s motivation in executing household accounting
found that opinions related to motivation in terms of benefits, patterns and methods and support from
government agencies and others were rated in high level. The results of the hypothesis testing showed that
people with different demographic factors in terms of age, education, monthly household income and monthly
household expenditure had motivation toward benefits, patterns and methods and support from government
agencies and others differently at the statistically significant level as of 0.05.
Keywords: Motivation, Household Accounting Execution, Thanyaburi District, Pathum Thani Province

บทนา
การจัดทาบัญชีครัวเรือน คือ การบันทึกรายรับและรายจ่ายประจาวัน และประจาในแต่ละเดือน โดยรายรับมี
ความสัมพันธ์กบั รายจ่ายในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน และปีเพื่อจะได้เห็นภาพรวมรายรับและรายจ่ายของครอบครัว ซึ่ง
การจัดทาบัญชีครัวเรือนให้ประสบความสาเร็จจาเป็นต้องอาศัย กระบวนการการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วย การ
ตระหนักถึงปัญหา หาหนทางเพื่อแก้ไข เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ และสุดท้ายการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การ
ทาบัญชีครัวเรือนได้ประสบความสาเร็จ (สุนยี ร์ ัตน์ วุฒจิ ินดานนท์, 2559) ซึ่งถ้าหากประสบความสาเร็จ ผู้จัดทาบัญชี
ควรเรือนจะได้ ทราบถึงที่มาของรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้น แล้วนามาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของตนเอง
และครอบครัว (ภาวินีย์ ธนาอนวัช, 2556) ทาให้สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ เกิดการประหยัด เกิดการเรียนรู้
เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดการเอื้ออาทรต่อกัน (ดนุพล วิเชียร, 2559) แต่
อย่างไรก็ตาม การจัดทาบัญชียังพบอุปสรรคในการจัดทาบัญชีค รัวเรือนต่างๆ เช่น การขาดความเข้าใจในการจัดทา
บัญชีครัวเรือน (สุพรรณี ต้อนรับ , 2551) ซึ่งสอดคล้องกับ วาริพิณ มงคล (2552) ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกบัญชี
ครัวเรือน เพราะขาดความเข้าใจในการทาบัญชีครัวเรือน การขาดแรงจูงใจเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน การขาด
ทัศนคติที่ดีต่อการทาบัญชี (จินตนา จันทนนท์ และคณะ, 2561) การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ภาวินีย์ ธนาอนวัช, 2556) ซึ่งการไม่ประสบความสาเร็จในการจัดทาบัญชีครัวเรือนจะทาให้ ขาดการวาง
แผนการบริหารเงินในอนาคตเพื่อเป็นหลักประกันถึงความมั่นคงที่ดีข้นึ จะส่งผลต่อภาระหนี้สนิ ของครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น
จากผลสารวจปัญหาหนี้สินครัวเรือนในปัจจุบัน มีครัวเรือนถึงร้อยละ 74.80 ที่มีหนี้สิน โดยส่วนใหญ่เกิดจากซื้อ
สินทรัพย์ร้อยละ 36.90 และรายจ่ายทั่วไปในชีวิตประจาวันสูงถึงร้อยละ 32.20 เมื่อตรวจสอบจานวนหนี้สินต่อ
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ครัวเรือนพบว่ามีเฉลี่ยต่อหนึ่งครัวเรือนมีหนี้สินจานวน 219,158.20 บาท เมื่อจาแนกตามแหล่งเงินกู้พบว่าเป็นหนี้สิน
ในระบบสถาบันการเงินอยู่ร้อยละ 50.90 และเป็นหนี้สินนอกระบบสูงถึงร้อยละ 49.10 (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า, 2557)
จากดังกล่าว จึ งมีความจาเป็นอย่างมากที่จะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพราะ
แรงจู ง ใจจะเป็ น พลั ง ที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ผู้ค นประพฤติต นในบางสิ่ ง เพื่อ ตอบสนองต่อ สิ่ ง เร้ า และก าหนดทิ ศ ทางและ
เป้าหมายของพฤติกรรมดังกล่าว คนที่มีแรงจูงใจสูงจะพยายามกระทาสิ่งต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายโดยไม่ละทิง้ ซึ่งผล
วิจัยนี้จะแสดงให้เห็นถึง แรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนในด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านรูปแบบและวิธีการจัดทา
และด้านแรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นเริ่มต้นที่ทาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทาบัญชีครัวเรือน ตลอดการสร้างจูงในการทาบัญชี เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อ
ครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) และรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) และแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้านแรงจูงใจจากประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทาบัญชีครัวเรือน ด้านแรงจูงใจจาก
รูปแบบและวิธีการจัดทาบัญชีครัวเรือน และด้านแรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น
2) เพื่อเปรียบความแตกต่างแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้าน
แรงจูงใจจากประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทาบัญชีครัวเรือน ด้านแรงจูงใจจากรูปแบบและวิธีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
และด้านแรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น จาแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) และรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน)

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 อาชีพ
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.5 รายได้ต่อครัวเรือน (เฉลีย่ ต่อเดือน)
1.6 รายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลีย่ ต่อเดือน)

แรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
ด้านที่ 1 แรงจูงใจจากประโยชน์ที่ได้รับจาก
การจัดทาบัญชีครัวเรือน
ด้ า นที่ 2 แรงจู ง ใจจากรู ป แบบและวิ ธี ก าร
จัดทาบัญชีครัวเรือน
ด้านที่ 3 แรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานอื่น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมุตฐิ าน
สมมุติฐ านที่ 1 ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวั ดปทุม ธานีที่มีเพศต่า งกัน มีแรงจู งใจในการจัด ทาบัญ ชี
ครัวเรือนต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนต่างกัน
สมมุติฐานที่ 3 ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีอาชีพต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนต่างกัน
สมมุติฐานที่ 4 ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนต่างกัน
สมมุติฐานที่ 5 ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีรายได้ต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) ต่างกัน มี
แรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนต่างกัน
สมมุติฐานที่ 6 ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) ต่างกันมี
แรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนต่างกัน

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน
การบัญชี หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิน แล้ว นามาบันบันทึก จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ แล้ว
จัดทาเป็นรายงานทางการเงินต่าง ๆ เพื่อนาข้อมูลจากรายงานเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและตัดสินใจ
ต่อไป (ภัทรา เรืองสินภิญญา, 2554) การจัดทาบัญชีครัวเรือน คือ การบันทึกรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล หรือ
รายได้และรายจ่ายที่เป็นต้นทุนในการผลิตของธุรกิจขนาดย่อม เพื่อทาให้ทราบถึงการใช้จ่ายและรายรับของประชาชน
หรือของผู้ประกอบ (ภัทรา เรืองสินภิญญา, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับ จินตนา จันทนนท์ และคณะ (2561) ที่กล่าวว่า
การจั ด ทาบั ญ ชีค รั ว เรือ น คื อ การบั น ทึ ก รายรั บและรายจ่ า ยประจ าวั น และประจ าในแต่ล ะเดือ น โดยรายรั บมี
ความสัมพันธ์กับรายจ่ายในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน และปีเพื่อจะได้เห็นภาพรวมรายรับและรายจ่ายของครอบครัว
สาหรับการทาบัญชีจะมีกระบวนการตั้งแต่การเก็บ รวบรวม บันทึก จาแนก และทาสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์
ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือการให้ข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2557) ซึ่ งการจัด ทาบัญชีครั วเรือนจ าเป็นต้อ งพิจารณา
กระบวนการการเรียนรู้การจัดทาบัญชีครัวเรือนเป็นสาคัญ โดยประกอบไปด้วย การตระหนักถึงปัญหา หาหนทางเพื่อ
แก้ไข เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ และสุดท้ายการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยครอบครัวนั้นจาเป็นต้องทราบถึงปัญหา
ด้วยการวิเคราะห์ถงึ ปัญหาที่เกิดขึ้นครอบครัว หลังจากนั้นต้องหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้รับการเรียนและอบรม
เกี่ยวกับการทาบัญชีครัวเรือน และทาการประเมินถึงประสิทธิภาพในการจัดทาบัญชีครัวเรือน (สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดา
นนท์, 2559) ซึ่งประโยชน์ของการจัดทาบัญชีครัวเรือนนั้ นมีมากมาย เช่น ทาทราบถึงที่มาของรายรับและรายจ่ายที่
เกิดขึ้น แล้วนามาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของตนเองและครอบครัว (ภาวินีย์ ธนาอนวัช, 2556) ด้วยแนวทาง
ที่เหมาะสม (พลพัธน์ โคตรจรัส, 2555)ทาให้สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ เกิดการประหยัด เกิดการเรียนรู้ เกิ ด
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดการเอื้ออาทรต่อกัน (ดนุพล วิเชียร, 2559) แต่
อย่างไรก็ตาม การจัดทาบัญชียังพบอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนต่างๆ เช่น ประชาชนขาดความเข้าใจในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน (สุพรรณี ต้อนรับ , 2551) ซึ่งสอดคล้องกับ วาริพิณ มงคล (2552) ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึก
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บัญชีครัวเรือน เพราะขาดความเข้าใจในการทาบัญชีครัวเรือน ในขณะที่ จินตนา จันทนนท์ และคณะ (2559) กล่าวว่า
อุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือน คือ พฤติกรรมของครัวเรือนเองที่ยัง ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดทาบัญชี
ครั ว เรือ นของตนเองเท่ า ที่ ค วร เพราะมองว่า เป็ น เรื่อ งยุ่ง ยากและเป็ น เรื่อ งซั บซ้ อ นในการทาบั ญ ชีค รั ว เรือ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับ กิติญพัฒน์ ล้อมฉิมพลี (2557) ที่กล่าวว่า การจัดทาบัญชีครัวเรือนมีความยุ่งยาก อีกทั้งครัวเรือนไม่
ต้องการเปิดเผยข้อมูลรายรับรายจ่าย และยังจาข้อมูลทีจะบันทึกไม่ได้
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
แรงจูงใจ หมายถึง พลังที่จะผลักดันให้ผู้คนประพฤติ ตนเพื่อตอบสนองการล่อลวงและกาหนดทิศทางและ
เป้าหมายของพฤติกรรมดังกล่าว คนที่มีแรงจูงใจสูงจะพยายามกระทาสิ่งต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายโดยไม่ละทิ้ ง แต่
คนที่มีแรงจูงใจต่าจะไม่แสดงพฤติกรรมในการรักษาเป้าหมายหรือแม้กระทั่งหยุดการทางานของตนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย นอกจากนี้แรงจูงใจยังหมายถึงความปรารถนาที่จะทาอะไรบางอย่าง แรงจูงใจสามารถแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน ได้แก่ แรงจูงใจในเชิงบวกและแรงจูงใจเชิงลบ (Robbins & Everitt, 1996) ซึ่งแรงจูงใจมีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่
1) ความต้องการ ซึ่งเป็นสภาวะของความขาดแคลนในสิ่งนั้น 2) แรงขับ ซึ่งหมายถึง แรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันที่
เกิดขึ้นทั้งจากภายในและนอก ซึ่งแรงจูงใจจากภายในหมายถึง แรงจูงใจภายในเกิดขึ้นจากเหตุผลที่อยู่ภายในตัวตน
ของตนเอง ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่แสวงหาความพึงพอใจในตนเองโดยไม่ใช่เพราะความกลัวที่เกิดจากสิ่งนั้น อาจเป็นรางวัล
ที่ได้จากการดาเนินการหรือการกระทาด้วยตนเอง โดยไม่จาเป็นต้องมีปัจจัยภายนอกอื่นๆเพื่อมาควบคุมพฤติกรรม
ในขณะที่แรงจูงใจภายนอกหมายถึงปัจจัยภายนอกที่เข้ามายั่วยุหรือสร้างแรงบันดาลใจ โดยเป็นการกระทาเพราะถ้า
หากกระทาสิ่งนั้นแล้วจะได้รับบางสิ่งบางอย่างตอบแทนกลับมา ซึ่งแรงจูงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือน (พิมพ์รัก พุม่ เจริญ, 2559) ซึ่งอาจรวมถึง ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการบัญชีครัวเรือน
(นัฐกานต์ ทิพยโสตถิ. 2559) การบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่เพียงพอเพื่อให้ครอบครัวมี
ชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้น (ภาวินีย์ ธนาอนวัช, 2556) การจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อการออมเงิน เพื่อให้ทราบถึงรายการ
การเงิน (รายรับรายจ่าย) และเพื่อการควบคุมการเงิน (กิติญพัฒน์ ล้อมฉิมพลี, 2557) การส่งเสริมการจัดทาบัญชี
ครัวเรือน (เกียงไกร ศิลปะรัศมี, 2558) การจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (เอมอร แสวงวโรตม,
2557) ตลอดจนถึงการจัดทาบัญชีเพื่อความยังยืน (สุนยี ร์ ัตน์ วุฒจิ ินดานนท์, 2560)

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่จัดทาบัญชีครัวเรือน ในเขตอาเภอธัญบุรี จานวน 137 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.22 จากการการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบ
จานวนประชากรโดยก าหนดระดับความเชื่อ มั่น ที่ ร้อยละ 95 และก าหนดระดับความผิ ด พลาดไม่เกิ น ร้ อยละ 5
(Yamane, 1973) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบ ซึ่งสร้างขึ้นจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและทาการ
รวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ตอ่ ครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) และรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) โดย
ข้อคาถามเป็นแบบตัวเลือกตอบ โดยกาหนดมาตรวัดเป็นแบบนามบัญญัติและเรียงลาดับ ในขณะที่ ส่วนที่ 2 แรงจูงใจ
ในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ด้านที่ 1 แรงจูงใจจากประโยชน์ที่ได้รับจาก
การจัดทาบัญชีครัวเรือน ด้านที่ 2 แรงจูงใจจากรูปแบบและวิธีการจัดทาบัญชีครัวเรือน ด้านที่ 3 แรงจูงใจจาก
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นโดยใช้เกณฑ์วัดระดับความสาคัญแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Likert Rating
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Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับที่ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับที่ 4 = เห็นด้วย ระดับที่ 3 = เห็นด้วยปาน
กลาง ระดับที่ 2 = ไม่เห็นด้วย และระดับที่ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ Conbach’s Alpha โดย
ผลการศึกษา พบว่า ข้อคาถามที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี มีค่า
สัมประสิทธิ์ Conbach’s Alpha โดยรวมเท่ากับ 0.937 และเมื่อแยกเป็นรายประเด็น พบว่า ด้า นที่ 1 แรงจูงใจจาก
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทาบัญชีครัว เรือนมีค่าสัมประสิทธิ์ Conbach’s Alpha เท่ากับ 0.855 ด้านที่ 2 แรงจูงใจ
จากรูปแบบและวิธีการจัดทาบัญชีครัวเรือนมีค่าสัมประสิทธิ์ Conbach’s Alpha เท่ากับ 0.830 และด้านที่ 3 แรงจูงใจ
จากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นมีค่าสัมประสิทธิ์ Conbach’s Alpha เท่ากับ 0.937 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7
หมายความว่าข้อคาถามชุดนี้สามารถนาไปใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มผี ลต่อตัวแปรตาม
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าเฉลี่ย Independent Sample t-test และ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่และร้อยละของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- อายุ 20 ปี – 29 ปี
- อายุ 30 ปี – 39 ปี
- อายุ 40 ปี – 49 ปี
- อายุ 50 ปี – 59 ปี
- อายุมากกว่า 60 ปีขนึ้ ไป
อาชีพ
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ
- นักศึกษา
- พนักงานบริษัทเอกชน
- ข้าราชการ
- พนักงานของรัฐ
- เกษตรกร
- เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
- อื่น ๆ
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ความถี่

ร้อยละ

43
94

31.4
68.6

10
55
25
22
25

7.3
40.1
18.2
16.1
18.2

7
34
28
8
11
7
25
17

5.1
24.8
20.4
5.8
8.0
5.1
18.2
12.4

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
ระดับการศึกษา
- ไม่ได้ศึกษา
- ประถมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า
- ประถมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
- มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
- อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาโท
รายได้ตอ่ ครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน)
- น้อยกว่า 5,000 บาท
- ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท
- ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท
- ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท
- ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท
- ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท
- มากกว่า 30,000 บาท
รายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน)
- น้อยกว่า 5,000 บาท
- ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท
- ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท
- ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท
- ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท
- ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท
- ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท
- มากกว่า 35,000 บาท
รวม

ความถี่

ร้อยละ

4
18
5
7
17
6
78
2
137
4
22
32
22
23
12
22

2.9
13.1
3.6
5.1
12.4
4.4
56.9
1.5
100.0
2.9
16.1
23.4
16.1
16.8
8.8
16.1

16
37
35
14
9
7
6
13
137

11.7
27.0
25.5
10.2
6.6
5.1
4.4
9.5
100.0

จากตารางข้างต้นพบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 137 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง (จานวน 94
คน คิดเป็นร้อยละ 68.6) มีอายุ 20 ปี – 29 ปี (จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1) เป็นนักศึกษา (จานวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.8) ระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี (จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9) มีรายได้ต่อครัวเรือน
(เฉลี่ยต่อเดือน) ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท (จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4) และมีรายจ่ายต่อครัวเรือน
(เฉลี่ยต่อเดือน) อยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท (จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27)
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
ด้านการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี จานวน 3 ด้าน
คือ ด้านที่ 1 แรงจูงใจจากประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทาบัญชีครัวเรือน ด้านที่ 2 แรงจูงใจจากรูปแบบและวิธีการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน และด้านที่ 3 แรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็น โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 2 และ 3 ด้านล่างนี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดทา
บัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้านที่ 1 แรงจูงใจจากประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทาบัญชีครัวเรือน
แรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ
คิดเห็น
ด้านที่ 1 แรงจูงใจจากประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ข้อที่ 1. การทาบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ท่านทราบรายรับ-รายจ่ายของตนเองและ 3.98 0.84
มาก
ครอบครัว
ข้อที่ 2. การทาบัญชีครัวเรือนทาให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม
3.91 0.68
มาก
เช่น การวางแผนการซื้อสินทรัพย์ เป็นต้น
ข้อที่ 3. การทาบัญชีครัวเรือนทาให้มีเงินออมเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือ
3.82 0.91
มาก
เมื่อยามเกษียณอายุ
ข้อที่ 4. การทาบัญชีครัวเรือนช่วยให้สมาชิกภายในครอบครัวมีความรัก ความ 3.66 0.82
มาก
เข้าใจกันและความสามัคคีกัน
ข้อที่ 5. การทาบัญชีครัวเรือนทาให้สามารถก่อหนี้สนิ หรือวางแผนการกู้ยมื
3.45 0.84
มาก
เงินรวมถึงวางแผนชาระเงินในอนาคตได้
ข้อที่ 6. การทาบัญชีครัวเรือนทาให้สามารถวางแผนการลงทุนในอนาคตได้
3.73 0.82
มาก
ข้อที่ 7. การจัดทาบัญชีครัวเรือนทาให้คุณภาพชีวติ และมีความเป็นอยูด่ ีข้นึ
3.79 0.83
มาก
ภาพรวม
3.76 0.60
มาก
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการทาบัญชีครัวเรือนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้านแรงจูงใจจากประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทาบัญชีครัวเรือน
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 (S.D. = 0.60) โดยให้ลาดับความสาคัญกับข้อ
คาถาม “การทาบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ท่านทราบรายรับ -รายจ่ายของตนเองและครอบครัว” ซึ่งจัดเป็นอันดับสูงสุด
และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคาถาม “การจัดทาบัญชีครัวเรือนทาให้คุณภาพชีวติ และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น” ซึ่งจัดเป็น
อันดับท้ายสุด
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดทา
บัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้านที่ 2 แรงจูงใจจากรูปแบบและวิธีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
แรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ
คิดเห็น
ด้านที่ 2 แรงจูงใจจากรูปแบบและวิธีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ข้อที่ 1. การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน ทาให้การจัดทาบัญชี
ครัวเรือนมีความถูกต้องมากขึ้น
ข้อที่ 2. การมีสมุดบัญชี หรือตารางสาเร็จรูปทาให้การจัดทาบัญชีครัวเรือนมี
ความสะดวกมากขึ้น
ข้อที่ 3. การใช้เทคโนโลยี เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เป็น
ต้น ทาให้การจัดทาบัญชีครัวเรือนมีความสะดวกมากขึ้น
ข้อที่ 4. การได้รับการส่งเสริมความรู้ในการจัดทาบัญชีครัวเรือน ทาให้การ
จัดทาบัญชีครัวเรือนมีความสะดวกมากขึ้น
ข้อที่ 5. การได้รับการตรวจสอบ หรือติดตามผลการจัดทาบัญชีครัวเรือนทาให้
มีการจัดทาบัญชีอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ 6. การได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องเขียนทาให้ การจัดทาบัญชี
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อที่ 7. การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในชุมชนของท่าน ทาให้การ
จัดทาบัญชีมสี ่วนร่วมมากขึน้
ภาพรวม

3.82

0.67

มาก

3.77

0.87

มาก

3.80

0.91

มาก

3.66

0.78

มาก

3.62

0.92

มาก

3.48

0.82

มาก

3.40

0.92

ปานกลาง

3.65

0.60

มาก

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการทาบัญชีครัวเรือนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้านแรงจูงใจจากรูปแบบและวิธีการจัดทาบัญ ชีครัวเรือนมี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 (S.D. = 0.60) โดยให้ลาดับความสาคัญกับข้อ
คาถาม “การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน ทาให้การจัดทาบัญชีครัวเรือนมีความถูกต้องมากขึ้น ” เป็น
อันดับสูงสุดและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคาถาม “การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในชุมชนของท่าน ทาให้การ
จัดทาบัญชีมสี ่วนร่วมมากขึน้ ” เป็นอันดับท้ายสุด
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดทา
บัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้านที่ 3 แรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น
แรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ
คิดเห็น
ด้านที่ 3 แรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น
ข้อที่ 1. การได้รับสิทธิต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้าน เช่น การกู้เงินด้วยอัตรา
ดอกเบีย้ พิเศษ เป็นต้น ทาให้ท่านมีแรงจูงในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ข้อที่ 2. การได้รับสิทธิดา้ นสวัสดิการสังคมของหน่วยงานภาครัฐจากการจัดทา
บัญชีครัวเรือน ทาให้ท่านมีแรงจูงในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ข้อที่ 3. การได้รับสิทธิทางภาษี เช่น การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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3.39

0.9

ปานกลาง

3.45

0.91

มาก

3.45

0.99

มาก

แรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
ด้านที่ 3 แรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น
เป็นต้น ทาให้ท่านมีแรงจูงในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ข้อที่ 4. การได้รับสิทธิจากการกู้ยมื เงินจากธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออม
สิน ธกส. ธอส. เป็นต้น ทาให้ท่านมีแรงจูงในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ข้อที่ 5. การได้รับสิทธิจากการออมเงิน เช่น อัตราดอกเบีย้ เงินฝากพิเศษ เป็น
ต้น จากธนาคารของรัฐทาให้ท่านมีแรงจูงในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ข้อที่ 6. การได้รับสิทธิจากการลงทุน ทาให้ท่านมีแรงจูงในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือน
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.49

1.09

มาก

3.39

1.05

ปานกลาง

3.56

1.00

มาก

3.46

0.87

มาก

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการทาบัญชีครัวเรือนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้านแรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น มีคา่ เฉลี่ย
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 (S.D. = 0.87) โดยให้ลาดับความสาคัญกับคาถาม “การ
ได้รับสิทธิจากการลงทุน ทาให้ท่านมีแรงจูงในการจัดทาบัญชีครัวเรือน” เป็นอันดับสูงสุดและ ให้ลาดับความสาคัญ
กับคาถาม “การได้รับสิทธิจากการออมเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ เป็ นต้น จากธนาคารของรัฐทาให้ท่านมี
แรงจูงในการจัดทาบัญชีครัวเรือน” เป็นอันดับท้ายสุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผู้วิจัยจะนาผลที่ได้จากแบบจาลองไปใช้ในการทดสอบสมมุตฐานตามที่ได้ระบุไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน
ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
ประชากรศาสตร์
ภาพรวม
ประโยชน์ที่
รูปแบบและ
หน่วยงานภาครัฐ และ
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายได้ตอ่ ครัวเรือน/เดือน

t = -0.516
Sig. = 0.607
F = 3.082
Sig. = 0.018*
F = 2.024
Sig. = 0.057
F = 4.646
Sig. = 0.000*
F = 2.548
Sig. = 0.023*

ได้รับ
t = -0.558
Sig. = 0.578
F = 2.727
Sig. = 0.032*
F = .816
Sig. = 0.576
F = 6.053
Sig. = 0.001*
F = 1.914
Sig. = 0.083
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วิธีการ
t = -0.455
Sig. = 0.650
F = 3.027
Sig. = 0.020*
F = 2.888
Sig. = 0.008*
F = 4.974
Sig. = 0.000*
F = 2.041
Sig. = 0.065

อื่น ๆ
t =-0.354
Sig. = 0.724
F =2.624
Sig. = 0.038*
F = 3.182
Sig. = 0.004*
F = 2.873
Sig. = 0.008*
F = 3.212
Sig. = 0.006*

ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์
รายจ่ายต่อครัวเรือน/เดือน

แรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
ภาพรวม
F = 2.931

ประโยชน์ที่
ได้รับ
F = 1.125

รูปแบบและ
วิธีการ
F =4.039

หน่วยงานภาครัฐ และ
อื่น ๆ
F = 4.062

Sig. = 0.007*

Sig. = 0.351

Sig. = 0.000*

Sig. = 0.000*

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน พบรายละเอียดการทดสอบสมมุติฐานดังนี้
สมมุติฐ านที่ 1 ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวั ดปทุม ธานีที่มีเพศต่า งกัน มีแรงจู งใจในการจัด ทาบัญ ชี
ครัวเรือนต่างกัน
พบว่า ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่ มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนทั้งในภาพรวม ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านรูปแบบและวิธีการ และแรงจูงจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆไม่
ต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 0.607, 0.578, 0.650 และ Sig. = 0.724 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05
สมมุติฐานที่ 2 ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนต่างกัน พบว่า ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนทั้งในภาพรวม ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านรูปแบบและวิธีการ และแรงจูงจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ
ต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 0.018, 0.032, 0.020 และ Sig. = 0.038 ตามลาดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05
สมมุติฐานที่ 3 ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีอาชีพต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนต่างกัน พบว่า ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีอาชีพต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนทั้งในภาพรวม และด้านประโยชน์ที่ได้รับไม่ต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 0.057 และ 0.576 ตามลาดับ ซึ่ง
มากกว่า 0.05 แต่ในขณะเดียวกัน ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีอาชีพต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดทา
บัญชีครัวเรือนในด้านรูปแบบและวิธีการ และแรงจูงจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ ต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig. =
0.008 และ 0.004 ตามลาดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05
สมมุติฐานที่ 4 ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนต่างกัน พบว่า ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มี
แรงจู งใจในการจัด ทาบัญ ชีค รั วเรือ นในภาพรวม ด้า นประโยชน์ที่ได้ รับ ด้ านรูปแบบและวิธีก าร และแรงจู งจาก
หน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 0.000, 0.001, 0.000 และ 0.008 ตามลาดับ ซึ่งน้อยกว่า
0.05
สมมุติฐานที่ 5 ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีรายได้ต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) ต่างกัน มี
แรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนต่างกัน พบว่า ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีรายได้ ต่อครัวเรือน
(เฉลี่ยต่อเดือน) ต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนในภาพรวมและแรงจูงจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ
ต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 0.023 และ 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ในขณะเดียวกัน ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานีที่มีรายได้ตอ่ ครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) ต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนในด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ด้านรูปแบบและวิธีการไม่ตา่ งกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 0.083 และ 0.065 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05
สมมุติฐานที่ 6 ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) ต่างกันมี
แรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนต่างกัน พบว่า ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีรายจ่ายต่อครัวเรือน
(เฉลี่ยต่อเดือน) ต่างกันมีแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนในภาพรวม ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านรูปแบบและ
วิธีการ และแรงจูงจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ ต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 0.007, 0.000 และ 0.000
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ตามลาดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ในขณะเดียวกัน ประชาชนในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีรายจ่ายต่อครัวเรือน
(เฉลี่ยต่อเดือน) ต่างกันมีแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนในด้านประโยชน์ที่ได้รับไม่ต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig. =
0.351 ซึ่งมากกว่า 0.05

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้แบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 137 คน ส่วนใหญ่
เป็นหญิง (จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 68.6) มีอายุ 20 ปี – 29 ปี (จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1) เป็น
นักศึกษา (จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8) ระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี (จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ
56.9) มีรายได้ต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท (จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4) มี
รายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือ น) อยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท (จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27) ทั้งนี้
เนื่องจากผู้ทาบัญชีสว่ นใหญ่เป็นแม่บ้าน หรือลูกสาวของบ้านที่มีความละเอียดและความรู้ในการใช้จ่ายและดูแลเรื่อง
เงิน ซึ่งสาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อีกทั้ง ผู้คนในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานียัง
เป็นทางานเป็นพนักงานเอกชน เกษตรกร ตามลักษณะทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้เขตอาเภอธัญบุรี ยังเป็น
พื้นที่ชานเมืองที่คา่ คลองชีพยังไม่สูงเท่าไหร่ จึงทาให้ส่วนใหญ่รายรับและรายจ่ายจึงอยูใ่ นระดับดังกล่าว
ผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือน ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้าน
รูปแบบและวิธีการ และแรงจูงจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ จานวนทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่มี
การจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ครอบครัวทราบรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว ซึ่งการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนจะสามารถทาให้การจัดทาบัญชีครัวเรือนมีความถูกต้องมากขึ้น โดยการได้รับสิทธิจากการ
รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐในการทาการลงทุนทางธุรกิจหรือสิ่งอื่นๆต่างๆ จะทาให้ครอบครัวมีแรงจูงในการจัดทา
บัญชีครัวเรือนมากขึ้น
จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์สาหรับคนที่ทาบัญชีครัวเรือนที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจ
ในการจัดทาบัญชีครัวเรือนต่างกั น พบว่า ปัจจัย ทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
ครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) และรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) ที่ แตกต่างกันมีแรงจูงใจที่ทาให้มีการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องแตกต่างกัน เนื่องจากบุคคลที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) และ
และรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) จะมีสาเหตุของการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่ต่างกัน เช่น บุคคลที่มีอ ายุมากจะ
มีแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนมากกว่าบุคคลที่มอี ายุน้อย หรือ บุคคลที่มีรายได้และรายจ่ายต่อครัวเรือนมาก
จะมีแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนมากกว่าบุคคลที่มีรายได้และรายจ่ายต่อครัวเรือนน้อย เนื่องจากต้องการ
วางแผนทางการเงินและการออมเงินภายในครอบครั ว เป็นต้น ในขณะที่ ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ
และอาชีพที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจที่ทาให้มีการจัดทาบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยด้านเพศและอาชีพ
ไม่มีผลต่อแรงจูงใจที่ทาให้มีการจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ Robbins & Everitt (1996) ที่
กล่าวว่า แรงจูงใจมีความสาคัญต่อการทาให้ การกระทาใดกระทาหนึ่งประสบความสาเร็จ ซึ่งแรงจูงประกอบไปด้วย
1) ความต้องการ และ 2) แรงขับซึ่งแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน เช่น อายุ ระดับการศึกษา รายได้ตอ่ ครัวเรือน และ
รายจ่ายต่อครัวเรือน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ นัฐกานต์ ทิพยโสตถิ (2559) ที่พบว่า ความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการบัญชีครัวเรือนที่เกิดขึ้นจากแต่บุคคลในครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทาบัญชีครัวเรือนเป็นอย่างมาก สุดท้าย แรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ ยังเป็นแรงจูงใจที่ สาคัญที่ทาให้เกิดการทา
บัญชีครัวเรือน เช่น การส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน (เกียงไกร ศิลปะรัศมี, 2558) เป็นต้น
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2490

จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ภาครัฐ เอกชน และสถาบันทางการศึกษา
ควรนาเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการทาบัญชีครัวเรือน เช่น การจัดการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชี
อย่างง่ายทั้งในสถาบันการศึกษา ในหมู่บ้าน หรือในบริษัทที่ทางาน เพราะผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ทาบัญชีมาก
ที่สุดคือ นักศึกษา เกษตร และพนักงานเอกชน ที่มกี ารศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนให้กับประชาชนได้หันมาทาบัญชีครัวเรือนให้มากขึน้ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ จังหวัด ตลอดจนถึงในระดับประเทศชาติได้
สาหรับการศึกษาในอนาคต ผู้วิจัยอาจจะมีการขยายขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่
มีความชัดเจนยิ่งขึน้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สุดท้าย ผู้วิจัยควร
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพราะผู้คนที่ให้ความสนใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนยังมีน้อย
อีกทั้งอาจจะต้องศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเร็คทรอนิกส์
อื่นๆ เข้ามาช่วยในการจัดทาบัญชีครัวเรือนในยุคดิจิตอล ซึ่งผลการศึกษาอาจจะทาให้การทาบัญชีเกิดความน่าสนใจ
มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณโครงการทุนนักวิจัยหน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทีไ่ ด้มอบทุนการ
สนับสนุนวิจัย ซึ่งทาให้ได้ผลการวิจัยสู่การเผยแผ่ต่อผู้อ่ืน อีกทั้ง ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะขอขอบพระคุณทุกท่านที่
ให้ขอ้ มูลที่ดที ั้งทางตรงและทางอ้อมสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งรวมไปถึงผู้ตอบแบบสอบถาม นักวิชาการ หากขาดทุก
ท่าน งานวิจัยนี้คงไม่สามารถประสบความสาเร็จได้
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คุณภาพการบริการของเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง: ผลกระทบที่มีต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าผ่านความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทสายการบินต้นทุนต่าแห่ง
หนึ่ง
The Service Quality of Self-Service Technology: The Influence on Customer
Loyalty through Customer Satisfaction from a Low Cost Airline
พุทธิวัต สิงห์ดง1* สุรพร อ่อนพุทธา1 และ อัจฌิรา ทิวะสิงห์1
Putthiwat Singhdong1*, Suraporn Onputtha1 and Atchira Tiwasing1
บทคัดย่อ
การศึกษามีวัต ถุประสงค์เพื่อ ศึก ษาผลกระทบของคุณ ภาพเทคโนโลยีก ารบริ การด้ วยตนเองที่ มีต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าผ่านความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่า โดยกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง จานวน 300 คน วิธีการเก็บข้อมูล คือการใช้แบบสอบถาม ด้วย
การสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง แล้ ว ตามด้ ว ยการเก็ บ ข้ อ มู ล อาศั ย ความสะดวก สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และ
ค่าความโด่ง และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สมการโครงสร้าง
ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.87 และ 0.72 ตามลาดับ ถึงแม้ว่า คุณภาพการ
ให้บริการเทคโนโลยีการบริ การด้วยตนเองไม่มีผลกระทบทางตรงต่อความจงรักภั กดีของลูก ค้า แต่มีผลกระทบ
ทางอ้อมต่อ ความจงรักภักดีของลูกค้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.001
คาสาคัญ: คุณภาพการบริการ เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง ความพึงพอใจของลูกค้า ความจงรักภักดีของ
ลูกค้า บริษัทสายการบินต้นทุนต่าแห่งหนึ่ง
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Abstract
The objectives aimed at studying the impact of service quality of self-service technology on customer
loyalty through customer satisfaction in the use of low cost airlines. The samples was of 300 Thai airline service
users on one Thai low-cost airline. The questionnaire was used to collect data by using purposive sampling and
followed by convenient sampling method. Statistics used in the data analysis include descriptive statistics
covering frequency, percentage, mean, standard deviation, skewness and kurtosis, and inferential statistics
include structural modeling analysis.
The results found that the service quality of self-service technology had an impact on customer
satisfaction and the satisfaction of customers had an impact on customer loyalty at the statistically significant
level as of 0.001 with the standardized regression coefficient of 0.87 and 0.72, respectively. Although, the
service quality of self-service technology did not have a direct impact on customer loyalty, it had an indirect
impact on customer loyalty at the statistically significant level as of 0.001.
Keywords: Service Quality, Self-Service Technology, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Low Cost
Airline

บทนา
ในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการนั้นย่อมต้องเผชิญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย สิ่งที่จะทาให้ธุรกิจ
สามารถดารงอยู่ในตลาดได้คือการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าทั้งในด้านตัวสินค้า การบริการในการขาย และการ
บริการหลังการขาย เพราะธุรกิจมีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาภายใต้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผู้ประกอบการจึง
มีความจาเป็นต้องสร้างกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าไว้ เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจจะทาให้กลับมาใช้บริการอีกครั้งหรือ
รวมไปถึงการบอกกล่าวต่อผู้อ่ืนเพื่อให้มาใช้บริการตามที่ตนได้รับความพึงพอใจกลับไป สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “ความ
จงรักภักดี” ของลูกค้าที่จะเข้ารับบริการในครั้งต่อไป ซึ่ง Skogland and Siguaw (2004) กล่าวไว้วา่ ความภักดีคือพันธ
สัญญาหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ที่ให้บริหารกับผู้รับบริการที่มีพฤติกรรมการซือ้ หรือใช้บริการอย่างสม่าเสมอด้ว ยความ
ยินดีจนกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกและผู้รับบริการเกิดความตั้งใจกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป โดยปัจจัย
สาคัญที่ส่งเสริมให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจนี้
เกิดขึ้นจากการได้รับบริการที่ดี ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ ผู้ให้บริการมีความใส่ใจลูกค้า รวมถึงปัจจัยด้านการตลาด เช่น
ตัวสินค้า ราคา สถานประกอบการ เป็นต้น ตลอดจนถึงเทคโนโลยีที่องค์ กรนาเอามาใช้ในการดาเนินธุรกิจ (สมฤทัย
หาญบุญเศรษฐ, 2560) สาหรับการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้นั้น ได้รับความสาคัญจากองค์กรเป็ นอย่างมากเพราะ
สามารถช่วย ให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ สามารถลดต้นทุนทางการดาเนินธุรกิจ เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าบริการ
ตลอดจนความสามารถของเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานการให้การบริการและสามารถส่งมอบการบริการได้ตลอดเวลา
(Meuter & Bitner, 1998)
การให้บริการของสายการบินก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับการให้ความสาคัญจากผู้ใช้บริการ เนื่องจากปัจจุบัน
มีธุรกิจสายการบินหลายบริษัทโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่าที่พยายามสร้างการตลาดแข่งขันกันด้านราคาเพื่อแย่ง
ชิงลูกค้า แต่การจงรักภักดีของผู้ใช้บริการนั้นยังขึ้นอยู่กับการบริการตั้งแต่การสารองที่นั่งจนกระทั่งการเดินทางถึงที่
หมายปลายทาง ด้วยระบบที่นาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น เช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือ เช็คอินผ่านตู้คีออส
การจองตั๋วผ่านแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ของสายการบิน (Liljander et al., 2006) หากการบริการอย่างน้อยขั้นตอน
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ใดขั้นตอนหนึ่งเกิดข้อผิดพลาดในเกณฑ์ที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถยอมรับได้ก็อาจจะทาให้มีการเปลี่ยนสายการบินใน
ครั้งต่อไป สิ่งที่ตามมาคืออาจเกิดการบอกต่อทั้งเชิงวาจาหรือข้อความบนสังคมออนไลน์ในเชิงลบทาให้เกิดความ
เชื่อมั่นต่อธุรกิจลดลงได้
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าในการเลือกใช้บริการสายการบินของลูกค้าจะพิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง และ
คุณภาพเทคโนโลยีมีความสาคัญมากน้อยเพียงใดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาสร้างเป็น
แผนการพัฒนาธุรกิจสายการบินต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาผลกระทบของคุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองที่มีต่อ
ความจงรั ก ภั ก ดีข องลู ก ค้ า ผ่ า นความพึง พอใจของลู ก ค้ า ในการใช้บริ ก ารของบริ ษัทสายการบิ นต้น ทุ น ต่ า โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาย่อย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้
บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่า
2. เพื่อศึกษาผลของกระทบคุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการ
ใช้บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่า
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อความจงรักภักดีของลู กค้าในการใช้บริการของ
บริษัทสายการบินต้นทุนต่า

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้
บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่า
สมมุติฐานที่ 2 คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองมีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้
บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่า
สมมุติฐานที่ 3 ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัท
สายการบินต้นทุนต่า
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กรอบแนวคิด
ความเป็นรูปธรรม

ความพึงพอใจของ
ลูกค้า

ความน่าเชื่อถือ
การตอบสนอง
การให้ความเชื่อมั่น

คุณภาพการ
บริการของ
เทคโนโลยีการ
บริการด้วยตนเอง

ความจงรักภักดี
ของลูกค้า

การเข้าใจลูกค้า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของเทคโนโลยีการบริการด้วยต้นเอง
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของเทคโนโลยีการบริการด้วยต้นเอง เกิดจากการรวมกันของแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองและคุณภาพการบริการ ซึ่งสาหรับแนวคิดของเทคโนโลยีการบริการด้วย
ต้นเอง หมายถึง การที่ลูกค้าหรือผู้รับการบริการต้องบริการตนเองในการรับการบริการจากเทคโนโลยีที่จัดให้โดย
บริษัทหรือองค์กรผู้ที่ให้บริการต่างๆ (Meuter et al., 2000) อันเนื่องมาจากความสามารถของเทคโนโลยีการ
ให้บริการด้วยตนเองที่สามารถลดต้นทุนทางการดาเนินธุรกิจ เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าบริการ ตลอดจนความสามารถ
ของเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานการให้การบริการและสามารถส่งมอบการบริการได้ตลอดเวลา (Meuter and Bitner,
1998) ตัวอย่างของเทคโนโลยีการบริการด้วยต้นเองรวมถึง ตู้ ATM การจ่ายที่ปั๊มสถานีบริการน้ามัน การเช็คเอาท์
ของโรงแรมอัตโนมัติ การเซ็คอินด้วยตนเองของสายการบิน การทาธุรกรรมออนไลน์ เช่น การจ่ายเงินออนไลน์ ระบบ
ธนาคารออนไลน์ การซือ้ ของในร้านสะดวกซือ้ และการชาระเงินด้วยตนเองเป็นต้น (Rust & Kannan, 2016; Oliveira et
al., 2016; Amin, 2016)
สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการนั้น Lewis and Booms (1983) ได้ให้คานิยามของคุณภาพการ
ให้บริการว่าเป็นสิ่งที่ชวี้ ัดถึงระดับความสอดคล้องของการบริการที่ส่งมอบกับความต้องการของผู้ให้บริการต่อลูกค้า
หรือผู้รับบริการที่มีคาดหวังไว้ การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (delivering service quality) จึงหมายถึง การตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ ในขณะที่ Kandampully (1998) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการ
ให้บริการหรือ “service quality” นัน้ เป็นแนวคิดที่ถือหลักการการดาเนินงานบริการเพื่อสร้างความจงรักภักดีในการ
ใช้บริการ ซึ่งมาตรการวัดคุณภาพของการให้บริการบนพื้นฐานของ 5 ปัจจัย (Zeithaml et al., 1990; Parasuraman,
Berry, and Zeithaml, 1993) ประกอบด้วย
ความน่าเชื่อถือ (reliability) หมายถึง ความสามารถที่จะให้บริการตามค่ามั่นด้วยความถูกต้อง
การตอบสนอง(responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและบริการอย่างรวดเร็ว
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การให้ความเชื่อมั่น (assurance) หมายถึง การให้ความรู้ความสุภาพของพนักงานและความสามารถในการ
ส่งมอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
การเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถึง การดูแลลูกค้าของกิจการอย่างทั่วถึงเฉพาะราย
ความเป็นรูปธรรม (tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของสิ่งอานวยความสะดวกอุปกรณ์บุคคลและ
วัสดุอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร
สาหรับคุณภาพการบริการของเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองนั้น มีนักวิจัยได้พยายามแสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ทั้งในด้านบวก และด้านลบ เพื่อให้ผู้นาเอาเทคโนโลยีก ารบริการด้วยตนเองมาใช้ ซึ่ง Zeithaml and Gilly
(1987) ได้กล่าว ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยถึงความจาเป็นในการใช้เทคโนโลยีแทนพนักงานผู้ที่ให้บริการ เนื่องจาก
พฤติกรรมของผู้รับบริการส่วนใหญ่เกิดจากการรับบริการโดยตรงจากผู้ให้บริการซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ ในขณะที่ Dabholkar (1996) กล่าวว่า การควบคุมการปฏิบัติงานของเทคโนโลยีการให้บริการตนเอง
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ของเทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือและความเร็วในการใช้งานถือว่าเป็นตัวแปร
ที่สาคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการและความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Meuter and Bitner, 1998) ที่กล่าวถึงความ
หวาดกลัวต่อการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ สาหรับ Meuter et al., (2000) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจหรือความไม่พอใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเทคโนโลยีการให้บริการตนเอง ว่าประกอบไปด้วย ทัศนคติของ
ลูกค้ าที่ม องเห็นถึ ง ประโยชน์ และความสะดวกในการใช้งาน ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ
การศึกษาของ Blut, Wang and Schoefer (2016) ในขณะที่ Curran and Meuter (2005) ได้กล่าวว่า ทัศนคติของผู้ใช้ที่
มีต่อเทคโนโลยีในด้านการใช้งาน ประโยชน์ของการใช้งาน การตอบสนอง และความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยที่
เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานได้ ซึ่งสอดคล้องกับการของศึกษาของ Oliveira et al. (2016) และ Demoulin
and Djelassi (2016) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ ความพึงพอใจ และการกลับมาใช้อีกทั้ง
ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าได้ ดังนัน้ คุณภาพการให้บริการของเทคโนโลยีการให้บริการตนเอง หมายถึง ความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของผู้บริการในการให้บริการเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างหรือเป็นจุดเด่นของธุรกิจให้
เหนือกว่าคู่แข่งได้
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง สถานะของการบรรลุเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับการเสริมแรงและความเร้า
อารมณ์ขององค์กรผู้ให้บริการที่มีต่อลูกค้าหรือรับบริการ (Srivastava & Kaul, 2014) ซึ่ง Oliver et al. (2006) ได้
กล่าวถึง ความพึงพอใจ ว่า เป็นการบรรลุเป้าหมายของการรับบริการของผู้บริโภคและประสบการณ์การรับบริการ
ของผู้รับบริการ โดย Srivastava and Kaul (2014) กล่าวถึงการประเมินความพึงพอใจซึ่งสามารถทาได้โดยการ
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ด้านบริการและการประเมินประสบการณ์การบริการที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการรับบริการ ซึ่ง
การประเมินความพึงพอใจมีความสาคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรหรือบริษัทที่ให้บริการด้านการ
ต้อนรับและการพักผ่อนหย่อนใจ และรวมไปถึงธุรกิจสายการบิน ซึ่งต้องอาศัยความพึงพอใจของลูกค้าสู่ความสาเร็จ
ในการดาเนินธุรกิจ โดยผู้ให้บริการจะต้องสามารถจัดโครงสร้างสภาพแวดล้อมและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อ
อานวยความสะดวกต่างๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีที่สุด (Duerden et al., 2015; Ellis et al., 2017) ความพึง
พอใจถูกนาเอามาใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพในการทางานทั้งการบริการที่เกี่ยวข้องกับคนและเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (Meuter et al., 2000) เพราะหากการบริการของเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองที่
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริการนาเอามาใช้สามารถสร้างความพึงพอใจได้จะส่งผลถึงการกลับมาใช้อีกทั้งผู้ใช้บริการ
หรือลูกค้าได้ (Demoulin & Djelassi, 2016)
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แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้า
Gronroos (2000) กล่าวว่า ความจงรักภักดีของลูกค้า หมายถึง การที่ลูกค้าสนับสนุนและ ช่วยเหลือองค์กร
อย่างเต็มใจหรือสร้างผลประโยชน์ให้กับกิจการในระยะยาว ด้วยการซือ้ ซ้าหรือใช้บริการ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
จากกิจการ จนทาให้เกิดการแนะนาผู้อ่ืนถึงข้อดีต่าง ๆ ขององค์กร ผู้บริโภคจะมีความชื่นชอบในองค์กรที่ตนเลือก
มากกว่าองค์กรอื่น รวมถึงทัศนคติความรู้สึกในด้านดีต่าง ๆ โดยความจงรักภักดี ของลูกค้าจะคงอยู่นานเท่าที่ลูกค้า
รู้สึกว่าตนเองได้รับคุณค่าหรือ คุณประโยชน์ที่ดีกว่าที่ได้รับจากกิจการ หรือองค์กรอื่น ๆ ในขณะที่ Kumar and
Reinartz (2006) กล่าวว่า ลูกค้าที่จงรักภักดีตอ่ บริการ คือ บุคคลที่มีความเชื่อมั่น และมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าว่า
บริษัทนัน้ ๆ จะสามารถตอบสนองความปรารถนาทั้งความจาเป็น (Needs) และความต้องการ (Wants) ของพวกเขาได้
ดีที่สุดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จนทาให้บริษัทคู่แข่งไม่ถูกเลือกมาพิจารณาใน การซื้อเลย และลูกค้ามีความเต็มใจ
ที่จะใช้บริการอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงมีความพร้อมที่จะทาหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นผู้แทนขององค์กรในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลใกล้ชิด คนรู้จัก รวมทั้ง ญาติสนิทของพวกเขาเข้ามาร่วมเป็นลูกค้าของบริษัท ซึ่งเป็น
ความภักดีที่เกิดจากทัศนคติที่ดีที่ลูกค้ามี ความรู้สึกผูกพันกับองค์กรในระดับที่ลึกซึ้งและเกิดขึ้นในระยะยาว ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่า ความจงรักภักดีของลูกค้า คือการยอมกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ยินดีเล่าต่อเกี่ยวกับคุณภาพการ
บริการ ตลอดจนถึงการแนะนาถึงคุณภาพการบริการ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีของลูกค้าประกอบด้วย
ความพึงพอใจของลูกค้า ความเชื่อและความไว้ใจของลูกค้า คุณภาพในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มอบ
ให้กับลูกค้า ตลอดจนถึงความยุตธิ รรมและความเป็นธรรมในการกาหนดด้านกลยุทธ์ทางการตลาด (Haghighi et. al.,
2012) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim, Park and Jeong (2004) ที่ได้ศึกษา อุตสาหกรรมบริการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ในเกาหลี เกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้า พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนการรับรู้ของลูกค้าที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์มผี ลต่อความรู้สึกจงรักภักดีของลูกค้า และสอดคล้องกับ Kuusik (2007) ที่พบว่า ความพึงพอใจ ความ
น่า เชื่อ ถื อ ภาพลั ก ษณ์ และความสาคั ญของความสั ม พัน ธ์ ของลูก ค้ า ผู้ใ ช้บริ ก ารใช้ โทรคมนาคมในเอสโตเนีย มี
ความสาคัญต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลถึงความสามารถในสร้างกาไรขององค์กรได้ (Hallowell, 1996)
และประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ เช่น การเงิน การพัฒนาการ และเติบโตขององค์กร เป็นต้น (Loveman,1998)

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่ใช้บริการสายการบิน ต้นทุนต่าที่เปิดให้บริการในประเทศไทยแห่งหนึ่ง
ใช้วิธีก ารเลื อ กสุ่ ม ตั ว อย่า งแบบไม่ใ ช้ท ฤษฎีค วามน่า จะเป็ น โดยการเลือ กกลุ่ ม ตั ว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive
sampling) พิจารณาจากลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจากนัน้ อาศัยความสะดวก
ในการเก็บแบบสอบถาม โดยทาการเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้น จานวน 387 ชุด จากการคานวณแบบไม่ทราบจานวน
ประชากร (Cochran, 1977) แต่มแี บบสอบถามตอบกลับมาเพียง 300 ชุด ซึ่งคิดได้เท่ากับร้อยละ 77.52 โดยถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ในทางสังคมศาสตร์ (Baruch, 1999; Nulty, 2008) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบ
ซึ่งสร้างขึ้นจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและทาการรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออส
เซ็คอินอัตโนมัติ) ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และส่วนที่ 4 ความจงรักภักดีของลูกค้า โดยใช้เกณฑ์วัด
ระดับความสาคัญแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า(Likert Rating Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับที่ 5 = เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ระดับที่ 4 = เห็นด้วย ระดับที่ 3 = เห็นด้วยปานกลาง ระดับที่ 2 = ไม่เห็นด้วย และระดับที่ 1 = ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง
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การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ Conbach’s Alpha โดย
ผลการศึกษา พบว่า ข้อคาถามที่เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอิน
อัตโนมัติ) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความจงรักภักดีของลูกค้า มีค่าสัมประสิทธิ์ Conbach’s Alpha เท่ากับ
0.921, 0.881 และ 0.906 ตามลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 หมายความว่าข้อคาถามชุดนี้สามารถนาไปใช้วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มผี ลต่อตัวแปรตาม
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิ ติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง และใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ซึ่งจะต้องมีการ
ทดสอบความเหมาะสมของแบบจาลองด้วยค่าดัชนีช้ีวัดความกลมกลืนของแบบจาลองมีความเหมาะสมเชิงประจัก ษ์
ประกอบด้วย ค่า cmin/df ค่า P-value ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) ค่าดั ชนีรากของค่าเฉลี่ย กาลัง สองของส่ วนเหลือ (RMR) ค่าความคลาดเคลื่อ นในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรีย บเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) และค่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง (NFI) (Wheaton, Muthen, Alwin, &
Summers, 1977; Hu, & Bentler, 1999; Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; Sukortprommee, 2013, และสุภมาส
อังศุโชติ, 2511)

ผลการศึกษา
ด้านการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 300 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีอายุระหว่าง 21 - 40 ปี จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 มี
อาชีพเป็นข้าราชการ จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 198 คน คิด
เป็นร้อยละ 66 มีรายได้ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 42 และเดินทาง
ภายในประเทศ จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 61
ด้านการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ)
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความจงรักภักดีของลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์คา่ ความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็น โดยมีรายละเอียดดังด้านล่างนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็น
เกี่ ย วกั บคุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารเทคโนโลยีก ารบริก ารด้ ว ยตนเอง (ตู้คี อ อสเซ็ ค อิน อั ต โนมั ติ) ความพึง พอใจของ
ผู้ใช้บริการ และความจงรักภักดีของลูกค้า
ตัวแปร
ค่าความ ค่าความ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความ
เบ้
โด่ง
มาตรฐาน
คิดเห็น
TAN: ความเป็นรูปธรรม
0.01
-0.41
3.67
0.71
มาก
REL: ความน่าเชื่อถือ
-0.13
-0.71
3.61
0.89
มาก
RES: การตอบสนองลูกค้า
-0.08
-0.94
3.69
0.84
มาก
ASS: การให้ความเชื่อมั่น
0.05
-0.70
3.36
0.83
ปานกลาง
EMP: การเข้าใจลูกค้า
0.13
-1.05
3.70
0.80
มาก
SERS1: พอใจกับบริการที่ได้รับ
-0.46
-0.52
4.01
0.92
มาก
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ตัวแปร
SERS2: พอใจกับความน่าเชื่อถือ
SERS3: พอใจกับการตอบสนอง
SERS4: พอใจกับการให้บริการของ
พนักงาน
LOY1: กลับมาใช้บริการอีกครั้ง
LOY2: การเล่าต่อเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการ
LOY3: การแนะนาถึงคุณภาพการ
บริการ

ค่าความ
เบ้
0.04
-0.13
-0.58

ค่าความ ค่าเฉลี่ย
โด่ง
-0.62
3.74
-0.63
3.58
-0.36
3.60

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.88
0.92
1.16

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก

-0.50
-0.12

-0.30
-0.42

3.95
3.49

0.92
0.95

มาก
มาก

-0.36

-0.83

3.85

1.06

มาก

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินมีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความจงรักภักดีของลูกค้า
อยู่ในระดับมาก โดย มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.49 – 4.01 นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมีค่าความเบ้และค่าความโด่ง
รูปแบบที่เหมาะสม โดยมีค่าความเบ้อยูร่ ะหว่าง -0.58 และ 0.13 และค่าความโด้งอยูร่ ะหว่าง -0.30 และ -1.05
โดยก่อนที่จะนาเอาแบบจาลองตัวแปรเชิงโครงสร้างมาทาการทดสอบนั้น ผู้วิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด
LOY1 LOY2 LOY3 SERS4 SERS3
LOY1 1.00
LOY2 0.68 1.00
LOY3 0.88 0.71 1.00
SERS4 0.60 0.65 0.62 1.00
SERS3 0.60 0.48 0.62 0.64 1.00
SERS2 0.68 0.55 0.70 0.60 0.60
SERS1 0.70 0.56 0.67 0.74
0.74
TAN
0.52 0.42 0.54 0.53 0.53
REL
0.51 0.54 0.53 0.53 0.53
RES
0.61 0.49 0.63 0.62 0.62
ASS
0.59 0.47 0.61 0.60 0.60
EMP
0.60 0.48 0.62 0.61
0.61

SERS2

SERS1

TAN

1.00
0.69
0.60
0.49
0.59
0.46
0.57

1.00
0.62
0.61
0.73
0.70
0.79

1.00
0.68
0.68
0.66
0.67
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REL

RES

ASS EMP

1.00
0.68 1.00
0.66 0.78 1.00
0.67 0.79 0.76 1.00

จากตารางข้างต้น พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวมีค่าตั้งแต่ 0.46 ถึง 0.88 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 0.9
หมายความว่าไม่พบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในกันเอง (Tabachnick & Fidell, 2001) หลังจากนั้น ผู้วิจัย
ได้ทาการทดสอบแบบจาลองที่ได้จากกรอบแนวความคิดเพื่อทาการทดสอบสมมุตฐาน และนาเสนอตามตารางและ
รูปภาพด้านล่างนี้
0.86

0.56

SERS1

0.63

SERS2

SERS3

0.75

0.93

0.64

0.80

SERS4
0.80

SERS
0.58

TAN

0.76

0.57

REL

0.76

0.80

RES

0.90
0.87

0.75

ASS

0.77

EMP

0.87
0.72

SERQ-TECH
0.11

0.88

LOY
0.92

0.74

0.95

LOY1

LOY2

LOY3

0.84

0.55

0.91

ภาพที่ 2 รูปแบบจาลองสุดท้าย
หมายเหตุ: SERQ-TECH = คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) SERS =
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และ LOY = ความจงรักภักดีของลูกค้า
ตารางที่ 3 ค่าดัชนีช้วี ัดความกลมกลืนของแบบจาลอง
การทดสอบ

Cmin/df

df

p-value

2.92

43 0.00

GFI

AGFI

RMR

RMRSEA

TLI

CFI

NFI

0.94 0.89

0.03

0.08

0.96 0.98 0.96

จากการสร้างแบบจาลองโครงสร้างจากตารางที่ 3 พบว่า ค่า cmin/df มีค่าเท่ากับ 2.92 ค่า P-value มีค่า
เท่ากับ 0.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)
มีค่าเท่ากับ 0.89 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.03 ค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.08 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker
และ Lewis (TLI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ดัชนีวัด
เปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง (NFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวพบว่า ค่าดัชนีช้ีวัดความกลมกลืน
ของแบบจาลองมีความเหมาะสมเชิงประจักษ์มคี ่าเป็นตามเงื่อนไข ยกเว้นค่า p-value ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
0.05 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรั บแก้แล้ว (AGFI) ที่มีน้อยกว่า 0.9 แต่ยังสามารถยอมรับได้ (Wheaton,
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Muthen, Alwin, & Summers, 1977; Hu, & Bentler, 1999; Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; Sukortprommee,
2013, และสุภมาส อังศุโชติ, 2511) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงยอมรับความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแบบจาลองนี้ได้
นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์แบบจาลองแสดงให้เห็นถึงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบจาลอง ค่า
ความคลาดเคลื่อน ค่า T-Value (C.R.) และค่า p-value โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบจาลอง ค่าความคลาดเคลื่อน ค่า T-Value (C.R.) และค่า p-value
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
S.E.
C.R.
P
SERQ-TECH ---> SERS
0.87
0.05
21.50 ***
SERQ-TECH ---> LOY
0.11
0.14
1.19
0.234
SERS
---> LOY
0.72
0.12
7.05
***
หมายเหตุ: *** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
SERQ-TECH = คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตูค้ ีออสเซ็คอินอัตโนมัต)ิ
SERS = ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และ LOY = ความจงรักภักดีของลูกค้า
จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรต้นทุกตัวมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ยกเว้น
ตัวแปรด้านคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) ที่ไม่มีผลกระทบต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้า เนื่องจากมีค่า p-vale เท่ากับ 0.234 นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานมีค่า
ตัง้ แต่ 0.11 ถึง 0.87 และค่า T-Value (C.R.) มีค่าตั้งแต่ -1.19 ถึง 21.50 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ตั้งแต่
0.05 ถึง 0.14
เมื่อมีการพิจารณาอิทธิพลของตัว แปรทั้งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจั ย
คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริ การ และ
ความจงรักภักดีของลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธ์เส้นทางของอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม
ตัวแปร
SERQ-TECH

อิทธิพลรวม

อิทธิพลทางตรง

อิทธิพลทางอ้อม

SERS

LOY

SERS

LOY

SERS

LOY

0.872***

0.737***

0.872***

0.113

-

0.624***

SERS
0.716***
0.716***
หมายเหตุ: *** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
SERQ-TECH = คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตูค้ ีออสเซ็คอินอัตโนมัต)ิ
SERS = ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และ LOY = ความจงรักภักดีของลูกค้า
จากตารางที่ 5 พบว่า คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) มี
ผลกระทบโดยรวมต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.872 และมีผลกระทบโดยรวม
ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.737 และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีผลกระทบ
โดยรวมต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.716 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง พบว่า
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คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) มีผลกระทบทางตรงต่อ ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.872 และแต่มีผลกระทบทางตรงต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้า และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีผลกระทบทางตรงต่อความจงรักภักดีของลูกค้าด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.716 สาหรับการพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม พบว่า คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง
(ตูค้ ีออสเซ็คอินอัตโนมัต)ิ มีผลกระทบทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของลูกค้าด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.624
การทดสอบสมมติฐาน
ลาดับถัดไป ผู้วิจัยจะนาผลที่ได้ จากแบบจ าลองไปใช้ในการทดสอบสมมุต ฐานตามที่ ได้ระบุไว้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
สมมติฐานที่ 1. คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้
บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่า
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1. พบว่า คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองมีผลกระทบต่อความพึง
พอใจของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นที่
0.001 เนื่องจากค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นอกจากนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.87 ค่า
t-value (C.R.) เท่ากับ 21.50 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 ซึ่งมีความสามารถในการพยากรณ์ คิด
เป็นร้อยละ 587
สมมติฐานที่ 2. คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองมีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้
บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่า
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2. พบว่า คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองไม่มีผลกระทบต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า p-value
มีค่าเท่ากับ 0.234 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05
สมมติฐานที่ 3. ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัท
สายการบินต้นทุนต่า
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3. พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าใน
การใช้บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.001 เนื่องจากค่า pvalue มีค่าน้อยกว่า 0.05 นอกจากนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 ค่า t-value (C.R.) เท่ากับ
7.05 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 ซึ่งมีความสามารถในการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 70.5
สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) มีผลกระทบต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีผลกระทบต่อ ความจงรักภักดีของลูกค้าอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.87 และ 0.72 ที่ค่า T-Value
(C.R.) เท่ากับ 21.50 และ 7.05 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 และ 0.12 ตามลาดับ แต่คุณภาพ
การให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตูค้ ีออสเซ็คอินอัตโนมัต)ิ ไม่มีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
เนื่องจากมีค่า p-value เท่ากับ 0.234 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.001
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของคุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองที่ มีต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าผ่านความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่า พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 21 - 40 ปี มีอาชีพเป็นข้าราชการ มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 20,001 - 30,000
บาท และเดินทางภายในประเทศ นอกจากนี้ ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น พบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการสาย
การบินมีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตูค้ ีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ และความจงรักภักดีของลูกค้า อยู่ในระดับมาก
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1. พบว่า คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองมีผลกระทบต่อความพึง
พอใจของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่า เนื่องจาก คุณภาพการบริการของเทคโนโลยีบริการ
ด้วยตนเอง โดยเฉพาะตู้คีออสซ็คอิน ที่สามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารได้เกิดความคล่องตัว ไม่ต้อง
เสียเวลาในการรอคิวเป็นระยะเวลานานเกินไป มีมาตรฐานในการให้บริการ ตลอดจนความสามารถของการให้การ
บริการเทคโนโลยีบริการด้วยตนเองที่เข้าถึงได้ง่าย ฟังชั่นที่มีการใช้งานง่าย และมีให้บริการเป็นจานวนมาก จึงส่งผล
ให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริ การได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Meuter and Bitner (1998) ที่
พบว่า เทคโนโลยีการให้บริการด้วยตนเองสามารถให้บริการทีม่ มี าตรฐาน รวดเร็ว และสามารถส่งมอบการบริการได้
ตลอดเวลา และยังสอดคล้องกับ Oliveira et al. (2016) พบว่า เทคโนโลยีการให้บริการด้วยตนเองสามารถช่วยลด
เวลาในการรอได้ ซึ่งถึงแม้ว่าการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองในระยะแรกจะต้องเผชิญกับการวิตกกังวลและ
ความหวาดกลัวของผู้ใช้บริการตามการค้นพบของ Zeithaml and Gilly (1987) และ Meuter and Bitner (1998) แต่
องค์กรผู้ที่นาเอาเทคโนโลยีมาใช้ก็ไม่ได้ละเลยจากปัจจัยดั งกล่าว ด้วยการจัดสรรพนักงานคอยให้การช่วยเหลือและ
แนะนาแนวทางในการใช้และการแก้ปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองตามแนวทางการให้บริการที่มี
คุณภาพตามมาตรการวัดของ Parasuraman, Berry and Zeithaml (1993) ที่ได้พัฒนามาตรการวัดคุณภาพของการ
ให้บริการบนพืน้ ฐานของ 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรม ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองลูกค้า การให้ความ
เชื่อมั่น และการเข้าใจลูกค้า ดังนัน้ จึงทาให้เทคโนโลยีบริการด้วยตนเองมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
ในการใช้บริการได้เป็นอย่างดี (Demoulin & Djelassi, 2016)
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2. คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองไม่มีผลกระทบต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่า เนื่องจาก คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองยังไม่
สามารถเป็นที่ยืนยันได้ว่าจะทาให้เกิดการกลับมาใช้ หรือการนึกถึงผู้ให้บริการปัจ จุบันได้หรือไม่ เพราะผู้ใช้บริการยัง
ไม่มั่นใจว่า หลังจากการใช้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองจะเกิดความพึงพอใจได้หรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของนักวิจัยหลายท่านที่ได้ค้นพบว่า การใช้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองนั้นสามารถให้ผลลัพธ์ทั้ง
ในด้านบวก และด้านลบอันเนื่องมาจากความวิตกกังวลของผู้ใช้บริการในความไม่รู้จักของเทคโนโลยีในครั้งแรก
(Zeithaml & Gilly, 1987) อีกทั้ง เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะเกิด ความพึงพอใจหรือความไม่พอใจอัน
เนื่องมาจากปัจจัยที่มีมากมาย เช่น ทัศนคติของลูกค้าที่มองเห็นถึ งประโยชน์และความสะดวกในการใช้งาน ความ
พร้อมใช้งานของเทคโนโลยี เป็นต้น (Meuter et al., 2000) ซึ่งผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ พบว่า คุณภาพเทคโนโลยี
การบริการด้วยตนเองจะมีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ได้นั้นต้องผ่านการเกิดความพึงพอใจของลูกค้า
เสียก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ Demoulin and Djelassi (2016) ที่พบว่า ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีจะเกิดผลการตัดสินใจเข้า
ใช้บริการ แล้วเกิดความพึงพอใจ จึงจะส่งต่อการกลับมาใช้บริการอีกและจงรักภักดีในการให้บริการนั้น
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จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3. ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลกระทบต่อความจงรักภักดี ของลูกค้าในการใช้
บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่า เนื่องจาก การให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ามีความจาเป็นที่จะต้องนาเอา
เทคโนโลยีก ารบริ ก ารด้ ว ยตนเองมาใช้จ ะได้ช่ว ยลดต้น ทุน ทางการดาเนิน ธุ รกิ จ เช่น ค่ า จ้า งแรงงาน ค่ า บริ ก าร
ตลอดจนความสามารถของเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานการให้การบริการ และสามารถส่งมอบการบริการได้ตลอดเวลา
(Meuter and Bitner, 1998) ซึ่งการจะทาให้การใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองนั้นเกิดคุณภาพท่ามกลางความ
หวาดกลัวและสงสัยของผู้ใช้บริการในครั้งแรกนั้น (Zeithaml & Gilly, 1987) องค์กรมีความจาเป็นที่ต้องมีการบริ การ
จัดการด้านคุณภาพ ทั้งด้าน ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรม ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองลูกค้า การให้ความ
เชื่อมั่น และการเข้าใจลูกค้า ตามการพัฒนาตัวชี้วัดด้านคุณภาพของ Parasuraman, Berry, and Zeithaml (1993) ซึ่ง
องค์กรสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทยก็สามารถทาได้ดี จากตัวอย่างของสายการบิน เช่น ไทยแอร์เอเชีย ที่มีการ
น าเอาเทคโนโลยีก ารบริ ก ารด้ ว ยตนเอง เช่น การอิน ผ่ า นโทรศั พ ท์ มือ ถื อ เช็ค อิ น ผ่ า นตู้คี อ อส การจองตั๋ว ผ่ า น
แอพพลิเคชั่น ที่จะมีบริการ call center คอยให้คาปรึกษา หรือเมื่อมาเช็คอินที่ตู้เช็คอินที่สนามบิน ก็จะมีพนักงานคอย
ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือ (นายสิทธิโชค พราหมณ์แก้ว, 2559) ซึ่งสามารถส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
หรือลูกค้าได้ (Demoulin & Djelassi, 2016)และมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าบริษัทนั้น ๆ มีคุณภาพและสร้างความ
พึงพอใจที่ดี (Kumar & Reinartz, 2006)
จากการศึกษาดังกล่าว ผู้ประกอบการของธุรกิจสายการบินควรใช้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การบริการ
ด้วยตนเองเข้ามาประยุกต์ใช้ผสมผสานทางธุรกิจการบินให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการให้ความสาคัญกับคุณภาพ
การบริการ ทั้งด้านความเป็นรูปธรรม ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองลูกค้า การให้ความเชื่อมั่น และการเข้าใจลูกค้า
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด และจัดสรร
เทคโนโลยีบริการด้วยตนเองใหม่ๆ ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนมีการวัดความพึงพอใจ
จากลูกค้าเป็นระยะๆ และมีการติดตามผลอยู่เสมอ
สาหรับการศึกษาในอนาคต ผู้วิจัยอาจจะมีการขยายขอบการศึกษาด้านกลุ่มตัวอย่าง เช่น สายการบินที่มี
การบริการเต็มรูปแบบ สายการบินภายต่างประเทศ เป็นต้นเพื่อเปรียบเทียบกับสายการบินต้นทุนต่า เพราะแต่ละ
บริษัทอาจจะมีการให้ความสาคัญในการใส่ใจและคานึง ถึงการบริการด้านเทคโนโลยี การบริการด้วยตนเองที่ช่วยให้
เกิดความพึงพอใจในการบริการ เพื่อสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าแตกต่างกัน นอกจากนี้ ควรใช้วิธีการศึกษาอื่นๆ
เช่น วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสัมภาษณ์แบบ Focus group เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก อี กทั้งเพื่อเป็น
การยืนยันผลการศึกษาที่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาอาจจะมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและ
อุปสรรคจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริการด้วยเทคโนโลยี บริการด้วยตนเอง
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
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“ชีวติ ในเมืองไทย”: ปริจเฉทเรื่องเล่าของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย
“Life in Thailand”: A Narrative Discourse of Foreign Students who are
Learning Thai
วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ1* และ วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต1
Wuttinun Kaewjungate1* and Wipada Rattanadilok Na Phuket1
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริจเฉทเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียน
ภาษาไทย โดยใช้แนวคิดของนักภาษาศาสตร์ ได้แก่ Labov and Waletzky (1967) Longacre (1983) และ Halliday &
Hasan (1976) ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ งานเขียนเรื่องเล่าของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยอยู่ชั้นปีที่ 2
จานวน 11 คน
ผลการวิจัยพบว่า เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยประกอบด้วย
โครงสร้างปริจเฉท ได้แก่ การเปิดเรื่อง การปิดเรื่อง เรื่องและเนื้อความที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเล่าเรื่อง นอกจากนี้ยัง
พบว่า นิสิตชาวต่างประเทศใช้กลไกการเชื่อมโยงความในปริจเฉทเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมือ งไทย 4 ประเภท ได้แก่
การใช้คาเชื่อม การละ การอ้างถึง และการซ้า ทาให้ปริจเฉทเรื่องเล่ามีเอกภาพและมีสัมพันธภาพ
คาสาคัญ: เรื่องเล่า, การเชื่อมโยงความ, ปริจเฉทวิเคราะห์, ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

Abstract
The objective of this article is to analyze a narrative discourse about life in Thailand of foreign students
who are learning Thai by using the concept of linguists: Labov and Waletzky (1967) Longacre (1983) and
Halliday & Hasan (1976). The data were totally collected from 11 narrations of foreign students who are learning
Thai in the second year.
It’s found that a narrative discourse about life in Thailand of foreign students who are learning Thai
consists of discourse structure such as opening discourse, closing discourse, topic and comment that related to
narrative strategies. In addition, foreign students use 4 mechanisms of cohesion in the narrative discourse about
life in Thailand such as using conjunction, ellipsis, reference and reiteration that made a unity and association
with their narrative discourse.
Keywords: Narrative, Cohesion, Discourse Analysis, Thai as a Foreign Language
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บทนา
ปัจจุบันชาวต่างประเทศให้ความสนใจเรียนภาษาไทยในประเทศไทยมากขึ้น ดังที่นวลทิพย์ เพิ่มเกษร (2555:
4) กล่าวว่า สถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่าง
แพร่ ห ลายทั้ ง หน่ ว ยงานรั ฐ บาลและหน่ ว ยงานเอกชน เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ รวมทั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เช่นกัน มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศชื่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ โดยเริ่มใช้หลักสูตรครั้งแรก
ในปีการศึกษา 2551 และได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ งนี้หลักสูตรดังกล่าวรับนิสิตชาวต่างประเทศที่เข้ามา
ศึกษาแบบเต็มเวลา 4 ปี และรับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่สัญญาตามข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
อย่างไรก็ตาม การที่นิสิตชาวต่างประเทศเข้ามาเรียนภาษาไทยในประเทศไทยไม่ว่าจะเข้ ามาศึกษาในฐานะ
ของนิสติ แบบเต็มเวลา 4 ปี หรือในฐานะของนิสิตแลกเปลี่ยนย่อมมีเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งที่ประทับใจและไม่ประทับใจใน
ประเทศไทย เรื่องเล่าจากประสบการณ์ของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยจึงน่าสนใจศึกษาในประเด็นที่ว่า
ผู้เรียนชาวต่างประเทศมีวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวตลอดจนความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ออกมาเป็นภาษาไทยได้อย่างไร
และสามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้ผู้รับสารเข้าใจได้อย่างไร
ทั้งนี้ในมุมมองของนักภาษาศาสตร์ เรื่องเล่าจัดเป็น ปริจเฉทประเภทหนึ่งเรียกว่าปริจเฉทเรื่องเล่า หรือ
narrative discourse เพราะมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่มีเอกภาพ รวมทั้งเนื้อความของปริจเฉทยังสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเนื่อ งตามล าดับเวลาของเหตุก ารณ์ และผู้ส่ งสารมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้รับสารได้ทราบเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง
นอกจากนี้เนื้อความในเรื่องเล่ายังมีการกล่าวถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้แสดง หรือตั วละครด้วย (สมทรง บุรุษพัฒน์, 2537:
25; ชลธิชา บารุงรักษ์, 2539: 238) อย่างไรก็ตาม ความน่าสนใจของเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของนิสิตชาว
ต่างประเทศคือ วิธีการสร้างปริจเฉทเรื่องเล่าให้มีเอกภาพและเกิดสัมพันธภาพผ่านการใช้ภาษาไทยของผู้ที่ไม่ได้ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปริจเฉทเรื่องเล่าจากประสบการณ์ในภาษาไทย พบว่ามีเพียงงานวิจัย
ของทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์ (2547) เท่านั้นที่ศึกษาการวางโครงเรื่องในปริจเฉทเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์อ้อมในภาษาไทย แต่ไม่พบว่ามีผู้ศึกษาเรื่อ งเล่าจากประสบการณ์ของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรีย น
ภาษาไทยไว้ งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาเรื่องเล่าดังกล่าวเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของนิสิตชาว
ต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยเป็นปริจเฉทที่มีเอกภาพและมีสัมพัน ธภาพที่แสดงให้เห็น ได้ด้ วยกลไกทางภาษาใน
ลักษณะต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาโครงสร้าง กลวิธีการเล่าเรื่อง และกลไกการเชื่อมโยงความในปริจเฉทเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตใน
เมืองไทยของนิสติ ชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย
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กรอบแนวคิด
คาว่า discourse ตามนิยามของ James Paul Gee (1999: 6-9) มีสองนัยกล่าวคือ การใช้ “d” (little d) จะใช้
ในความหมายของการใช้ภาษาในบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ นิยามดังกล่าวสัมพันธ์กับ Brown and Yule (1983: 1)
ที่กล่าวถึงการวิเคราะห์ discourse ว่าจะต้องวิเคราะห์บริบทหรือสถานการณ์การใช้ภาษาเพื่อแสดงให้เห็นหน้าที่หรือ
วัตถุประสงค์ของการใช้ภาษาในบริบทหรื อสถานการณ์นั้น ๆ ส่วน Discourse ที่ใช้ “D” หรือ (big D) นั้นจะใช้ใน
ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวิถีปฏิบัติในสังคมหรือที่นักวิชาการชาวไทยเรียกว่า วาทกรรม ซึ่งใน
งานวิจัยนี้จะขอกล่าวถึง discourse ในความหมายแรกเท่านัน้ โดยนักวิชาการทางภาษาศาสตร์ชาวไทยเรียก discourse
ในความหมายแรกนีแ้ ตกต่างกันออกไปไม่วา่ จะเป็นข้อความต่อเนื่อง ปริจเฉท วจนะ ภาษาระดับข้อความ สัมพันธสาร
และข้อความ ศัพท์ต่าง ๆเหล่านี้ใช้ในความหมายที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีการมองทั้งในมิติของโครงสร้างและมิติ
ของการใช้ภาษาในบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งนี้ในมิติของโครงสร้างคือ การศึกษาภาษาในระดับที่สูงหรือเหนือกว่าประโยคหรืออนุพากย์ (Stubbs,
1983: 1) โดยมีโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมทั้งความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ชัดเจน (Harris, 1951 อ้างถึงใน
ณัฐ พร พานโพธิ์ ทอง, 2556: 2) ส่ ว นในมิติข องการใช้ภ าษาในบริบทหรือ สถานการณ์ ต่า ง ๆ คื อ การศึก ษา
กระบวนการที่ผู้ส่งสารใช้รูปภาษาผ่านการพูดหรือการเขียนเพื่อสื่อเจตนาหรือความหมายให้บรรลุตามเจตนาหรือ
วัตถุประสงค์บางประการ (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 5)
Longacre (1983) ได้แบ่งประเภทของปริจเฉทออกเป็น 4 ประเภท โดยพิจารณาจากลาดับความต่อเนื่องของ
เวลาในเหตุการณ์กับแนวโน้มการอ้างถึงผู้กระทาตลอดเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากการพูดหรือเกิดจากการเขียน
ประเภทของปริจเฉทได้แก่ ปริจเฉทเรื่องเล่า (narrative discourse) ปริจเฉทกระบวนการ (procedural discourse)
ปริจเฉทข้อปฏิบัติ (behavioral discourse) และทัศนปริจเฉท (expository discourse) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึง
ปริจเฉทเรื่องเล่าเท่านัน้
ปริจเฉทเรื่องเล่าเป็นปริจเฉทที่มีการลาดับความต่อเนื่องของเหตุการณ์ตามกาลเวลา ไล่ลาดับการเกิดขึ้น
ก่อนหลัง นอกจากนี้ปริจเฉทเรื่องเล่าจะประกอบไปด้วยผู้กระทา เช่น นิทานจะมีการเล่าถึงตัวละครที่เป็นผู้ดาเนินเรื่อง
(สมทรง บุรุษพัฒน์, 2537: 25) เรื่องเล่าจึงเป็นปริจเฉทที่ผู้ส่งสารมีวัตถุประสงค์หรือเจตนาให้ผู้รับสารได้รับทราบ
เรื่องราวต่าง ๆ โดยอาจมีการกล่าวอ้างคาพูด ความคิด หรือข้อเท็จจริงบางประการ ภาษาที่ใช้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป
ประโยคบอกเล่า อาจมีการใช้รูปประโยคปฏิเสธบ้าง ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในเรื่องเล่านั้น ๆ (ชลธิชา บารุงรักษ์, 2539:
233)
นอกจากนี้เรื่องเล่ายังเป็นปริจเฉทที่มีโครงสร้าง เพราะผู้เล่าจะต้องมีการวางกรอบเรื่องราวเพื่อให้เรื่องเล่าที่
ถ่ายทอดออกมานั้นต่อเนื่องกันเป็นลาดับ ไม่วกวนหรือทาให้ผู้รับสารเกิดความสับสน Labov and Waletzky (1967
อ้างถึงใน ทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์, 2547) กล่าวว่าโครงสร้างของเรื่องเล่าจากประสบการณ์ประกอบด้วยการเกริ่นนา
หรือการเปิดเรื่อง การแนะนาบริบทของเรื่อง การดาเนินเรื่อง การแสดงทรรศนะ การคลี่คลายเรื่อง และการจบเรื่อง
หรือการปิดเรื่อง ในขณะที่ Longacre (1983) กล่าวว่าโครงสร้างของเรื่องเล่าทั่วไปจะประกอบด้วยการนาเรื่อง
เหตุการณ์ยั่วยุ การเพิ่มความขัดแย้ง จุดตึงเครียด การคลี่คลายปัญหา เหตุการณ์ต่อเนื่อง และการสรุป โดยเชื่อว่า
ปริจเฉทเรื่องเล่าส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างลึก (deep structure) หรือที่ Longacre เลี่ยงไปใช้คาว่า notional structure เพื่อ
ไม่ให้เกิดความสับสนกับความคิดเรื่องโครงสร้างลึกของ Chomsky โดยโครงสร้างลึกของเรื่องเล่านั้นคือ เค้าโครงเรื่อง
(plot) ซึ่งเป็นแก่นของเรื่องราวทั้งหมด
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ทั้งนีเ้ รื่องเล่าต่าง ๆ จะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและมีใจความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ผู้ส่งสารจะต้องใช้การ
เชื่อมโยงความ (cohesion) ที่เหมาะสม ดังที่ Halliday and Hasan (1976 cited in Martin, 2001: 36) กล่าวว่า การ
เชื่อมโยงความเป็นกลไกทางภาษาที่ทาให้ป ริจเฉทมีสัมพันธภาพและมีเอกภาพ ทาให้ผู้รับสารสามารถตีความและ
เข้าใจความหมายที่ผู้ส่งสารสื่อออกมาได้ โดยเสนอการเชื่อมโยงความไว้ 5 ประเภท ได้แก่ การอ้างถึง (reference)
การละ (ellipsis) การแทนที่ (substitution) การใช้คาเชื่อม (conjunction) และการเชื่อมโยงคาศัพท์ (lexical cohesion)
แนวคิ ด ที่ ท บทวนมาพอสั ง เขปข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จะใช้ ม าเป็ น แนวทางในการศึ ก ษาปริ จ เฉทเรื่ อ งเล่ า จาก
ประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสติ ชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย

วิธีวิทยาการวิจัย
งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานเขียนเรื่องเล่าของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยอยู่ชั้นปีที่ 2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ จานวน 11 คน โดยผู้วิจัย
กาหนดหัวข้อในการเขียน ได้แก่ หัวข้อเรื่อง “ชีวิตในเมืองไทย” รวมทั้งกาหนดให้นิสิตชาวต่างประเทศเขียนเล่าเรื่อง
โดยมีความยาวประมาณ 10 บรรทัดและใช้เวลาในการเขียนไม่เกิน 30 นาที
เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยได้แล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปริจเฉท ปริจเฉท
เรื่องเล่า รวมทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปริจเฉทเรื่องเล่าจากประสบการณ์เพื่อที่จะนาความรู้ที่ ได้มาเป็นกรอบ
การวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์โครงสร้างของปริจเฉทที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเล่าเรื่อง รวมทั้งจะวิเคราะห์
กลไกการเชื่อมโยงความที่นิสิตชาวต่างประเทศเลือกใช้สร้างเรื่องเล่าให้มีเอกภาพและมีสัมพันธภาพ อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยครั้งนีจ้ ะนาเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา
งานวิจัยนี้แบ่งการนาเสนอผลการศึกษาปริจเฉทเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศ
ที่เรียนภาษาไทยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. โครงสร้างของปริจเฉทเรื่องเล่ากับกลวิธีการเล่าเรื่อง และ 2. การเชื่อมโยง
ความในปริจเฉทเรื่องเล่า รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างของปริจเฉทเรื่องเล่ากับกลวิธีการเล่าเรื่อง
การศึกษาโครงสร้างของปริจเฉทเรื่องเล่ากับกลวิธีการเล่าเรื่องทาให้พบว่า โครงสร้างของปริจเฉทเรื่องเล่า
เกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยประกอบด้วยการเปิดเรื่อง การปิดเรื่อง เรื่องและ
เนื้อความ โครงสร้างปริจเฉทที่พบสัมพันธ์กับกลวิธีการเล่าเรื่องของนิสติ ชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยดังนี้
1.1 การเปิดเรื่อง เป็นการเริ่มต้นปริจเฉทเรื่องเล่า จากการศึกษาปรากฏว่าผู้เล่าให้ความสาคัญกับผู้กระทา
(agent orientation) ในที่น้ี หมายถึงตัวผู้เล่าซึ่งเป็นนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย และการเรียงลาดับเวลา
(temporal succession) สอดคล้องกับลักษณะของปริจเฉทเรื่องเล่าตามที่ Longacre (1983) ได้จาแนกไว้ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (1) ผมมาเรียนภาษาไทย อยูป่ ระเทศไทยมา 1 ปีแล้ว
ตัวอย่าง (2)ดิฉันชื่อ xx ชื่อจีนชื่อ xx ปีน้อี ายุ 20 ปี ฉันมาประเทศไทยมา 2 ปีแล้ว
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าเปิดเรื่องโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 เรียกแทนตัวเอง และใช้สรรพนามเช่นนี้
ตลอดทั้งเรื่องเล่า อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าการกล่าวถึงตัวเองของผู้เล่าแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันอยู่
บ้ า ง ผู้ เล่ า ส่ ว นหนึ่ง เน้น การให้ รายละเอีย ดของตนเอง เช่น การให้ ข้ อ มู ล ชื่อ และอายุ ดั ง ปรากฏในตั ว อย่า ง (2)
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ส่วนการกล่าวถึงสถานที่ ผู้เล่าทั้งหมดกล่าวถึงสถานที่พร้อมกับระบุช่วงเวลาด้วยเสมอ เช่น “อยู่ประเทศไทยมา 1 ปี
แล้ว”, “ฉันมาประเทศไทยมา 2 ปีแล้ว” เป็นต้น
นอกจากนี้การศึกษาการเปิดเรื่องยังทาให้พบว่า นิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยใช้กลวิธีการเปิดเรื่อง
โดยสามารถสรุปเป็นโครงสร้างได้ดังนี้
การกล่าวถึงตัวผู้เล่าเรื่อง (ไม่เน้น/เน้นรายละเอียดของผู้เล่า) + การกล่าวถึงสถานที่และเวลา
1.1.1 การกล่าวถึงตัวผู้เล่าเรื่อง (แบบไม่เน้นรายละเอียดของผู้เล่า) + การกล่าวถึงสถานที่ และ
เวลา เป็นกลวิธีการเปิดเรื่องที่ไม่ได้เน้นรายละเอียดของตัวผู้เล่า พร้อมกับการกล่าวถึงสถานที่และเวลาของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นก่อนทีจ่ ะเข้าสูส่ ่วนของเนื้อความดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (3)
ผมอยูใ่ นประเทศไทยมาสี่ปีแล้ว
ตัวอย่าง (4)
ผมอยูเ่ มืองไทยมาสองปีแล้ว
ตัวอย่าง (5)
ผมจาได้เมื่อครั้งแรกที่มาประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้กลวิธีการเปิดเรื่องด้วยการกล่าวถึงตัวผู้ เล่าเรื่องโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 1
เรียกแทนตัวเอง และไม่ให้รายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับตัวเองเลย พร้อมกับกล่าวถึงสถานที่และเวลา ทั้งนี้ผู้เล่ามักระบุ
เวลาเป็นช่วงเวลา เช่น สี่ปีแล้ว สองปีแล้ว เมื่อปีที่แล้ว
1.1.2 การกล่าวถึงตัวผู้เล่าเรื่อง (แบบเน้นรายละเอียดของผู้เล่า) + การกล่าวถึงสถานที่และ
เวลา เป็นกลวิธีการเปิดเรื่องที่ให้รายละเอียดของผู้เล่า พร้อมกับการกล่าวถึงสถานที่และเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนของเนื้อความ ทั้งนี้ผู้เล่าที่เน้นการให้รายละเอียดของตนเองจะให้ข้อมูลชื่อและอายุ ดังปรากฏใน
ตัวอย่าง (2) ข้างต้น และตัวอย่าง (6)
ตัวอย่าง (6) ปีน้ี xx อายุ 20 ปีแล้ว xx เรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ปีแล้ว
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้กลวิธีการเปิดเรื่องด้วยการกล่าวถึงรายละเอียดของตัวผู้เล่านั่นคือ ชื่อและ
อายุ พร้อมกับกล่าวถึงสถานที่และเวลาที่ระบุเป็นช่วงเวลาเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ (1)-(5) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบ
ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าผู้เล่าที่เน้นการให้รายละเอียดของตนเองนั้นมักเป็นผู้เล่าเพศหญิง อาจเป็นเพราะเพศหญิงเป็น
เพศที่ ส นใจและใส่ ใ จรายละเอีย ดได้ ดี ก ว่ า เพศชาย (ไดแอน เฮลส์ , 2549 อ้า งถึ ง ใน กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุข: ออนไลน์)
1.2 การปิดเรื่อง เป็นการสิ้นสุดปริจเฉทเรื่องเล่า จากการศึกษาปรากฏว่าผู้เล่าใช้กลวิธีการปิดเรื่องแบบ
สุขนาฏกรรม โดยกล่าวถึงความสุขความประทับใจชีวิตในเมืองไทย และการกล่าวถึงเป้าหมายในชีวิตของผู้เล่า ทั้งนี้
อาจกล่าวเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรืออาจกล่าวถึงทั้งสองประเด็นร่วมกันก็ได้ดังนี้
1.2.1 การกล่าวถึง ความสุขความประทับใจชีวิตในเมืองไทยของผู้เล่า เรื่อง เป็นการกล่าวอ้าง
ความคิดและเหตุผลต่าง ๆ ในแง่ดที ี่ผู้เล่ามีความรู้สกึ ประทับใจที่ได้ใช้ชวี ติ อยูใ่ นเมืองไทยดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (7)
xx คิดว่า เมื่อก่อนเลือกเรียนที่นี่เป็นการตัดสินใจที่ดี เพราะ xx รู้สกึ โชคดีมาก ๆ
ยินดีที่ได้รู้จักทุก ๆ คน
ตัวอย่าง (8)
ผมชอบและรักชีวติ ในเมืองไทย ผมจึงชอบเมืองไทย
ตัวอย่าง (9)
สุดท้ายผมชอบประเทศไทย ชอบวัฒนธรรมไทย เมืองไทยเป็นบ้านที่สองของผม
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า นิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยใช้กลวิธีการปิดเรื่องด้วยการกล่าวถึงความสุข
ความประทับใจชีวติ ในเมืองไทย โดยเลือกใช้โครงสร้างประโยคแสดงเหตุผล “...เพราะ...”, “...จึง...”
ดังปรากฏ
ตัวอย่าง (7) และ (8) บางครัง้ อาจใช้คาบอกลาดับเหตุการณ์ โดยใช้คาว่า “สุดท้าย” ในตัวอย่าง (9) เพื่อสรุปความ
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1.2.2 การกล่าวถึงเป้าหมายในชีวิตของผู้เล่าเรื่อง เป็นการกล่าวถึงความคาดหวังและการวางแผน
ในอนาคตของผู้เล่าเรื่องดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (10)
ตอนนีเ้ รียนปี 2 แล้ว ภาษาไทยทุกอย่างก็ยาก ต้องการตัง้ ใจเรียน ฉันหวังว่าฉันสามารถ
เรียนจบการศึกษา
ตัวอย่าง (11)
ผมจะตั้งใจเรียนและหลังเรียนจบเป็นครูสอนหนังสือในบ้านเกิดของผม
ตัวอย่าง (12)
เมื่อเลิกเรียนผมอยากทางานในประเทศไทย
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า นิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยใช้การปิดเรื่องด้วยการกล่าวถึงเป้าหมายใน
ชีวิต โดยผู้เล่าเลือกใช้คาแสดงความปรารถนา ดังปรากฏคาว่า “หวังว่า...”, “จะ...” และ “อยาก” ดังปรากฏใน
ตัวอย่าง (10)-(12) เพื่อกล่าวถึงเป้าหมายในชีวิตทั้งเรื่องการสาเร็จการศึกษาและอาชีพการงานในอนาคต
1.2.3 การกล่ าวถึง ความสุข ความประทั บใจชีวิตในเมือ งไทยของผู้ เล่ าเรื่อ ง + การกล่า วถึ ง
เป้าหมายในชีวิตของผู้เล่าเรื่อง เป็นกลวิธีการปิดเรื่องที่ผสมผสานทั้งการกล่าวอ้างความคิดและเหตุผลต่าง ๆ ในแง่
ดีที่ผู้เล่ามีความรู้สกึ ประทับใจที่ได้ใช้ชวี ติ อยูใ่ นเมืองไทยร่วมกับการกล่าวถึงความคาดหวังและการวางแผนในอนาคต
ของผู้เล่าเรื่องดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (13)
ผมคิดว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่ผมชอบมากที่สุดครับ ดังนัน้ ผมจะตัง้ ใจเรียนภาษาไทย
ในเมืองไทยครับ
ตัวอย่าง (14)
โดยทั่วไปชีวิตในประเทศไทยยังมีความสุขมาก ผมหวังว่าในอนาคตจะมีความคืบหน้า
ในด้านภาษาไทย
ตัวอย่าง (15)
อีก 3 ปีผมจะจบการศึกษา ผมอยากไปดูที่อื่นของประเทศไทย ผมในประเทศไทย
มีความสุขทุกวัน ชอบประเทศไทย
ตัวอย่าง (16)
ปีน้ปี ี 2 แล้ว ต้องตัง้ ใจเรียน แล้วก็พยายามเรียนให้ดที ี่สุด ผมคิดว่าในประเทศไทย
มีความสุขมาก ผมชอบประเทศไทย
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า บางครั้งผู้เล่าอาจปิ ดเรื่องโดยกล่าวถึงทั้งความสุขความประทับใจชีวิตในเมืองไทย
และเป้าหมายในชีวิตร่วมกันก็ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแบบเหตุและผล ดังปรากฏตัวอย่าง
(13)-(14) อย่างไรก็ตาม ผู้เล่าอาจสลับลาดับโดยการกล่าวถึงเป้าหมายในชีวิตก่อน แล้วจึงกล่าวถึงความสุ ขความ
ประทับใจชีวติ ในเมืองไทยก็ได้ ดังปรากฏตัวอย่าง (15)-(16)
1.3 เรื่องและเนื้อความ
เรื่อง (topic) เป็นศูนย์กลางความสนใจหรือเป็นสิ่งที่ผู้พูดตั้งใจกล่าวถึง ส่วนเนื้อความ (comment) เป็น
รายละเอี ย ดของเรื่อ ง (จั น ทิ ม า อั ง คพณิ ช กิ จ , 2561) หากพิ จ ารณาส่ ว นของเนื้ อเรื่อ งในปริ จ เฉทเรื่อ งเล่ า จาก
ประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสติ ชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย ผลการศึกษาปรากฏว่าปริจเฉทเรื่อง
เล่าดังกล่าวมักกล่าวถึงเรื่องอยู่ 2 ประเด็นหลักด้วยกัน ได้แก่ ชีวิตทั่วไปและชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.3.1 ชีวิตทั่วไป
เมื่อกล่าวถึงชีวิตทั่วไปในเมืองไทย ผู้เล่าจะกล่าวถึงสิ่งที่ชอบมากกว่าสิ่งที่ไม่ชอบ การกล่าวถึงสิ่งที่ผู้เล่า
ชื่นชอบ ผู้เล่าจะใช้กลวิธีการให้รายละเอียดต่าง ๆ ของเนื้อความ อาทิ การยกตัวอย่าง การอธิบาย การระบุช่ือสิ่งที่
ชอบอย่างเจาะจง และการให้เหตุผล รายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.3.1.1 การกล่ าวถึ ง สิ่ง ที่ชอบในประเทศไทย ผู้เล่ าจะกล่า วถึง อาหารการกิ น สถานที่
ท่องเที่ยว กิจกรรมยามว่าง และสภาพอากาศในประเทศไทยดังนี้
1) อาหาร เป็ น สิ่ ง ที่ ป รากฏในปริ จ เฉทเรื่ อ งเล่ า ของผู้ เ ล่ า ทุ ก คน และเน้ น การให้
รายละเอียดอย่างมาก อาทิ การระบุชนิดหรือชื่ออาหารอย่างเจาะจง การยกตัวอย่างชื่ออาหารหลากหลายชนิด
การอธิบายรสชาติ การระบุราคา และการเปรียบเทียบกับอาหารประเทศบ้านเกิดของตน ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (17)
เมื่อเลิกเรียน ผมไปกินอาหารไทยที่โรงอาหาร อาหารไทยมีชนิดเยอะ และอร่อย
เช่น กะเพรา ข้าวผัดปู ต้มยา อาหารนี้ก็อร่อยจริง ๆ
ตัวอย่าง (18)
ที่ไทยมีอาหารอร่อยหลายอย่าง เช่น ข้าวผัด ผัดมาม่า และส้มตา อาหารไทยราคาไม่
แพง
ประมาณจานละ 40 บาท อร่อยจริง ๆ
ตัวอย่าง (19)
ผมชอบกินอาหารไทย ชอบกินเปรีย้ ว อาหารไทยมีเปรีย้ วเยอะมาก ดังนัน้ ผมชอบกิน
อาหารไทย ต้มยากุ้ง คอหมูยา่ งที่สุด
ตัวอย่าง (20)
ผมชอบกินไก่ทอดและหมูทอด ชอบกินปลาไทย คิดว่าที่ไทยเนื้อกับปลาอร่อยมาก
ผักผัดก็ชอบ ในเมืองไทยอาหารราคาถูกมาก ร้านอาหารก็ทาให้อาหารอร่อย
ตัวอย่าง (21)
ชอบอาหารไทยชื่อกะเพราหมูใส่ไข่ดาว ฉันชอบกินรสชาติเค็มและเผ็ด อร่อยที่สุด
ตัวอย่าง (22)
อาหารไทยและผลไม้อร่อยมากเลย
ตัวอย่าง (23)
ผมคิดว่าอาหารไทยอร่อยมากและไม่แพง อาหารรสชาติคล้ายกับอาหารในบ้านเกิด
ของผม เปรีย้ ว ๆ และเผ็ด ๆ ดังนั้นผมจึงไม่คิดถึงบ้าน
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าเลือกใช้ คาว่า “ชอบ”, “อร่อย” สื่อความสุข ความชอบอาหารไทย พร้อมกับ
ระบุชนิดหรือชื่ออาหารอย่างเจาะจง หรืออาจใช้การยกตัวอย่างชื่ออาหารหลากหลายชนิด และจะต้องปรากฏร่วมกับ
ค าเน้ น ความหมาย “มาก”, “มากเลย”, “จริ ง ๆ” และ “ที่ สุ ด ” นอกจากนี้ยั ง อธิ บ ายรสชาติ ไ ด้ อ ย่า งจ าเพาะ
เปรียบเทียบกับรสชาติอาหารประเทศของตน รวมทั้งการประมาณและประเมินค่าราคาอาหารอีกด้วย
2) สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมยามว่าง เป็นสิ่งที่ปรากฏในปริจเฉทเรื่องเล่าของผู้
เล่าทุกคนเช่นเดียวกับเรื่องอาหาร ทัง้ ยังปรากฏการให้รายละเอียดอย่างมากเช่นเดียวกันด้วย อาทิ การยกตัวอย่างชื่อ
สถานที่ท่องเที่ยว การอธิบายสภาพแวดล้อมของสถานที่ บางครัง้ ยังเปรียบเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวประเทศบ้านเกิด
ของตนด้วย ดังปรากฏตัวอย่าง (24)-(26) นอกจากนี้ยังปรากฏการระบุกิจกรรมที่ช่ืนชอบอย่างเจาะจง ดังตัวอย่าง
(27)-(28)
ตัวอย่าง (24)
ประเทศไทยมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ภูเก็ตและเกาะสีชัง วันหยุดผมกับเพื่อน
ไปเที่ยวที่เกาะสีชัง เกาะของประเทศไทย สิ่งแวดล้อมดีสวยมาก อาหารทะเลก็อร่อย
ที่ประเทศจีนเกาะไม่สวย
ตัวอย่าง (25)
ที่ไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมาก ผมชอบไปสยามมาก เพราะว่าที่สยามมีสนิ ค้า
หลายอย่าง แล้วถูกกว่าประเทศอื่น ๆ ผมชอบซื้อมาก
ตัวอย่าง (26)
เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น น้าตก หาดทราย ทะเล ภูเขา เป็นต้น
ผมอยากไปเที่ยวที่ทะเล ผมชอบเล่นน้า แต่วา่ ยน้าไม่เป็น ผมอยากเรียนว่ายน้า
ถ้ามีเวลาว่าง ผมจะไปเรียนว่ายน้า เพราะว่ายน้าสามารถออกกาลังกายได้
ตัวอย่าง (27)
ในช่วงวันหยุด สามารถไปว่ายน้ากับเพื่อนต่างชาติ
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ตัวอย่าง (28)

ผมอยูไ่ ทยเรียนมวยไทย ผมมีความสุขมาก ผมชอบมวยไทยมาก ในไทยเรียนมวยไทย
คือความปรารถนาของผม
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้กลวิธีการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ ยวและกิจกรรมยามว่างด้วยการ
ยกตัวอย่าง การอธิบาย และการให้เหตุผล เพื่อขยายความและสนับสนุนความชอบของผู้เล่า
3) สภาพอากาศ เป็นการกล่าวถึงอากาศในประเทศไทยที่ผู้เล่าชื่นชอบ โดยปรากฏทั้งที่
ชอบและไม่ชอบ โดยในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความชอบเท่านั้น ดังตัวอย่าง (29)-(31) ส่วนผู้เล่าที่ไม่ชอบสภาพอากาศใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยจะกล่าวในหัวข้อ 1.3.1.2
ตัวอย่าง (29)
ผมคิดว่าประเทศไทยอากาศร้อนมาก แต่ผมชอบอากาศร้อน
ตัวอย่าง (30)
ที่ไทยอากาศร้อนมากไม่หนาว ผมชอบมาก
ตัวอย่าง (31)
อากาศที่เมืองไทยดีมาก
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าเลือกใช้คาว่า “ชอบ” สื่อความสุขหรือความชอบอากาศในประเทศไทย บางครั้ง
อาจปรากฏร่วมกับคาเน้นความหมาย “มาก” เพื่อเพิ่มน้าหนักของถ้อยคาที่ส่อื ถึงความสุขหรือความชอบของผู้เล่า
1.3.1.2 การกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ชอบในประเทศไทย ผู้เล่าจะกล่าวถึงสภาพอากาศและการ
เดินทางในประเทศไทยที่ผู้เล่ารู้สกึ ไม่ประทับใจดังนี้
1) สภาพอากาศ เป็นการกล่าวถึงสภาพอากาศในประเทศไทยที่ผู้เล่ารู้สึกไม่ ชื่นชอบ
หรือไม่ประทับใจ ทั้งนี้จากข้อมูลวิจัยพบว่า มีผู้เล่าเพียงสองคนเท่านั้นที่ระบุว่าตนไม่ชอบอากาศที่ประเทศไทยดัง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง (32)
การมาอยู่ที่ไทย ฉันไม่สบาย อากาศร้อนมาก ๆ
ตัวอย่าง (33)
ประเทศไทยมีอากาศดี แต่อากาศมันร้อน ผมที่บ้านหนาวมาก ผมไม่เหมาะกับความร้อน
แต่ไม่เป็นไรที่พักของผมมีเครื่องปรับอากาศ
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าที่ไม่ชอบอากาศร้อนจะใช้กลวิธีการให้รายละเอียดของเนื้ อความด้วยการให้
เหตุผล เช่น “ฉันไม่สบาย อากาศร้อนมาก ๆ” ในตัวอย่าง (32) หรือ “อากาศมันร้อน ผมไม่เหมาะกับความร้อน” ใน
ตัวอย่าง (33) อย่างไรก็ตาม ตัวอย่าง (33) จะเห็นว่า ผู้เล่าได้แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
ประเทศไทยต่อไปได้ โดยการกล่าวว่า “แต่ไม่เป็นไร ที่พักของผมมีเครื่องปรับอากาศ”
2) การเดินทาง เป็นการกล่าวถึงความรู้สกึ ที่ไม่ชอบหรือไม่ประทับใจต่อการเดินทางใน
ประเทศไทย ทัง้ นี้จากข้อมูลวิจัยพบว่า มีผู้เล่าเพียงหนึ่งคนที่ระบุว่าตนไม่ชอบการเดินทางในประเทศไทย ดังตัวอย่าง
(34)
ตัวอย่าง (34)
สะดวกในการซื้อของในประเทศไทย แต่วา่ ประเทศไทยมีการจราจรติดขัดมาก
มันสายมากทุกครั้งที่ผมออกไปช้อปปิ้ง
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าที่ไม่ชอบการเดินทางในประเทศไทยจะใช้กลวิธีการให้รายละเอียดของเนื้อความ
ผ่านการให้เหตุผลที่ทาให้ผู้เล่าเกิดความยากลาบากในการเดินทางในประเทศไทย
1.3.2 ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย
เมื่อกล่าวถึงชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย ปรากฏเรื่องที่กล่าวถึง 4 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ การกล่าวถึง
บรรยากาศของมหาวิทยาลัย การกล่าวถึงการเรียนและกิจกรรม การกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้เล่าเรื่องกับเพื่ อน
และ/หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการกล่าวถึงเหตุผลและแรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
โดยอาจกล่าวถึงเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายๆเรื่องรวมกันก็ได้ดังตัวอย่าง (35)-(36)
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ตัวอย่าง (35)

เรียนที่เกษตรศาสตร์มีคนไทยเยอะ ฉันพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เคยดีแล้ว
เพื่อนหรืออาจารย์ก็ช่วยฉันแก้ปัญหา มีความอดทนมาก
ตัวอย่าง (36)
ในช่วงเวลาเรียน ฉันมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย และพบเพื่อนคนไทย
เรียนกับอาจารย์มีความสุขมาก ๆ เพราะอาจารย์ทุกคนใจดีและสอนดี คณะเรามีกิจกรรม
มากมายให้เราทา เช่น หลังจากสอบสุดท้ายเสร็จ อาจารย์จะพาเราไปเที่ยว สุดสัปดาห์
พาเราไปต่างจังหวัด ปลูกข้าว และในเทศกาลประเพณีไทย เรามีกิจกรรมอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กว้างใหญ่มาก มีสัตว์เยอะแยะมากมาย เช่น ตัวเงินตัวทอง
นกพิราบ และกระรอกต่าง ๆ เพื่อนได้บอกว่า ถ้าเห็นกระรอกขาวก็จะได้รับ A ฮา ๆ
ตัวอย่าง (35)-(36) เป็นตัวอย่างปริจเฉทเรื่องเล่าที่ผู้เล่ากล่าวถึงเรื่องอย่างหลากหลาย ดังตัวอย่าง (35)
ประกอบด้วยการกล่าวถึงบรรยากาศของมหาวิทยาลัย “เรียนที่เกษตรศาสตร์มีคนไทยเยอะ” การกล่าวถึงการเรียน
และกิจกรรม “ฉันพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เคยดีแล้ว” และการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้เล่าเรื่องกับเพื่อน
และ/หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย “เพื่อนหรืออาจารย์ก็ช่วยฉันแก้ปัญหา มีความอดทนมาก” เช่นเดียวกันกับตัวอย่าง
(36) ที่ ป รากฏการกล่ า วถึ ง บรรยากาศของมหาวิ ท ยาลั ย การกล่ า วถึ ง การเรี ย นและกิ จ กรรม การกล่ า วถึ ง
ความสัมพันธ์ของผู้เล่าเรื่องกับเพื่อนและ/หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย
1.3.2.1 การกล่ าวถึ ง บรรยากาศของมหาวิทยาลัย เป็นการกล่า วชื่น ชมบรรยากาศของ
มหาวิทยาลัยดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (37) สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยดีมากครับ
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้กลวิธีการให้ร ายละเอียดของเนื้อความด้วยการเน้นความหมายโดยใช้คาว่า
“ดีมาก” เพื่อกล่าวชื่นชมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่ผู้เล่าได้ศึกษาเล่าเรียน
1.3.2.2 การกล่าวถึงการเรียนและกิจกรรม เป็นการกล่าวถึงความชอบในการเรียนภาษาไทย
พร้อมทั้งกล่าวถึงความยากลาบากและปัญหาในการเรียน เช่น เรียนยาก เข้าใจยากขึ้นเรื่อย ๆ ความลาบาก และ
ความกังวลในการเรียน ในตัวอย่าง (38)-(39) อย่างไรก็ตาม ตัวอย่าง (39) ผู้เล่าได้แสดงให้เห็นการแก้ปัญหาดังกล่าว
“ดังนัน้ ผมต้องเรียนหนักขึ้น” ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (38)
ผมชอบเรียนภาษาไทย แต่คิดว่ายากมาก การอ่านและการเขียนไม่ค่อยยาก
แต่การพูดและการฟังยากมาก ผมลืมง่ายแล้วก็จาคาศัพท์ไม่ได้
ตัวอย่าง (39)
ผมชอบภาษาไทยเหมือนกัน ผมรู้สกึ ลาบากมากตอนที่เรียนภาษาไทยเป็นครั้งแรก
ผมกังวลอยูเ่ สมอว่าจะเรียนไม่ค่อยดี ดังนั้นผมต้องเรียนหนักขึ้น เพราะว่าเรียนภาษาไทย
เริ่มหนักและหนักขึน้ ตอนที่ผมเป็นนิสติ ปีที่สองแล้ว ผมรู้สกึ ว่าเนื้อหาในชั้นเรียนนั้นเข้าใจ
ยากขึน้ เรื่อย ๆ
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้กลวิธีการให้รายละเอียดของเนื้อความเพื่อกล่าวถึงการเรียนและกิจกรรม
ด้วยการด้วยการเน้นความหมายโดยใช้คาว่า “ยาก” หรือ “ยากมาก” เพื่อเพิ่มน้าหนักของถ้อยคาที่ส่ือถึงความรู้สึก
ของผู้เล่า นอกจากนี้ยังมีการให้เหตุผลเพื่อสื่อถึงความยากลาบากในการเรียนภาษาไทย ส่วนการกล่าวถึงกิจกรรม
ดังที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วในตัวอย่าง (36) ผู้เล่าใช้กลวิธีการให้รายละเอียดของเนื้อความด้วยการยกตัวอย่างกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมในระหว่างเรียนอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
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1.3.2.3 การกล่า วถึง ความสั มพัน ธ์ของผู้ เล่า เรื่อ งกั บเพื่ อนและ/หรืออาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาปรากฏว่า ผู้เล่าให้ความสาคัญกับเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนและอาจารย์มากที่สุด โดย
มักกล่าวถึงอุปนิสัยคนไทย เช่น ใจดี สุภาพ มีน้าใจ ชอบช่วยเหลือ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้เล่ามีความสุขและประทับใจ
ชีวติ ในเมืองไทยดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (40)
ผมมีเพื่อนคนไทยก็เยอะ ผมชอบพวกเขา เพราะผมเห็นคนไทยใจดีมากมาย
ชอบช่วยคนอื่น เวลาผมมีการบ้าน ทาไม่เป็น พวกเขาจึงมาช่วย ผมประทับใจมาก
ตัวอย่าง (41)
ผมมีเพื่อนมากมายในประเทศไทย มีเพื่อนไทยและเพื่อนจีน เขาช่วยผมเรียนภาษาไทย
ตัวอย่าง (42)
อาจารย์สอนดีมาก ผมเรียนที่นี่ผมรู้จักเพื่อนคนไทยเยอะ ๆ พวกเขาก็สุภาพและ
ใจดีมากครับ
ตัวอย่าง (43)
ผมเรียนภาษาไทยอยู่ที่ม.เกษตร ผมรู้สกึ ว่าอาจารย์ม.เกษตรใจดี มีน้าใจมาก
ถ้าผมมีปัญหาอาจารย์จะช่วยผมแก้ปัญหา และสอนดีมาก ผมได้ฝึกภาษาไทยกับอาจารย์
และชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติมีคนญี่ปุ่น คนอังกฤษกับคนเกาหลี พวกเขามีความสุขมาก
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้กลวิธีการให้รายละเอียดของเนื้อความด้วยการให้ เหตุผลเพื่อสื่อให้เห็นถึง
ความสุขและความประทับใจที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวของผู้เล่าเรื่องกับเพื่อนและ/หรืออาจารย์ระหว่างที่ได้
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
1.3.2.4 การกล่าวถึงเหตุผลหรือแรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย ผล
การศึกษาพบว่า มีผู้เล่าหนึ่งคนกล่าวถึงเหตุผลหรือแรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย โดยใช้กลวิธี
การให้รายละเอียดของเนื้อความผ่านการให้เหตุผลดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (44)
ผมเริ่มเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะผมอยากคุยกับคนไทยเหมือน
เจ้าของประเทศ
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของปริจเฉทเรื่องเล่ากับกลวิธีการเล่าเรื่องข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้เล่าซึ่งเป็นนิสิต
ชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยมีมุมมองต่อตนเองและประเทศไทยอย่างไรบ้าง เรื่องใดเป็นสิ่งที่ผู้เล่า
สนใจหรือให้ความสาคัญ ดังแสดงให้เห็นจากการใช้กลวิธีการเล่าเรื่องทั้งในส่วนของการเปิดเรื่อง การปิดเรื่อง การ
เลือกเรื่อง และเนื้อความที่ใช้ในการเล่าเรื่อง อย่างไรก็ตาม เรื่องเล่าจะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์และมีใจความเป็นหนึ่ง
เดียวกันจนเป็นปริจเฉทได้ ผู้เล่าจะต้องใช้กลไกการเชื่อมโยงความที่จะช่วยสื่อความหมายตามเจตนาที่ผู้เ ล่าต้องการ
สื่อถึงผู้รับสารเพื่อที่จะทาให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจเรื่องเล่านั้น ๆ กลไกการเชื่อมโยงความในปริจเฉทเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสติ ชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยมีรายละเอียดดังนี้
2. กลไกการเชื่อมโยงความ
การศึกษากลไกการเชื่อมโยงความในปริจเฉทเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียน
ภาษาไทย พบว่านิสิตชาวต่างประเทศซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องใช้กลไกการเชื่อมโยงความ 4 ประเภท ได้แก่ การใช้คาเชื่อม
การละ การอ้างถึง และการซ้า เพื่อให้เรื่องเล่ามีความเกี่ยวเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันดังนี้
2.1 การใช้ ค าเชื่ อ ม (conjunction) คื อ การน าค ามาเชื่ อ มระหว่ า งประโยคหรื อ ข้ อ ความเพื่ อ แสดง
ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างและความหมายให้มีความต่อเนื่องกัน ผลการวิจัยพบการใช้คาเชื่อมในปริจเฉทเรื่องเล่า
เกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสติ ชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยดังนี้
2.1.1 การใช้คาเชื่อมแสดงเวลาของเหตุการณ์ คือการนาคาบอกเวลามาเชื่อมประโยคหรือข้อความ
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังตัวอย่าง
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ตัวอย่าง (45) ผมจาได้ เมื่อครัง้ แรกที่มาประเทศไทยเมื่อปีทีแ่ ล้ว ผมรู้สกึ เหมือนกลับบ้านเกิด
ตัวอย่าง (46) ในช่วงเวลาเรียน ฉันมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและพบเพื่อนคนไทย
ตัวอย่าง (47) เมื่อเลิกเรียน ผมไปกินอาหารไทยที่โรงอาหาร
ตัวอย่าง (48) ผมอยูเ่ มืองไทยมา 2 ปีแล้ว ในช่วงปีที่ผ่านมา ผมได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจและคนมากมาย
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้คาเชื่อมบอกเวลาเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เช่น การใช้คาเชื่อมว่า “เมื่อ” “แล้ว” “ในช่วงเวลา” “ในช่วงปีที่ผ่านมา” นอกจากนี้คาเชื่อมดังกล่าวยังบอกลาดับเวลา
ก่อน-หลังของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วย
2.1.2 การใช้คาเชื่อมแสดงความหมายที่สื่อไปในทางเดียวกัน คือการนาคามาเชื่อมประโยคหรือ
ข้อความเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน คล้อยตามกัน หรือไปในทานอง
เดียวกันดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (49) คนไทยใจดีมากและมีอาหารหลายอย่าง
ตัวอย่าง (50) ปีน้ปี ี 2 แล้วต้องตั้งใจเรียน แล้วก็พยายามเรียนให้ดที ี่สุด
ตัวอย่าง (51) ผมคิดว่าอาจารย์สอนดีมากและคนไทยก็ใจดีมากครับและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนก็ดีมาก
ตัวอย่าง (52) ที่พักของผมมีเครื่องปรับอากาศ ทัง้ วันผมใช้เครื่องปรับอากาศ รวมถึงนอน ผมรักแอร์
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้คาเชื่อมแสดงความหมายที่ส่ือไปในทางเดียวกันเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง คล้อยตาม หรือเป็นไปในทานองเดียวกันด้วยการใช้คาว่า “และ” “แล้วก็” “รวมถึง”
2.1.3 การใช้คาเชื่อมแสดงความหมายขัดแย้ง คือการนาคามาเชื่อมประโยคหรือข้อความเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปในทานองเดียวกันดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (53) ผมอยากไปเที่ยวที่ทะเล ผมชอบเล่นน้าแต่วา่ ยน้าไม่เป็น
ตัวอย่าง (54) การอ่านและการเขียนไม่ค่อยยาก แต่การพูดและการฟังยากมาก
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้คาเชื่อมแสดงความหมายขัดแย้ง โดยใช้คาว่า “แต่” เพื่อแสดงความสัมพันธ์
ของเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปทานองเดียวกัน
2.1.4 การใช้คาเชื่อมแสดงเหตุ และผล คือการนาคามาเชื่อมประโยคหรือข้อความเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลกันดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (55) มาประเทศไทย เรี ยนภาษาไทย ผมคิด ว่าดีมาก เพราะได้ เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศไทย
และรู้จักนิสัยคนไทย
ตัวอย่าง (56) ผมรู้สกึ ลาบากมากตอนที่ผมเรียนภาษาไทยเป็นครั้งแรก ผมกังวลอยูเ่ สมอว่าจะเรียนไม่
ค่อยดี ดังนัน้ ผมต้องเรียนหนักขึ้น เพราะว่าเรียนภาษาไทยเริ่มหนักและหนักขึน้
ตัวอย่าง (57) อาหารไทยอร่อยมากและไม่แพง อาหารรสชาติเดียวกับอาหารในบ้านเกิดของผม
เปรีย้ ว ๆ และเผ็ด ๆ ดังนัน้ ผมจึงไม่คิดถึงบ้าน
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้คาเชื่อมแสดงความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลกัน โดยคาเชื่อมที่แสดงเหตุ
ได้แก่ คาว่า “เพราะ” และ “เพราะว่า” ส่วนคาเชื่อมที่แสดงผล ได้แก่ คาว่า “ดังนัน้ ” และ “ดังนัน้ ...จึง”
2.1.5 การใช้ ค าเชื่ อ มแสดงเงื่ อ นไข คื อ การน าค ามาเชื่อ มประโยคหรือ ข้ อ ความเพื่ อ แสดง
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้ว ดัง
ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง (58) ถ้าผมมีปัญหาอาจารย์จะช่วยผมแก้ปัญหา
ตัวอย่าง (59) ถ้าเห็นกระรอกขาวก็จะได้รับ A
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้คาเชื่อมแสดงเงื่อนไข โดยใช้คาว่า “ถ้า...จะ” และ “ถ้า...ก็จะ” เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึน้ ได้ก็ตอ่ เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้ว
2.1.6 การใช้คาเชื่อมแสดงความมุ่งหมาย คือการนาคามาเชื่อมประโยคหรือข้อความเพื่อแสดง
ความตัง้ ใจที่จะกระทาบางสิ่งบางอย่างให้บรรลุตามที่ได้ตงั้ ใจไว้ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (60) มาเมืองไทยเพื่อเรียนรู้ชีวิต ฉันมีความสุข
ตัวอย่าง (61) ผมชอบภาษาไทยดังนัน้ ผมจึงมาที่ม.เกษตรเพื่อศึกษา
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้คาเชื่อมแสดงความมุ่งหมาย ได้แก่ คาว่า “เพื่อ” ที่ส่ือถึงความตั้งใจที่จะ
กระทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้บรรลุตามที่ผู้เล่าตัง้ ใจไว้
2.1.7 การใช้คาเชื่อมข้อความแสดงตัวอย่าง คือการนาคามาเชื่อมประโยคหรือข้อความที่ยกมา
เพื่อให้ผู้รับสารเห็นสิ่งที่ต้องการสื่อได้ชัดเจนขึน้ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (62) ผมมีเพื่อนต่างชาติหลายคน เช่น คนอังกฤษ คนญี่ปุ่น และคนเกาหลี
ตัวอย่าง (63) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กว้างใหญ่มาก มีสัตว์เยอะแยะมากมาย เช่น ตัวเงินตัวทอง
นกพิราบ และกระรอกต่าง ๆ
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เล่าใช้คาว่า “เช่น” เพื่อเชื่อมข้อความแสดงตัวอย่างซึ่งจะทาให้เรื่องเล่าสื่อความ
ได้ชัดเจนยิ่งขึน้
2.1.8 การใช้คาเชื่อมข้อความเพือ่ เปรียบเทียบ คือการนาคามาเชื่อมประโยคหรือข้อความเพื่อแสดง
ความเหมือนหรือความต่างดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (64) ผมจาได้ เมื่อครั้งแรกที่มาประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว ผมรู้สกึ เหมือนกลับบ้านเกิด
ตัวอย่าง (65) อาหารไทยอร่อยมากและไม่แพง อาหารรสชาติเดียวกับอาหารในบ้านเกิดของผม
เปรีย้ ว ๆ และเผ็ด ๆ
ตัวอย่าง (66) ปีน้ปี ีสองแล้วหนักกว่าปี 1
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้คาว่า “เหมือน” และ “เดียวกับ” เพื่อเชื่อมข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบ
สิ่งสองสิ่งที่มีความเหมือนกัน แต่หากต้องการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งที่มีความต่างกันจะใช้คาว่า “กว่า”
2.1.9 การใช้คาเชื่อมข้อความเพื่อเปลี่ยนประเด็น คือการนาคามาเชื่อมประโยคหรือข้อความเพื่อ
กล่าวถึงประเด็นใหม่แต่ใจความยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อนหน้า รวมถึงการเปลี่ยนประเด็นเพื่อนาไปสู่การสรุปเพื่อ
จบความดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (67) ผมรู้สกึ ว่าเนื้อหาในชั้นเรียนนั้นเข้าใจยากขึน้ เรื่อย ๆ แต่เพื่อนคนไทยของผมและอาจารย์
มักจะช่วยผมเรียนรู้ นอกจากการเรียนรู้แล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น อาหารไทย
และผลไม้ อร่อยมากเลย
ตัวอย่าง (68) ผมอยากไปเที่ยวที่ทะเล ผมชอบเล่นน้าแต่วา่ ยน้าไม่เป็น ผมอยากเรียนว่ายน้า ถ้ามีเวลา
ว่าง ผมจะไปเรียนว่ายน้า เพราะว่ายน้าสามารถออกกาลังกายได้ สุดท้ายผมชอบประเทศ
ไทย ชอบวัฒนธรรมไทย เมืองไทยเป็นบ้านหลังที่สองของผม
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ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าเรื่องใช้คาว่า “นอกจาก...แล้วยัง” เพื่อกล่าวถึงประเด็นใหม่ โดยที่ใจความยัง
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กล่าวมาก่อนหน้า ดังตัวอย่าง (67) ส่วนตัวอย่าง (68) ผู้เล่าใช้คาว่า “สุดท้าย” เพื่อเชื่อมโยง
ความไปสู่การสรุปเพื่อจบความ
2.2 การละ (ellipsis) คือการที่ไม่ปรากฏรูปภาษาที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างประโยคหรือข้อความ แต่ก็สามารถ
บอกความสัมพันธ์จากสิ่งที่ละไว้ได้ จากข้อมูลที่ใช้วจิ ัยพบการละดังต่อไปนี้
2.2.1 การละคานาม คือการที่ไม่ปรากฏคานามระหว่างประโยคหรือข้อความ แต่ก็สามารถบอก
ความสัมพันธ์จากสิ่งที่ละไว้ได้จากประโยคหรือข้อความที่มาก่อนหน้าดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (69) ที่สยามมีสินค้าหลายอย่างแล้ว ø ถูกกว่าประเทศอื่น ๆ ผมชอบซื้อ ø มาก
ตัวอย่าง (70) ถ้าผมมีปัญหาอาจารย์จะช่วยผมแก้ปัญหา และ ø สอนดีมาก
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าละคานามว่า “สินค้า” ในตัวอย่าง (69) และละคานามว่า “อาจารย์” ในตัวอย่าง
ที่ (70) ซึ่งผู้รับสารจะทราบและเข้าใจสิ่งที่ผู้เล่าละไว้ได้โดยพิจารณาจากประโยคหรือข้อความที่มาก่อนหน้า
2.2.2 การละคาสรรพนาม คือการไม่ปรากฏคาสรรพนามระหว่างประโยคหรือข้อความ แต่สามารถ
บอกความสัมพันธ์จากสิ่งที่ละไว้ได้จากประโยคหรือข้อความที่มาก่อนหน้าหรือที่ตามหลังดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (71) ø มาประเทศไทย เรียนภาษาไทย ผมคิดว่าดีมาก เพราะ ø ได้เข้าใจวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยและรู้จักนิสัยคนไทย
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าละคาสรรพนามว่า “ผม” ซึ่งผู้รับสารจะทราบและเข้าใจสิ่งที่ผู้เล่าละไว้ได้โดย
พิจารณาจากประโยคหรือข้อความที่ตามหลังและที่มาก่อนหน้า
2.2.3 การละคาเชื่อม คือการไม่ปรากฏคาเชื่อมระหว่างประโยคหรือข้อความ แต่สามารถบอก
ความสัมพันธ์จากสิ่งที่ละไว้ได้จากประโยคหรือข้อความที่มาก่อนหน้าและที่ตามหลังดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (72) ผมรู้สกึ ว่าอาจารย์ม.เกษตรใจดี ø มีนาใจมาก
้
ตัวอย่าง (73) คนไทยไม่ชอบกินเผ็ด ø ชอบกินหวาน
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าละคาเชื่อมว่า “และ” ในตัวอย่าง (72) และละคาเชื่อมว่า “แต่” ในตัวอย่าง (73)
ซึ่งผู้รับสารจะทราบและเข้าใจสิ่งที่ผู้เล่าละไว้ได้โดยพิจารณาจากประโยคหรือข้อความที่มาก่อนหน้าและที่ตามหลัง
ทั้งนีผ้ ู้เล่าซึ่งเป็นนิสติ ชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยอาจจะไม่ทราบว่าต้องใช้คาใดมาเชื่อมจึงใช้การเว้นวรรคแทน
2.3 การอ้างถึง (reference) คือการที่รูปภาษาหนึ่งสัมพันธ์กับอีกรูปภาษาหนึ่ง โดยรูปภาษาหนึ่งไม่มี
ความหมายชัด เจนจึ ง จ าเป็ น ต้อ งอาศัย รู ปภาษาอื่น ในประโยคหรือ ข้ อ ความเดี ย วกั น เพื่อ บอกความสั ม พั น ธ์ ทาง
ความหมาย นอกจากนี้การอ้างถึงยังเป็นกลวิธีการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่ผู้เล่าไม่จาเป็นต้องกล่าวคาเดิมซ้า
2.3.1 การอ้างถึงด้วยคาสรรพนาม คือการใช้คาสรรพนามที่สามารถอ้างไปถึงรูปภาษาอื่นที่อยู่ใน
ประโยคหรือข้อความเดียวกัน ผู้รับสารจึงจะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ทางความหมายที่ผู้เล่าเชื่อมโยงได้ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (74) ผมรู้จักเพื่อนคนไทยเยอะ ๆ พวกเขาก็สุภาพและใจดีมากครับ และเมื่อพวกเขาเจอกัน
พวกเขาทักทายก็เป็นใช้การไหว้ครับ
ตัวอย่าง (75) ผมเลือกมหาวิทยาลัยดีมากในประเทศไทย ชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผมเรียนที่นี่
ผมคิดว่าใจดีมาก เพราะผมคิดว่าอาจารย์สอนดีมาก
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้คาสรรพนามว่า “พวกเขา” ในตัวอย่าง (74) เพื่ออ้างถึงเพื่อนคนไทย และใช้
คาว่า “ที่นี”่ ในตัวอย่าง (75) เพื่ออ้างถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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2.3.2 การอ้างถึงด้วยคานาม คือการใช้คานามที่สามารถอ้างไปถึงรูปภาษาอื่นที่อยู่ในประโยคหรือ
ข้อความเดียวกัน ผู้รับสารจึงจะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ทางความหมายที่ผู้เล่าเชื่อมโยงได้ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (76) ผมมาถึงประเทศไทยสองปี ผมอาศัยอยู่ในประเทศได้อย่างดี
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้คานามว่า “ประเทศ” เพื่ออ้างถึงประเทศไทย
2.4 การซ้า (reiteration) เป็นการเชื่อมโยงคาศัพท์ประเภทหนึ่ง (lexical cohesion) โดยนาคาศัพท์ที่กล่าวไป
แล้วมากล่าวซ้าเพื่อย้าความดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง (77) ในไทยที่ผมชื่นชอบมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยของผม มหาวิทยาลัยของผมชื่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัวอย่าง (78) ผมต้องเรียนหนักขึน้ เพราะว่าเรียนภาษาไทยเริ่มหนักและหนักขึน้
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้การซ้าที่คาว่า “มหาวิทยาลัยของผม” ในตัวอย่าง (77) และใช้การซ้าที่ คาว่า
“หนัก,หนักขึน้ ” ในตัวอย่าง (78) เพื่อย้าความในเรื่องเดิมที่ผู้เล่ากาลังเล่าอยู่
ผลการวิเคราะห์การเชื่อมโยงความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยในฐานะของ
ผู้เขียนเรื่องเล่าใช้กลไกทางภาษาในการเชื่อมโยงความเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ของเรื่องเล่าให้เรียงร้อยเป็นเรื่องเดียวกันและ
ทาให้ปริจเฉทมีความเป็นเอกภาพจนสามารถสื่อเรื่องราว ความคิด และทัศนคติต่าง ๆ ของผู้เล่าไปสู่ผู้รับสารได้อย่าง
สมบูรณ์

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาปริจเฉทเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยทาให้พบว่าเรื่อง
เล่าประกอบด้ วยโครงสร้างปริจเฉท ได้ แก่ การเปิดเรื่อง การปิดเรื่อง เรื่องและเนื้อ ความ โดยในแต่ละส่ วนของ
โครงสร้างจะสัมพันธ์กับกลวิธีการเล่าเรื่องดังนี้
1. การเปิดเรื่อง นิสิตชาวต่างประเทศจะใช้กลวิธีการกล่าวถึงตัวผู้เล่าเรื่องโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตัว
ของผู้เล่าเอง ซึ่งพบอยู่สองลักษณะ ได้แก่ การไม่เน้นรายละเอียดของผู้เล่ากับการเน้นรายละเอียดของผู้เล่า ร่วมกับ
การกล่าวถึงสถานที่และเวลา
2. การปิดเรื่อง นิสิตชาวต่างประเทศจะใช้กลวิธีการกล่าวถึงความสุขความประทับใจชีวิตในเมืองไทย การ
กล่าวถึงเป้าหมายในชีวิต และพบว่านิสิตบางคนใช้ทั้งสองกลวิธีร่วมกันผ่านการกล่าวอ้างความคิดและเหตุผลต่าง ๆ
3. เรื่องและเนื้อความ นิสติ ชาวต่างประเทศเลือกที่จะกล่าวถึงเรื่องชีวิตทั่วไปและชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย
เป็นประเด็นหลัก โดยหัวเรื่องของชีวิตทั่วไปจะกล่าวถึงสิ่ งที่ชอบในประเทศไทย ได้แก่ อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวและ
กิจกรรมยามว่าง และสภาพอากาศ รวมทั้งการกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ชอบในประเทศไทย ได้แก่ สภาพอากาศ และการ
เดินทาง ส่วนหัวเรื่องของชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย นิสิตชาวต่างประเทศจะกล่าวถึงบรรยากาศของมหาวิทยาลัย
การเรียนและกิจกรรม รวมทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้เล่าเรื่องกับเพื่อนและ/หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง
ยังกล่ าวถึ งเหตุผลหรือแรงจู งใจในการเลือกเรี ยนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย ด้วย ทั้ง นี้กลวิธีการ เล่าเรื่องที่ ใช้ใ น
โครงสร้างปริจเฉทนี้ ได้แก่ การให้รายละเอียดต่าง ๆ ของเนื้อความผ่านการยกตัวอย่าง การอธิบาย การระบุช่ือสิ่งที่
ชอบอย่างเจาะจง การให้เหตุผล การเปรียบเทียบ และการเน้นความหมายเพื่อเพิ่มน้าหนักของถ้อยคา
ส่วนกลไกการเชื่อมโยงความพบว่า นิสิตชาวต่างประเทศรู้จักใช้การเชื่อมโยงความเพื่อให้เรื่องเล่ามีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันผ่านการใช้คาเชื่อมซึ่งพบมากที่สุด ได้แก่ การใช้คาเชื่อมแสดงเวลาของเหตุการณ์ การใช้คาเชื่อม
แสดงความหมายที่ส่ือไปในทางเดียวกัน การใช้คาเชื่อมแสดงความขัดแย้ง การใช้คาเชื่อมแสดงเหตุและผล การใช้
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คาเชื่อมแสดงเงื่อนไข การใช้คาเชื่อมแสดงความมุ่งหมาย การใช้ คาเชื่อมข้อความแสดงตัวอย่าง การใช้คาเชื่อม
ข้อความเพื่อเปรียบเทียบ และการใช้คาเชื่อมข้อความเพื่อเปลี่ยนประเด็น นอกจากนี้นิสิตชาวต่างประเทศยังใช้การละ
การอ้างถึง และการซ้า ทาให้ปริจเฉทเรื่องเล่ามีสัมพันธภาพและมีเอกภาพ สามารถสื่อความคิด ความรู้สึก และ
ทัศนคติตา่ ง ๆ ของผู้เล่าออกมาได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยปริจเฉทเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย
สัมพันธ์กับงานวิจัยของทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์ (2547) ในประเด็นที่ว่าเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงจะดาเนินเรื่อง
ตามลาดับเวลาของเหตุการณ์ รวมทั้งมีการแสดงทรรศนะที่บ่งบอกความคิดและความรู้สึกของผู้เล่า ซึ่งถือว่าเป็น
องค์ประกอบสาคัญของเรื่องเล่าที่เกิดจากประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับแนวคิดปริจเฉทเรื่องเล่าตามที่
Longacre (1983) กล่าวไว้ว่าปริจเฉทเรื่องเล่าจะประกอบไปด้วยผู้กระทาและลาดับเหตุการณ์ตามความต่อเนื่องของ
เวลา
ส่วนโครงสร้างของปริจเฉทเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยสัมพันธ์
กับโครงสร้างของเรื่องเล่าทั่วไปดังที่ Longacre (1983) เสนอไว้ และยังสัมพันธ์กับโครงสร้างปริจเฉทเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์ตามที่ Labov and Waletzky (1967) ได้กล่าวไว้ แต่ข้อค้นพบที่ต่างกันออกไปคือ ปริจเฉทเรื่องเล่า
เกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยจะรวมเอาองค์ประกอบแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน
กล่าวคือในส่วนของการเปิดเรื่องจะมีการแนะนาบริบทของเรื่องร่ วมอยู่ด้วย ส่วนของการดาเนินเรื่องจะมีการแสดง
ทรรศนะและการคลี่คลายเรื่องร่วมอยู่ด้วย ส่วนการปิดเรื่องจะมีการแสดงทรรศนะร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
เสนอโครงสร้างของปริจเฉทเรื่องเล่าว่าจะต้องประกอบไปด้วยการเปิดเรื่อง การปิดเรื่อง เรื่องและเนื้อความ ส่วนการ
เชื่อมโยงความที่พบในงานวิจัยนี้สอดคล้องกับ ที่ Halliday and Hasan (1976) ได้นาเสนอไว้ การเชื่อมโยงความที่พบ
ได้แก่ การใช้คาเชื่อม การละ การอ้างถึง และการซ้า แต่ไม่พบการแทนที่
อนึ่ง ผู้วิจัยสังเกตว่า การเชื่อมโยงความที่นิสิตชาวต่างประเทศบางคนใช้ในปริ จเฉทเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตใน
เมืองไทยนัน้ มีข้อบกพร่องบางประการ ได้แก่ การละในส่วนประธานของประโยค เช่น ø ไปเรียนทุกวันก็นั่งรถบัส หรือ
ผมเรียนที่น่ี ผมคิดว่า ø ใจดีมาก เพราะผมคิดว่าอาจารย์สอนดีมาก และการละในส่วนกริยาของประโยค เช่น ผม ø
ในประเทศไทย 1 ปีแล้ว การละในส่วนของประธานและส่วนของกริยาซึ่งเป็นส่วนสาคัญของประโยคนั้นจะทาให้
ประโยคที่ส่ือออกไปไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังพบว่า นิสิตชาวต่างประเทศมักใช้คาว่า “แล้ว” กับ “และ” เพื่อเชื่อม
ประโยคหรือข้อความที่ต่อเนื่องกัน โดยใช้คาดังกล่าวซ้ากันอยู่บ่อยครั้ง ทาให้ประโยคหรือข้อความนั้นไม่สละสลวย
เช่น ปีน้ปี ี 2 แล้วต้องตั้งใจเรียน แล้วก็พยายามเรียนให้ดีที่สุด หรือ ผมคิดว่าอาจารย์สอนดีมากและคนไทยก็ใจดีมาก
ครับและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนก็ดีมาก อีกทั้งยังพบว่าอิทธิพลภาษาแม่ของผู้เรียนชาวต่างประเทศยังส่งผลต่อการใช้
ภาษาไทย เช่น เมื่อเลิกเรียน ผมอยากทางานในประเทศไทย คาว่า “เลิกเรียน” ที่ผู้เรียนชาวต่างประเทศใช้เกิดจาก
การถ่ายโอนภาษาจากภาษาแม่ของผู้ใช้มาสู่ภาษาไทย โดยคาในภาษาไทยที่ผู้เรียนต้องการสื่อคือคาว่า เรียนจบหรือ
สาเร็จการศึกษา ดังนัน้ การศึกษาปริจเฉทและการเชื่อมโยงความที่นิสิตชาวต่างประเทศใช้ในการเรียบเรียงความเรื่อง
เล่าจึงเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ เพราะจะทาให้ทราบข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้ภาษา
เพื่อเรียบเรียงเนื้อความในระดับที่สูงกว่าประโยคของผู้เรียนที่เป็นชาวต่างประเทศเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง
ดังกล่าวต่อไปได้อย่างตรงจุด
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กลวิธีทางภาษาเพื่อนาเสนอวัตถุมงคลในนิตยสารคนเล่นพระ
Linguistic Strategies of Amulet Presentation in Khon Len Phra Magazines
นพดล บุญกัน1*
Noppadon Boonkan1*
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ใช้นาเสนอวัตถุมงคลในนิตยสารคนเล่นพระตาม
แนวคิดปริจเฉทวิเคราะห์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิตยสารคนเล่นพระที่ตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2560 ฉบับที่ 30-33
จานวนทั้งสิ้น 4 ฉบับ
ผลการวิจัย พบกลวิธีทางภาษาที่ใ ช้นาเสนอวัตถุมงคล ได้แก่ 1) การเลือกใช้คาหรือ กลุ่มคา 2) การเลือ ก
นาเสนอด้วยประเด็นจานวนการผลิต 3) การแสดงทัศนะถึงความเป็นเลิศของวัตถุมงคล และ4) การเลือกเล่าเรื่อง
เกี่ย วกั บวั ตถุ มงคล นอกจากนี้ยั ง พบว่า เมื่อ ดูอย่างผิว เผิ นการนาเสนอวั ตถุ มงคลในนิ ต ยสารเป็น เพียงการแสดง
รายละเอียดข้อมูลด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคล หากแท้ที่จริงแล้วการนาเสนอวัตถุมงคลด้วยกลวิธีทางภาษา
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าด้านพลังอานาจความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลที่ถูกประกอบสร้างขึน้ ทั้งยังผลิตซ้าและ
ส่งต่อชุดความคิด รวมทั้งความเชื่อต่าง ๆ ผ่านนิตยสารคนเล่นพระซึ่งเป็นนิตยสารที่ได้รับความนิยมในแวดวงคนนิยม
วัตถุมงคลในสังคมไทย
คาสาคัญ: กลวิธีทางภาษา วัตถุมงคล นิตยสาร ปริจเฉทวิเคราะห์

Abstract
This article aims to analyze of amulet presentation in Khon Len Phra magazines based on discourse
analysis. The data were collected from Khon Len Phra magazines published in 2017 A.D. No. 30 – 33, totally 4
issues.
It’s found that linguistic strategies used to present amulet: 1) lexical selection 2) selection of presentation
with issue production 3) viewpoint of miraculousness of amulet and 4) selection of storytelling about amulet.
Furthermore when viewed superficially, the presentation of amulet in these magazines is only a detailed display
of various aspects related to amulet. In fact, the presentation of amulet by using linguistic strategies reflects the
sacred power of amulets that were constructed, and were also reproduced and forward a set of idea including
beliefs through Khon Len Phra magazines which is a popular magazine of the people who interested in amulet in
Thai society.
Keywords: linguistic strategies, amulet, magazine, discourse analysis
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บทนา
วัตถุมงคลเป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน อาทิ พระเครื่อง ซึ่งแต่เดิมคือการสร้างพระ
พิมพ์ โดยหลักฐานทางโบราณคดี ระบุว่า แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสืบ ทอดศาสนา จนระยะต่อมากลายเป็น “วัตถุมงคล
ส่ว นบุค คล” ในราวรั ชสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ถึ ง รัชสมั ยพระบาทสมเด็ จพระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ที่มีการสร้าง “พระกริ่ง” ขึ้นเพื่อรักษาการระบาดของอหิวาตกโรค โดยผู้ริเริ่มสร้าง คือ สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (ณัฐพล อยูร่ ุ่งเรืองศักดิ์, 2555, น. 57-59)
ปัจจุบันการครอบครองวัตถุมงคล เช่น พระเครื่อง มิได้มีเพื่อตอบสนองแนวคิดทางพุทธศาสนาดั้งเดิมที่
มุง่ เน้นหาทางแห่งการหลุดพ้นจากวัฏสงสารเข้าสู่นิพพานอันเป็นเป้าหมายสู งสุดของชีวิต แต่เป็นการครอบครองเพื่อ
ความสุข ความสบายและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ แนวคิดลักษณะนี้นามาสู่การสร้างวัตถุมงคลเพื่อใช้เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้คงกระพันชาตรี ฟันแทงไม่เข้า ใช้โชคลาภ เกิดเสน่ห์ รวมไปถึงแนวคิดการครอบครองวัตถุ
มงคลในฐานะของสะสมอันมีค่า ซึ่งแนวคิดในสังคมที่เกิดขึ้นนี้ล้วนเป็นลักษณะแนวคิดการบริโภควัตถุของสังคมแบบ
บริโภคนิยม อันเป็นการบริโภคสินค้าตามคุณค่าเชิงวัฒนธรรม ที่มีที่มาจากการประกอบสร้างของความคิด ความเชื่อ
ค่านิยม ของคนในสังคมนัน้ ๆ ทาให้วัตถุมงคลกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน
จากการที่พระเครื่องกลายเป็นสินค้าซือ้ ขายจนกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นผลให้มีการโฆษณาเกิดขึ้น และ
ก่อให้เกิดการสร้างหนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับวัตถุมงคลขึ้นเป็นจานวนมาก ดังที่ สุกัญญา สุจฉายา (2558, น.
73) กล่าวไว้วา่ วัตถุมงคลในอดีตได้รับความนิยมมากน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ ับความเชื่อและศรัทธาต่อผู้สร้างล้วน ๆ จาก
การเล่าปากต่อปากขยายไปเรื่อย ๆ แต่เมื่อเกิดธุรกิจการทาหนังสือพระขึ้นมาในช่วง พ.ศ.2510 เป็นต้นมา การนาไปสู่
พุทธพาณิชย์จึงแตกหน่อและแพร่ขยาย จนเกิดกระบวนการจัดสร้างวัตถุมงคลใหม่ มีการออกแบบ การหล่อ การปั้น
การพิมพ์ จนถึงกับผลิตกับโรงงาน แล้วนามาทาพิธีปลุกเสกพุทธาภิเษก เพื่อสร้างความขลังให้กับวัตถุมงคล ดังนั้น
การเติบโตของตลาดพระเครื่องจึงควบคู่ไปกับการเติบโตและมีอยู่ของการโฆษณาตัวมันเองในเชิงธุรกิจด้วย
ปัจจุบันมีส่ือที่นาเสนอและโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องรางพระเครื่องอยู่เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์
วารสารเกี่ยวกับพระเครื่องที่วางจาหน่ายอยูแ่ ละยังคงได้รับความนิยมในหมู่ของคนในแวดวงที่สนใจซื้อขายเก็บสะสม
พระเครื่อง โดยวารสารพระเครื่องมีการเลือกใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือเพื่อถ่ายถอดข้อมูลเชิงโฆษณาไปสู่ผู้รับสารซึ่ง
เป็นบรรดากลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น “คนเล่นพระ” เช่น กลุ่มคาเพื่อแสดงความเป็นเลิศ อาทิ ครอบคลุมรอบด้าน
ครบเครื่อง ครอบจักรวาล สูงส่ง เป็นต้น
ฉะนั้นการเลือกใช้ภาษาเพื่อนาเสนอวัตถุมงคลในนิตยสารจึงเป็นการศึกษาภาษาที่น่าสนใจ เพื่อค้นหาคาตอบ
ว่าผู้ผลิตนิตยสารจะใช้กลวิธีทางภาษาเช่นไรในการนาเสนอวัตถุมงคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้นาเสนอวัตถุมงคลในนิตยสารคนเล่นพระ
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ปริจเฉทวิเคราะห์ (discourse analysis), กลวิธีทางภาษา (linguistic
strategies) ได้แก่ การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา การอ้างถึง การเล่าเรื่อง โดยมีสมมุติฐานในการวิจัยว่า การใช้ภาษาใน
นิตยสารคนเล่นพระ ต้องมีการเลือกใช้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ อีกทั้งยังอาจมีความแตกต่างไปจากการใช้ภาษา
ในนิตยสารชนิดอื่นหรือการใช้ภาษาในปริบทอื่น เนื่องจากเป็นนิตยสารที่มีเนื้อหาและมีกลุม่ เป่าหมายที่เป็นกลุ่มเฉพาะ

วิธีวิทยาการวิจัย
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลการใช้ภาษาเพื่อนาเสนอวัตถุมงคลในนิตยสารคนเล่นพระที่ตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2560 ฉบับที่
30-33 จานวนทั้งสิ้น 4 ฉบับ ทั้งนี้นิตยสารคนเล่นพระเป็นนิตยสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุ
มงคล อีกทั้งยังมีการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและที่มาของวัตถุมงคล โดยจุดเด่นของนิตยสารเล่มนี้ คือ มีการ
นาเสนอราคาซื้อขายวัตถุมงคลที่ชัดเจนซึ่งแตกต่างจากนิ ตยสารลักษณะเดียวกับเล่มอื่นในท้องตลาด ดังคาสโลแกน
ของบรรณาธิการและเจ้าของนิตยสาร ว่า “"คนเล่นพระ" ฉีกตลาดกล้าเปิดราคาให้รู้ ซื้อ-ขายกันจริงองค์ละเท่าไหร่
ตั้งแต่องค์หน้าปกถึงองค์สุดท้ายยันปกหลัง เปิดเผยจุดตายก่อนจ่ายเงิน ดูตรงไหนแท้ ในเล่มการันตีใครมีเหมือ นแท้
แน่นอนมาขายให้เราได้”
เมื่อ รวบรวมข้อมู ลแล้ วผู้วิจัยทาการจัด ระเบียบข้อมู ล โดยน ามาวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาตามแนวทาง
การศึกษาปริจเฉทวิเคราะห์ (discourse analysis) ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาภาษาในปริบทของการใช้ กล่าวคือ การใช้
ภาษาจะมีความแตกต่างและน่าสน ขึ้นอยู่กับปริบทแวดล้อมและวัตถุประสงค์ของการใช้ภาษาเหล่านั้น อีกทั้งผู้วิจัยใช้
ความรู้ทางด้านอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องความหมายและการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารมา
ช่วยประกอบการวิเคราะห์ แล้วจึงนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์โดยตีความจากปริบทของถ้อยคา

ผลการศึกษา
การศึกษากลวิธที างภาษาที่ใช้นาเสนอวัตถุมงคลในนิตยสาร “คนเล่นพระ”
งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้นาเสนอพระวัตถุมงคลในนิตยสาร “คนเล่นพระ” ซึ่งเป็นการ
เลือกใช้รูปภาษาหรือถ้อยคาต่างๆเพื่อสื่อความหมายและสร้างความคิดความเชื่อเกี่ ยวกับวัตถุมงคลขึ้นผ่านการ
นาเสนอของนิตยสาร ผู้วิจัยพบกลวิธีการใช้ภาษา ดังนี้
1. การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา คือ การที่ผู้ผลิตโฆษณาเลือกสรรการใช้ภาษาเพื่อสื่อความคิดและความรู้สกึ ที่
จะทาให้ผู้บริโภคคล้อ ยตามและหวังผลให้เกิดการตอบสนองด้านพฤติก รรมต่อสินค้ าและบริ ก ารซึ่ง จะส่ง ผลต่อ
ยอดขายของสินค้าและบริการนั้นๆ ฮัลลิเดย์ (Halliday) ได้กล่าวไว้ว่า “Vocabulary or lexis is a major determinant of
ideational structure” กล่าวคือ คาศัพท์ (vocabulary) เป็นสิ่งที่สาคัญในการกาหนดโครงสร้างของความคิด (Fowler,
1991: 80) ดังนั้นการที่ผู้ผลิตโฆษณาเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาสื่อออกมาในรูปแบบต่างๆแล้วใช้คาหรือกลุ่มคาเหล่านั้น
ซ้าๆเพื่อนาเสนอวัตถุมงคลจึงเป็นการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก และเน้นย้าให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักและรับรู้ว่ามี
ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลเหล่านั้นอยู่จริงในสังคม
ผู้วิจัยพบว่า ผู้ผลิตโฆษณาใช้กลวิธีการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาในรูปแบบต่างๆเพื่อนานาเสนอวัตถุมงคล ดังนี้
1.1 การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาในการอ้างถึง การอ้างถึง (reference) คือ การแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างคาศัพท์หรือกลุ่มคากับสิ่งต่างๆในโลก (Fowler, 1991, p. 81) ในงานวิจัยชิน้ นีก้ ารเลือกใช้คาหรือกลุม่ คาเพื่อ
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อ้างถึง คือ การใช้คาศัพท์หรือกลุ่มคาเพื่ออ้างถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลเพื่อแสดงความสัมพันธ์ว่าสิ่ง
เหล่านั้นมีอยู่จริง ซึ่งนิตยสารนาการใช้ภาษาลักษณะนีม้ าใช้นาเสนอวัตถุมงคลเพื่อตอกย้าถึงคุณค่าของวัตถุและเป็น
การโน้มน้าวใจผู้อ่าน ผู้วจิ ัยพบกลวิธีการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาในการอ้างถึง ดังนี้
1.1.1 การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงเกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา คือ การใช้คาหรือกลุ่มคา
อ้างถึงเวทมนตร์และคาถาที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคล เพื่อแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลที่มาจากสิ่งต่างๆ
ที่ถูกอ้างถึงเหล่านั้น ได้แก่
1.1.1.1 การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงการใช้พลังคาถาเพื่อสร้างวัตถุมงคล เป็น
การเลือกใช้กริยาวลีเพื่อกล่าวถึงการกระทาสาคัญในกระบวนการสร้างวัตถุมงคล ได้แก่ อธิษฐานจิต ปลุกเสก ปลุก
เสกมากมาย ปลุกเสกอย่างถูกต้อง ปลุกเสกอันสุดแสนพิสดาร เสกบรรจุอาคมครบถ้วนบริบูรณ์ เป็นต้น
ตัวอย่าง
- รัชกาลที่ 5 ทรงได้นาเหรียญเสมา จปร เนือ้ เงินเหรียญนี้ไปให้ท่านหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ท่านอธิษฐานจิตให้
- รูปหล่อของท่านรุ่นนี้สร้างในปี 2514 เป็นรุ่นที่กานันผลจัดสร้างละนิมนต์หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ มาปลุกเสกให้
อย่างถูกต้อง
- นามากดพิมพ์พระ และมีวิธีปลุกเสกอันสุดแสนพิสดารไม่เหมือนใครและเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุด
- เมื่อเสกบรรจุอาคมครบถ้วนบริบูรณ์ดีแล้ว จึงเริ่มพิธีเสด็จกลับ
จากตัวอย่างพบว่ามีการเลือกใช้กริยาวลีเพื่อกล่าวถึงการใช้พลังคาถาเพื่อสร้างวัตถุมงคล ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มี
ความสาคัญทีสุดสาหรับการผลิตวัตถุมงคล โดยวัตถุมงคลจะมีความศักดิ์สทิ ธิ์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการปลุกเสก
เพื่อลงคาถาอาคม โดยการใช้คาอ้างถึงการปลุกเสกนิยมปรากฏร่วมกับส่วนขยาย เช่น อันสุดแสนพิสดาร อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนบริบูรณ์ เพื่อเน้นย้าและกระตุน้ ให้ผู้อา่ นเกิดความรู้สกึ จากการใช้ถ้อยคาว่าพิธีกรรมการสร้างสาคัญ
ที่สุดในการสร้างวัตถุมงคลชิ้นนัน้ เป็นไปด้วยความถูกต้องสมบูรณ์และอัศจรรย์
1.1.1.2 การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงชื่อเวทมนตร์คาถา เป็นการเลือกใช้คาหรือ
กลุ่มคาแสดงถึงเวทมนตร์คาถาที่ถูกเสกลงไปในกระบวนการสร้างวัตถุมงคล เช่น ลงอักขระเลขยันต์ ยันต์ตะกร้อ
ยันต์ห้าแถว คาถาหัวใจโลกธาตุ เสกเชื้อชนวน เสกกันปืนกันระเบิด เสกแปลงรูปเป็นหุน่ ยนต์ เสกมหาระรวย เป็นต้น
ตัวอย่าง
- พระอาจารย์นาได้ลงอักขระเลขยันต์บนแผ่นทอง
- มีวธิ ีการสร้างโดยใช้วธิ ีการตัดและรีดโลหะจะใช้เครื่องเพียงแต่มีการลงอักขระ คาถาโดยหลวงปู่ใจ ซึ่งปกติคาถาที่
ใช้ลงคือ คาถาหัวใจโลกธาตุ (อินธินาทิยะ)
- พระเสด็จกลับที่สร้างในครั้งนี้ได้ผ่านการปลุกเสกเพื่อหวังพุทธคุณทุกทางโดยเสก กันปืน กันระเบิด แคล้วคลาด
เสกแปลงรูปเป็นหุน่ ยนต์ เสกมหาเสน่ห์ มหานิยม มหาระรวย มหาลาภ
จากตัวอย่างพบว่ามีการใช้คาศัพท์อ้างถึงเวทมนตร์คาถาเพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการสร้างวัตถุมงคลว่ามีการ
ใช้คาถาใดๆบ้างในการสร้างเพื่อหวังความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดแก่ตัววัตถุมงคลและผู้ครอบครอง ตัวอย่างเช่น คาถากันปืน
กันระเบิด มหาเสน่ห์ มหานิยม นอกจากนี้การใช้คาศัพท์อ้างถึงเวทมนตร์คาถายังเป็นการเลือกนาเสนอรายชื่อคาถาที่
เป็ นที่ รู้จัก ในหมู่คนในวงการวัต ถุ มงคล กล่า วคือ เป็น คาถาที่มีช่ือเสี ยงและรู้ จัก กั นในแวดวง เพื่อ แสดงถึ ง ความ
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ศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลชิ้นนั้น เช่น วิช าคาถาหัวใจโลกธาตุ ซึ่งเป็นวิชาของหลวงปู่ย้ิม โดยอ้างว่าเป็นวิชาที่ศึกษาได้
ยากมาก ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นั้น น้อยท่านนักที่เรียนจบวิชานี้
1.1.1.3 การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงความสามารถด้านเวทมนตร์คาถาของ
พระเกจิอาจารย์ เป็นการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาแสดงถึงพลานุภาพด้านการใช้เวทมนตร์ถาของพระเกจิอาจารย์ เช่น
พลังจิตแก่กล้า วิทยาคมสูง อาคมแก่กล้า วิทยาคมขลัง สมาธิที่เข้มแข็ง แก่กล้าอาคมขลัง ทรงพุทธานุภาพศักดิ์สิทธิ์
เป็นต้น
ตัวอย่าง
- ท่านเป็นพระนักปฏิบัตเิ ชี่ยวชาญทางสมถกรรมฐาน มีพลังจิตแก่กล้า
- หลวงพ่ออุม้ เจ้าอาวาสวัดคลองขอม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี...ท่านมีอาคมแก่กล้าท่านหนึ่ง
- หลวงปู่จันแห่งวัดโมลี พระอาจารย์ผู้เรืองวิชาอาคมขลังชาวเขมรเป็นพระที่แก่กล้าอาคมขลังอย่างมาก
จากตัวอย่างพบการใช้คาและกลุ่มคาอ้างถึงความสามารถด้านเวทมนตร์คาถาของพระเกจิอาจารย์เพื่อแสดง
ถึงพลานุภาพอิทธิปาฏิหาริย์ของพระเกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสกวัตถุมงคล หรือเป็นแบบในการสร้างวัตถุมงคลประเภทรูป
เหมือน โดยการปรากฏมักปรากฏด้วยโครงสร้างของถ้อยคาประกอบด้วยคาเรียกเวทมนตร์คาถา และส่วนที่เป็นการ
ขยายแสดงปริมาณ เช่น พลังจิต+แก่กล้า อาคม+แก่กล้า และ แก่กล้า+อาคม+ขลังอย่างมาก เป็นต้น การใช้คาหรือ
กลุ่มคาเพื่ออ้างถึงความสามารถด้านเวทมนตร์คาถาของพระเกจิอาจารย์ เป็นการนาเสนอเพื่อนเน้นย้าถึงความ
ศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคล กล่าวคือ ยิ่งพระเกจิอาจารย์มีความสามารถด้านเวทมนตร์คาถามากเท่าใด ความศักดิ์สิทธิ์
นัน้ ย่อมถูกถ่ายโอนสู่วัตถุมงคลมากเท่านัน้
1.1.2 การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงบุคคล คือ การใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับประวัตคิ วามเป็นมาของวัตถุมงคลว่ามีอยู่จริง อีกทั้งยัง
เป็นการแสดงถึงความศักดิส์ ิทธิ์ผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆที่ถูกอ้างถึง ได้แก่
1.1.2.1 การใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างวัตถุมงคล เป็น
การใช้คาหรือกลุ่มคาเพื่ออ้างถึงบุคคลที่มสี ่วนร่วมกับการสร้างวัตถุมงคล ได้แก่
1) การใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงพระเกจิอาจารย์ คือ การใช้คาหรือกลุ่มคา
เพื่ออ้างถึงพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างหรือปลุกเสกวัตถุมงคลในพิธีกรรมการสร้าง เช่น พระเกจิอาจารย์ พระเกจิอาจารย์
ชื่อดัง คณะหลวงพ่อมากมาย หลวงปู่จัน หลวงพ่ออุม่ และหลวงปู่ศุข หลวงพ่อทับ หลวงปู่ทิม หลวงปู่ทิม เป็นต้น
ตัวอย่าง
- มีพระเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกอาทิ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดกระแสบน, หลวงพ่อชม วัดโป่ง, หลวงปู่วิเวียน วัดดวงแข
- ในพิธีปลุกเสกมีเกจิร่วมปลุกเสกมากมาย
- การปลุกเสกได้ทาการนิมนต์พระเกจิชื่อดังในสมัยนัน้ มาเข้าร่วมพิธี
- หลวงปู่ทิมและคณะศิษย์ใกล้ชดิ เป็นผู้จัดสร้างเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี
จากตัวอย่างพบการใช้คาและกลุ่มคาอ้างถึงพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างหรือปลุกเสกวัตถุมงคลในพิธีกรรมการ
สร้าง เพื่อแสดงถึงความศักด์สทิ ธิ์ของวัตถุมงคล กล่าวคือพิธีกรรมปลุกเสกถือว่าเป็นลาดับพิธีที่มีความสาคัญมากใน
การสร้ า งวั ต ถุ ม งคล เนื่ อ งจากเป็ น การทาพิธี เ พื่ อ สร้ า งพลั ง อ านาจความศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ใ ห้ แ ก่ วั ต ถุ ม งคล จึ ง มี ค วาม
จาเป็นต้องใช้ผู้ทาพิธี คือ พระเกจิอาจารย์ที่มีช่ือเสียงหรือมีอิทธิฤทธิ์ทางเวทมนตร์คาถาเป็นผู้กระทาการสร้างและ
ปลุกเสกวัตถุมงคล ฉะนั้นจึงปรากฏการเลือกใช้ภาษาเพื่ออ้างถึงพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างและปลุกเสกวัตถุมงคลเพื่อ
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เป็นการแสดงว่า วัตถุมงคลชิน้ นั้นผ่านการปลุกเสกจากผู้มีอิทธิฤทธิ์ ทาให้มีความศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การครอบครอง
ซึ่งจากตัวอย่างพบการอ้างถึงโดยการใช้คาหรือกลุม่ คา คือ การใช้คาเรียกแทน ได้แก่ พระเกจิอาจารย์ ใช้คาเรียกชื่อ
เช่น หลวงปู่ทิม หลวงปู่ชม หลวงปู่วิเวียน และคาเรียกที่มีนัยแสดงความสัมพันธ์ คือ ศิษย์ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่ามี
การใช้สว่ นขยายประกอบเพื่อแสดงนัยความหมาย ได้แก่ บ่งบอกจานวน เช่น มากมาย คณะ เพื่อแสดงถึงจานวนพระ
เกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสก บ่งบอกความนิยม เช่น ขื่อดังในสมัยนัน้ เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือ
2) การใช้ ค าอ้ า งถึ ง พระมหากษั ต ริ ย์ คื อ การใช้ ค าหรื อ กลุ่ ม ค าอ้ า งถึ ง
พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ดาริให้จัดสร้างวัตถุมงคล หรือ เป็นผู้ร่วมในการสร้าง ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ร.5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่9 เป็นต้น
ตัวอย่าง
- เหรียญเสมา จปร.ฯ รัชกาลที่5 เนือ้ เงิน ปี 2444 เป็นเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึน้
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่9 ทรงโปรดเกล้าฯบรรจุเบ้าเป็นปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
จากตัวอย่างพบการใช้ภาษาอ้างถึงพระมหากษัตริย์ผู้ดาริและสร้างวัตถุมงคล เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของ
ของวัตถุมงคล กล่าวคือ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดที่อยูค่ ู่สังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน วัตถุมงคลที่
มีประวัติการสร้างเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ สถาบันจึงมีคุณค่าและความสาคัญ อีกทั้งสังคมไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ว่าเป็นสมมติเทพ ทาให้ตามความเชื่อของคนไทยวัตถุมงคลที่ผ่านการสร้างโดยพระมหากษัตริย์เป็น
วัตถุที่มีความศักดิ์สทิ ธิ์ และเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้ครอบครอง
1.1.2.2 การใช้ คาหรือกลุ่ มค าอ้ างถึ งบุ ค คลที่ เ คารพบู ช าพระเกจิ อ าจารย์ แ ละ
ครอบครองวัตถุมงคล เป็นการใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงบุคคลที่ให้ความเคารพนับถือพระเกจิอาจารย์ และอ้างถึง
บุคคลที่เคยครอบครองวัตถุมงคล ได้แก่
1) การใช้ ค าหรือ กลุ่ ม ค าแสดงอาชีพ อ้ า งถึ ง บุ ค คลผู้ ที่ ต้ อ งการและเคย
ครอบครองวัตถุมงคล คือ การใช้คาหรือกลุ่มคาแสดงอาชีพอ้างถึงบุคคลที่มีความต้องการและเคยครอบครองวัตถุ
มงคล ได้แก่ ตารวจ ทหาร ข้าราชการ ข้าราชการขั้นสูง ตารวจในเมืองนครปฐม ทหารตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สนามชายแดน ทหารอินโดจีน กองทัพไทย นายทหารเสนารักษ์ที่อาสาสมัครไปรบ เป็นต้น
ตัวอย่าง
- เลือกเอาเหรียญอาจารย์นาไม่ผิดหวัง ข้าราชการชั้นสูงหลายท่านทั้งๆที่ไม่ใช่คนใต้ตา่ งพากันแสวงหา
- เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ปี 2513 จัดสร้างเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างโรงเรียนนวมินทร์ราชานุสรณ์ จ.นครนายก
และส่วนหนึ่งแจกทหารตารวจที่ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการสนามชายแดน
- ในปี 2493 ที่มสี งครามเกาหลี ระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือผ่านสัมพันธมิตรได้มีมติเข้าร่วมรบในสงครามครั้ง
นี้ด้วย โดยตั้งเป็นกองพันที่ 21 ดังนั้นจึงมีการเททองหล่อพระพุทธชินราชเพื่อแจกจ่ายให้เป็นขวัญกาลังใจแก่ ทหาร
หาญที่เข้าร่วมรบ
จากตัวอย่างพบการใช้คาและกลุ่มคาแสดงอาชีพอ้างถึงผู้ที่ต้องการและเคยครอบครองวัตถุมงคล เพื่อแสดง
ถึงพุทธคุณและความนิยมของวัตถุมงคล กล่าวคือ กลุ่มคาแสดงอาชีพที่ถูกอ้างถึง ได้แก่ ทหารตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการสนามชายแดน ทหารหาญที่เข้าร่วมรบ ตารวจ ล้วนเป็นอาชีพที่ต้องเผชิญกับภยันตรายในการปฏิบัติหน้าที่
ฉะนั้นการครอบครองวัตถุมงคลย่อมแสดงถึงพุทธคุณ คือ ปกป้องคุ้มครองและทาให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
ตามวัตถุประสงค์ดงั้ เดิมของการสร้างคือเพื่อมอบให้กับอาชีพเหล่านี้นาไปขณะปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังพบกลุ่มคา
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แสดงอาชีพ ข้าราชการชั้นสูงหลายท่าน แสดงให้เห็นว่าวัตถุมงคลชิ้นนั้นเป็นที่ต้องการของอาชีพข้าราชการชั้นสูง ซึ่ง
เป็นอาชีพที่ถือว่ามีสถานภาพและมีหน้ามีตาในสังคมไทย บ่งบอกถึงความนิยมของวัตถุมงคลว่าเป็นที่ต้องการของ
กลุ่มคนเหล่านั้น
2) การใช้คาหรือกลุ่มคาที่แสดงถึงกลุ่มคนอ้างถึง ผู้ที่เคารพบูชา เป็นการใช้
คาหรือกลุม่ คาที่แสดงถึงกลุม่ คนจานวนมากเพื่ออ้างถึงผู้ที่เคารพบูชาวัตถุมงคลและพระเกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสก ได้แก่
ชาวจังหวัดนครปฐม ชาวพิจิตรทุกผู้ทุกนาม ชาวกบินทร์บุรี ลูกศิษย์ชาวไทยและต่างประเทศ คนท้องถิ่นเมืองเพชรบุรี
เป็นต้น
ตัวอย่าง
- หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปที่ทรงพุทธานุภาพอันศักดิ์สทิ ธิ์ เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงของชาวพิจิตรทุกผู้ทุกนาม
- พระปิดตาหลวงพ่อชม เป็นสุดยอดพระปิดตาสายเพชรบุรี มีประสบการณ์ คนท้องถิ่นเมืองเพชรบุรีให้ความนิยมเป็น
อย่างสูง
- ลูกศิษย์ชาวไทยและต่างประเทศต่างให้ความเคารพบูชา
จากตัวอย่างพบการใช้คาและกลุ่มคาเพื่ออ้างถึงผู้ที่ศรัทธาให้การเคารพบูชาวัตถุมงคลและพระเกจิอาจารย์ซึ่ง
คาศัพท์ที่ใช้เป็นคาแสดงถึงกลุ่มคนจานวนมาก อีกทั้งยังมีการระบุถึงอาณาบริเวณที่อยู่อาศัยของคนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็น
สถานที่ของการสร้างวัตถุมงคลและเป็นพื้นที่อาศัยของพระเกจิอาจารย์ช่ือดัง เพื่อแสดงถึงความมีช่ือเสียงและความ
นิยมเคารพบูชาต่อวัตถุมงคลและพระเกจิอาจารย์ของกลุ่มคนจานวนมาก ดังเช่นจากตัวอย่าง หลวงพ่อชม จนฺทโชติ
(นุชนาท) เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีช่ือเสียงมากในจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะชื่อเสียงเรื่ องการเล่นแร่แปรธาตุ วิธีหุง
โลหะศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่งภายหลังนามาสร้างเป็นพระปิดตา หรือพระมหาอุดที่มีช่ือเสียง การเลือกใช้ภาษาอ้างถึง
ข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเป็นการใช้ภาษาให้เป็นเครื่องมือเพื่อนาเสนอวัตถุมงคลเพื่อตอกย้าถึงคุณค่าของวัตถุมงคลว่ามี
ความศักดิ์สทิ ธิ์จนทาให้เป็นที่นิยมในหมูค่ นจานวนมาก
1.1.3 การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงส่วนผสมของวัตถุมงคล เป็นการใช้คาหรือกลุ่มคา
อ้างถึงส่วนผสมต่างๆที่ใช้สร้างวัตถุมงคล โดยศัพท์ในวงการจะใช้คาว่า “มวลสาร” ซึ่งหมายถึงวัตถุดิบที่ใช้เป็ น
ส่วนผสมในการสร้างวัตถุมงคล ทาให้วัตถุมงคลเกิดมูลค่าและความศักดิ์สิทธิ์ การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึง
ส่วนผสมของวัตถุมงคล ถูกใช้เพื่อแสดงให้ผู้อ่านทราบรายละเอียดกระบวนการสร้างวัตถุมงคลให้ตระหนักถึงคุณค่า
อันนามาซึ่งความต้องการที่จะครอบครอง ได้แก่
1.1.3.1 การเลื อกใช้ค าหรือกลุ่ม คาอ้ างถึงส่ วนผสมที่เ ป็นโลหะมีค่ า เป็น การใช้
คาศัพท์อ้างถึงโลหะต่างๆที่ถูกนามาใช้เป็นมวลสารเพื่อสร้างวัตถุมงคล เช่น แท่งเงินบริสุทธิ์ 5 กิโลกรัม ชนวนในการ
สร้าง โลหะบ้านเชียง เนื้อทองชนวน 15 เหรียญ เนื้อทองคา44เหรียญ โลหะ9ชนิด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง เป็นต้น
ตัวอย่าง
- อาจารย์นาได้ลงอักขระเลขยันต์บนแผ่นทอง, นาก, เงินจานวน 108 แผ่น แท่งเงินบริสุทธิอ์ กี จานวน 5 กิโลกรัม
- จัดสร้างด้วยเนื้อทองแดงกะไหล่ทองลักษณะเป็นเหรียญรูปอาร์ม
จากตัวอย่างพบการใช้คาและกลุ่มคาอ้างถึงโลหะมีค่าที่เป็นส่วนผสมการสร้างวัตถุมงคล เช่น แผ่นทอง นาก
เงิน เพื่อแสดงถึงคุณค่าของวัตถุมงคลเนื่องจากมีส่วนผสมของโลหะมีค่าซึ่งเป็นสิ่งที่มีราคาสูง ทั้งยังพบคาศัพท์ที่ใช้
เรียกโลหะมีค่าเฉพาะแวดวงเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของวัตถุมงคลที่น่าสนใจ คือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง หมายถึง
โลหะทองแดงที่ผ่านการลงกะไหล่ คือการเคลือบผิวโลหะด้วยเงินหรือทองคาด้วยการใช้ปรอทละลายเงินหรือทองให้
เป็นของเหลว แล้วทาลงบนโลหะ จากนั้นจะไล่ปรอทออกโดยใช้ความร้อน เงินหรือทองคาก็จะติดเคลือบอยู่บนผิว
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โลหะที่ต้องการ เป็นต้น นอกจากนี้พบการเลือกใช้กลุม่ คาแสดงปริมาณของโลหะมีค่าที่เป็นส่วนผสมมาขยายเพื่อเสริม
ความ เช่น จานวน 108 แผ่น จานวน 5 กิโลกรัม เพื่อเน้นย้าให้ผู้อ่านทราบและตระหนักว่าวัตถุมงคลชิ้นนี้มีส่วนผสม
ของโลหะมีค่าปริมาณมาก จึงเป็นเหตุให้มรี าคาและควรค่าแก่การครอบครอง
1.1.3.2 การใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงส่วนผสมที่ให้ผลด้านความศักดิ์สทิ ธิ์ เป็นการใช้
คาหรือกลุม่ คาอ้างถึงวัตถุดิบในการสร้างซึ่งเชื่อว่าจะทาให้วัตถุมงคลมีพลังอานาจ ความศักดิ์สิทธิ์ เช่น ชนวนพระกริ่ง
บัวรอบวัดบวรฯ เชื้อชนวนโลหะเดิมศักดิ์สิทธิ์รุ่นก่อน ผงเก่าสิ่งศักดิ์สิทธ์ เนื้อผสมว่านเสน่ห์จันทร์ เนื้อผงพรายกุมาร
เนื้อว่านผสมผงคลุกรัก เป็นต้น
ตัวอย่าง
- ชนวนในการสร้าง ได้แก่ โลหะบ้านเชียง ชนวนพระกริ่งบัวรอบวัดบวรฯ
- มีมวลสารผสมผงเก่า สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ต่างๆมากมาย เช่น ผงสมเด็จหลังลายนิ้วมือหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระเกศองค์หลวง
พ่อวัดไร่ขงิ
- มวลสารพระพิมพ์น้ีจะออกโทนสีน้าตาลแดงเข้มดูเผินๆ บางคนจะคิดว่ าเป็นเนื้อดินแต่แท้ที่จริงเป็นเนื้อผสมผงว่าน
หนึ่งในนั้นมีวา่ นเสน่ห์จันทร์ และมีการผสมสีลงไป
จากตัวอย่างพบการใช้คาศัพท์อ้างถึงวัตถุดิบที่เชื่อว่ามีพลังอานาจแฝงอยู่เป็นส่วนผสมในการสร้างวัตถุมงคล
เพื่อหวังผลให้วัตถุมงคลมีพลังอานาจความศักดิ์สทิ ธิ์ดว้ ยส่วนผสมที่ถูกใส่ลงไป จากตัวอย่าง ชนวนพระกริ่งบัวรอบวัด
บวรฯ ผงสมเด็จหลังลายนิ้วมือหลวงพ่อวัดไร่ขิง เป็นกลุ่มคาที่อ้างถึงมวลสารในการสร้างซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาจากส่วน
หนึ่ง ของวั ตถุ มงคลเก่า แก่ ที่มีอยู่ก่ อนซึ่ง เชื่อว่ามีพ ลัง ความศัก ดิ์สิทธิ์อ ยู่ นอกจากนี้ยัง พบการใช้คาศัพ ท์ ที่อ้า งถึ ง
ส่วนผสมที่เป็นพืชมงคล เช่น ว่านเสน่ห์จันทร์ ซึ่ง เป็นพืชที่เชื่อว่ามีพลังอานาจด้านเสน่ห์เมตตามหานิยม การเลือก
วัตถุดิบในพิธีกรรมการสร้างวัตถุมงคลสะท้อนให้เห็นความเชื่อที่ว่าด้วยเรื่องพลังอานาจความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งของ
ต่างๆในโลกว่าเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายโอนกันได้ด้วยการนาส่วนแทนส่วนใดส่วนหนึ่งมาผสม เปรียบเหมือนการปรุงอาหารที่ใช้
สิ่งใดเป็นวัตถุดิบรสชาติอาหารก็จะเป็นไปเช่นนั้น ฉะนั้นการเลือกนาเสนอเรื่องราวข้างต้นของนิตยสารจึงเป็นการ
เลือกนาเสนอแนวความคิดและตอกย้าความคิดความเชื่อที่คนในแวดวงวัตถุมงคลยอมรับร่วมกัน
1.1.4 การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงพลังวิเศษของวัตถุมงคล เป็นการใช้คาหรือกลุ่มคา
อ้างถึงพลังอานาจความศักดิ์สทิ ธิ์ของวัตถุมงคลในการช่วยเหลือผู้ครอบครองให้สมความปรารถนาในด้านต่างๆ ซึ่งจะ
พบการใช้คาเรียกพลังดังกล่าวว่า พุทธคุณ พุทธเด่น คุณวิเศษ บารมี พลังแห่งพุทธาคม และพบคาหรือกลุ่มคาที่ใช้
อ้างถึงพลังวิเศษของวัตถุมงคล ดังนี้ พลังวิเศษด้านคุ้มครองให้รอดพ้นจากอันตราย เช่น เหนียว แคล้วคลาดคง
กระพัน แคล้วคลาดปลอดภัย คงกระพันชาตรี ฟันไม่เข้า ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ พลังวิเศษด้านความสมหวังในโชค
ลาภ เช่น โชคลาภบารมี โชคดีมีชัยครับ โภคทรัพย์สมบูรณ์ สมบูรณ์ทรัพย์ เสริมดวง พลังวิเศษด้านความสาเร็จใน
ชีวติ เช่น เมตตามหานิยม อานาจราชศักดิ์ เมตตาบารมี มีแต่คนรักใคร่ และพลังวิเศษด้านป้องกันสิ่งชั่วร้าย เช่น กัน
คุณไสย ภูตผี จากการใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงพลังวิเศษของวัตถุมงคลที่พบเป็นจานวนมากแสดงให้เห็นคุณค่าของ
วัตถุมงคลว่าสามารถช่วยเหลือดลบันดาลให้ผู้ครอบครองสมหวังตามที่ต้องการในด้านต่างๆ
1.2 การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาเพื่อแสดงความเป็นเลิศของวัตถุมงคล เป็นการกล่าวถึงวัตถุมงคล
ว่ามีความเป็นเลิศโดยการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคามาขยายส่วนหลักเพื่อเน้นย้าถึงความเป็นเลิศและการได้รับความ
ยอมรับของวัตถุมงคลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ครอบคลุมรอบด้าน ครบเครื่อง ครบเครื่องรอบด้าน ครอบจักรวาล สูงและ
โดดเด่น ครบเครื่องครอบจักรวาล เป็นเลิศครบครัน สูงส่ง เป็นยอด ดีเยี่ยม ครบถ้วนทุกๆด้าน เยี่ยม ที่สุด เป็นต้น
ตัวอย่าง
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- หนุมานผงพรายกุมารจัดเป็นสุดยอดเครื่องรางพิมพ์หนุมานที่หาได้ยากมาก
- รุ่นนี้ครบเครื่องรอบด้านจริงๆ ทั้งความสวยงามและพุทธคุณ ซึ่งถือได้ว่าครอบจักรวาลจริงๆครับ
- พระเครื่องรุ่นนี้ มีอานาจพุทธคุณสูงและโดดเด่นในทุกทาง
จากตัวอย่างพบการใช้คาและกลุ่มคามาขยายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของวัตถุมงคลที่นาเสนอ ได้แก่
สุดยอด ครบเครื่อง ครอบจักรวาล สูงและโดดเด่น เพื่อแสดงและเน้นย้าว่าวัตถุมงคลชิน้ นั้นมีคุณสมบัตอิ ันพึงประสงค์
ยอดเยี่ยมเป็นเลิศไม่แพ้วัตถุประสงค์ช้ินอื่นๆ จากตัวอย่างใช้คาว่า สุดยอด ครบเครื่อง ครอบจักรวาล มาขยายความ
เพื่อเน้นย้าให้เห็นว่าวัตถุมงคลที่นาเสนอมีความเป็นเลิศในทุกๆด้าน อาทิ ความงดงาม ส่วนผสมที่ใช้ในการสร้าง และ
พลังอานาจความศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งในตัวอย่างยังพบคาว่า สูงและโดดเด่น เพื่อเน้นย้าถึงความเป็นเลิศของพลังอานาจ
ความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลหรือพุทธคุณซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สาคัญ ดังนั้นการใช้คาหรือกลุ่มคามาขยายเพื่อ
แสดงความเป็นเลิศของวัตถุมงคลทั้งหมดล้วนเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าและมูลค่าของวัตถุมงคลทั้งสิ้น การเลือกนาเสนอ
จึงมีจุดประสงค์เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและโน้มน้าวใจ
1.3 การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาแสดงช่วงเวลาและความเก่าแก่ เป็นการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาที่มี
ความหมายแสดงช่วงเวลาและความเก่าแก่ เพื่อนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคล ได้แก่ ยุคแรก เก่าได้อายุ
สร้างแบบโบราณ การเทโบราณ หล่อโบราณ โบราณพิธี อดีต เป็นต้น
ตัวอย่าง
- กรรมวิธีการสร้างเป็นเป็นพุทธศิลปะการเทแบบโบราณ ไม่มีการแต่งผิวหรือแต่งองค์พระและหล่อแบบโบราณโดย
ใช้ดินขีว้ ัวอันเป็นสูตรสาคัญในการหล่อพระพุทธปฏิมามาแต่สมัยอดีตหลายร้อยปี
- เป็นพระเครื่องผงพรายกุมารยุคแรกๆเป็นที่ต้องการอย่างสูงของผู้นยิ มสะสมพระเครื่องสายหลวงปู่ทิม
จากตัวอย่างเป็นการเลือกใช้คาและกลุ่มคาที่มีความหมายแสดงถึงความเก่าแก่ของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นมาของวัตถุมงคล อาทิ การจัดสร้าง กรรมวิธีการสร้าง รูปแบบของการสร้าง เป็นต้น ซึ่งการเลือกกล่าวอ้าง
ถึงความเก่าแก่ในเรื่องราวต่างๆเป็นการแสดงนัยทางคุณค่าให้กับวัตถุมงคลชิน้ นั้น ดังในตัวอย่าง เช่น ความเก่าแก่ของ
ศิลปะการเทแบบโบราณทาให้วัตถุมงคลชิ้นนั้นมีคุณค่าในฐานะที่เป็นศิลปะเก่าแก่ อีกทั้งยังพิธีการสร้างตามแบบ
โบราณยังเป็นการกล่าวถึงความเก่าแก่ที่มีนัยของความศักดิ์สิทธิ์ คือ พิธีที่เก่าแก่ย่อมมีความขลังอันนามาซึ่งพลัง
อานาจความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคล อีกตัวอย่าง คาที่มีความหมายแสดงช่วงเวลาและความเก่า ยุคแรกๆ ถูกใช้เพื่อ
แสดงว่าวัตถุมงคลชิ้นนั้นเก่าแก่ที่สุดและเป็นต้นแบบของวัตถุมงคลชิ้นอื่นในกลุ่มเดียวกัน เป็นการเลือกนาเสนอเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวัตถุมงคลชิน้ นีว้ า่ มีความเหนือกว่าชิ้นอื่นควรค่าแก่การมีไว้ในครอบครอง
1.4 การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาแสดงความนิยม เป็นการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาที่มีความหมายแสดง
ถึงความนิยมของคนในแวดวงเพื่อนาเสนอวัตถุมงคล ได้แก่ ดังเป็นพลุแตก นิยมมากที่สุด เป็นที่แสวงหาของนักสะสม
เป็นที่ต้องการอย่างสูง รูปหล่อยอดนิยมของเมืองไทย เหรียญยอดนิยม เป็นต้น
ตัวอย่าง
- เมื่อท่านแจกเหรียญรุ่นนี้เกิดความอัศจรรย์มากมายจนโด่งดังเป็นพลุแตกทาให้เป็นที่หมายปอง
- หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ อมตะเถระแห่งเมืองพิจิตร ผู้เป็นเจ้าของรูปหล่อยอดนิยมของเมืองไทย
จากตัวอย่างเป็นการเลือกใช้กลุ่มคาที่มีความหมายแสดงถึงความนิยมของคนในแวดวงเพื่อนาเสนอวัตถุมคล
ว่าเป็นที่นิยมของคนในแวดวง การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาแสดงความนิยมแสดงให้เห็นว่าวัตถุมงคลชิ้นนั้นมีคุณสมบัติ
บางอย่างที่ดจี นเป็นที่นิยม เช่นจากตัวอย่างที่1 แสดงให้เห็นว่าจากอิทธิปาฏิหาริย์ความศักดิ์สทิ ธิ์ทาให้วัตถุมงคลชิ้นนั้น
โด่งดังจนเป็นที่นิยม ส่วนตัวอย่างที่2 เป็นการใช้คาหรือกลุ่มคาแสดงความนิยมอ้างถึงวัตถุมงคลเพื่อเน้นย้าการ
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นาเสนอเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งว่าเป็นผู้สร้างและปลุกเสกวัตถุมงคลจนได้รับความนิยม ซึ่งเป็นการสนับสนุนและยืนยัน
ว่าวัตถุมงคลอีกชิน้ หนึ่งที่ถูกนาเสนอย่อมมีคุณสมบัติไม่ต่างจากชิ้นที่ได้รับความนิยมเนื่องจากผู้ปลุกเสกคือหลวงพ่อ
เงินซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเช่นเดียวกัน
2. การเลือกนาเสนอด้วยประเด็นจานวนการผลิต เป็นการแสดงความหมายถึงวัตถุมงคลว่า เป็นของหา
ยากเนื่องจากผลิตในจานวนที่จากัด โดยมีวัตถุประสงค์การนาเสนอเพื่อเร้าอารมณ์ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกว่าวัตถุ
มงคลเป็นของที่มีคุณค่าในฐานะของหายากควรค่าแก่การมีไว้ครอบครอง
ตัวอย่าง
- พระเครื่องเศียรโตนีม้ จี านวนการสร้างไม่มาก เพียงหลักร้อยองค์เท่านัน้ เนื่องจากขนาดองค์พระค่อนข้างใหญ่ใช้เนื้อ
ผงพรายกุมารมาก
- พระของหลวงพ่อพิมใช่วา่ จะพบเจอของแท้กันได้งา่ ยๆเพราะท่านสร้างไว้จานวนไม่มาก สังเกตได้จากจานวนพระแท้
ที่หมุนเวียนในสนามพระหาสภาพสวยๆสมบูรณ์แทบนับจานวนองค์ได้
จากตัวอย่างเป็นการเลือกนาเสนอประเด็นเรื่องจานวนการผลิตวัตถุมงคลว่ามีจานวนการสร้างที่จากัดทาให้
วัตถุมงคลชิน้ นั้นเป็นของหายากมีอยูไ่ ม่มากในตลาดซื้อขาย สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านหนึ่งของวัตถุมงคลคือคุณค่าใน
ฐานะที่เป็นของสะสมหายาก อีกทั้งเป็นที่ทราบกันดีในแวดวงวัตถุมงคลว่าพระเครื่องที่มีราคาสูงมักมีของปลอมทา
เลียนแบบออกมาวางจาหน่าย ปรากฏการณ์น้ีย่ิงชี้ชัดให้เห็นว่าวัตถุมงคลมีมูลค่าสูงสืบเนื่องสัมพันธ์มาจากคุณค่าใน
ฐานะที่วัตถุมงคลเป็นของสะสมหายากจึงได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของคนในวงการ ฉะนั้นการเลือกนาเสนอ
ด้วยประเด็นจานวนการผลิตจึงเป็นการตอกย้าให้เห็นถึงคุณค่าและมูลค่าของวัตถุมงคลในฐานะสินค้าหายากควรค่า
แก่การครอบครอง
3. การแสดงทรรศนะถึงความเป็นเลิศของวัตถุมงคล คือ การนาเสนอวัตถุมงคลด้วยน้าเสียงที่เป็นความ
คิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับวัตถุมงคลโดยใช้เหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเพื่อยืนยันถึงคุณสมบัติที่ ดีเลิศของ
วัตถุมงคล เพื่อทาให้ผู้อ่านคล้อยตามความคิดเห็นและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสิ่งที่นาเสนอ การแสดงทัศนะสังเกต
ได้จากการใช้คาหรือกลุม่ คาแสดงทรรศนะของผู้เขียน ได้แก่ รับรอง ได้ผลจริง ไม่ผิดหวัง จริงๆครับ ต้องยกให้ เป็นต้น
ตัวอย่าง
- เมื่อ ท่ า นแจกเหรี ย ญรุ่ น นี้เกิ ด ความอั ศ จรรย์ม ากมายจนโด่ ง ดั ง เป็ น พลุ แ ตกทาให้ เป็ น ที่ ห มายปองของลู ก ศิษย์
ประสบการณ์ของเหรียญรุ่นนี้เหลือที่จะกล่าวจริงๆ
- ถ้าถือว่าสวยงามที่สุดก็ต้องยกให้พระท่ามะปรางจังหวัดกาแพงเพชร เพราะเป็นพระตระกูลช่างศิลปะสกุลสุโขทัย
แบบวัดตะกวน ถือว่าเป็นศิลปะยุคต้นเลยทีเดียว
จากตัวอย่างผู้เขียนแสดงทัศนะเพื่อสนับสนุน ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุมงคลโดยใช้กลุ่ม คาแสดงทรรศนะที่เป็ น
น้าเสียงของผู้เขียน ได้แก่ เหลือที่จะกล่าวจริงๆ ต้องยกให้ เพื่อแสดงทรรศนะเน้นย้าให้ผู้อ่านรู้สึกว่าวัตถุมงคลชิ้นนั้นมี
คุณสมบัติดีเลิ ศดัง ข้อมู ลที่ ก ล่าวมา นอกจากนี้เมื่อสัง เกตจะพบว่าการแสดงทรรศนะที่ ผู้เขี ยนเลือกใช้ปรากฏใน
โครงสร้างของถ้อยคาที่เป็นเหตุเป็นผลกัน เช่นจากตัวอย่าง การแสดงทัศนะต่อคุณสมบัตขิ องวัตถุมงคลว่ามีความเป็น
เลิศปรากฏเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เป็นเหตุ คือเรื่องความอัศจรรย์และความนิยมในตัว อย่างที่1 และปรากฏสนับสนุน
ถ้อยคาเหตุ คือเรื่องความสวยงามของศิลปะและความเก่าแก่ในตัวอย่างที่2 ซึ่งการแสดงทัศนะประกอบโครงสร้าง
แสดงเหตุผลดังกล่าวย่อมเป็นการนาเสนอที่ทาให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจต่อหลักเหตุผล และนามาสู่การโน้มน้าวใจผู้ฟัง
ให้เห็นถึงคุณค่าและมูลค่าของวัตถุมงคล

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2535

4. การเลือกเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคล คือ การเลือกเรื่องเล่าเพื่อนาเสนอวัตถุมงคล เช่น เล่าประวัติของ
พระเกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสก เล่าถึงประวัตกิ ารสร้าง เล่าเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์ เป็นต้น โดยการเล่าเรื่องนาเสนอวัตถุ
มงคลไม่ได้เกิดจากการใช้เรื่องเล่าโดยไม่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ ทุกเรื่องราวที่ถูกหยิบยกมาใช้เพื่อนาเสนอ
ล้วนมีความสาคัญและถูกใช้เพื่อจุดมุง่ หมายในการนาเสนอเพื่อตอกย้าให้เห็นถึงคุณค่าของวัตถุมงคลในด้านต่างๆ
Lucaites&Condit (1985, อ้างถึงใน เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์, 2549) กล่าวว่า เรื่ องเล่าเป็นตัวกลางในการทาความ
เข้า ใจเรื่องราวต่างๆของมนุษย์ การเล่ าเรื่องถูกใช้ในอรรถกถาทุ กรูปแบบและในทุ กสื่อ นั บตั้ง แต่ก ารสนทนาใน
ชีวติ ประจาวัน การเทศน์ นวนิยาย การรายงานข่าว สุนทรพจน์ และละครโทรทัศน์
Bruner (1990) กล่าวว่า การเล่าเรื่องไม่ใช่เป็นเพียงการจัดเรียงเข้ากันของลาดับเหตุการณ์ในอดีต แต่ยังแสดง
ถึงความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ รวมถึงอารมณ์ ความรู้สกึ ของตัวผู้เล่า
Lucaites&Condit กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเล่าเรื่องไว้อย่างน่าสนใจ 3 ข้อ ได้แก่ เรื่องเล่ามีหน้าที่ถ่ายทอด
จินตนาการและความสนุกสนานเพลิดเพลิ น เรื่องเล่าทาหน้าที่ทางวิภาษวิธี คือ การค้นหา เปิดเผย เสนอเรื่องจริง
และสุดท้ายเรื่องเล่าทาหน้าที่โน้มน้าวใจ
จากแนวคิดที่ก ล่าวมา ผู้วิจัย พบว่าการเลือ กเล่าเรื่องเกี่ ยวกับวั ตถุมงคลในนิต ยสารเป็นการเล่าเรื่องเพื่อ
ถ่ายทอดความคิด จินตนาการ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจวัตถุมงคล
ที่นาเสนอ โดยเรื่องที่เล่าต้องผ่านการเลือกเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมา ซึ่งผู้วิจัยพบการเลือกเล่า
เรื่องนาเสนอวัตถุมงคลในนิตยสารสามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
4.1 เล่าประวัติของพระเกจิอาจารย์ เป็นการเลือกเล่าเรื่องอัตชีวประวัติของพระเกจิอาจารย์ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลชิน้ นั้นคือเป็นผู้ปลุกเสกหรือเป็นแบบในการสร้างเพื่อนาเสนอวัตถุมงคล โดยเรื่อง
ที่เล่าประกอบไปด้วยเรื่องที่หลากหลาย อาทิ เล่าถึงลักษณะนิสัยของท่าน เล่าถึงอิทธิปาฏิหาริย์ของท่าน เป็นต้น
ตัวอย่าง
หลวงปู่สังข์องค์น้ีเป็นผู้ก่อตั้งวัดละหารไร่ขึ้น เป็นพระที่เรืองวิทยาอาคมมาก น้าลายที่ท่านถ่มถ้าถูกพื้น พื้นจะแตก
เมื่อทางจังหวัดทราบถึงความเก่งกล้าในวิทยาอาคมของท่าน จึงนิมนต์มาอยู่ที่วัดเก๋งจีน และได้สร้างพระเนื้อ ตะกั่ววัด
เก๋งจีนขึ้น ก่อนที่จะไปอยู่วัดเก๋งจีนนั้น หลวงปู่สังข์ได้ทงิ้ ตาราและวิทยาการต่าง ๆ ไว้ที่วัดละหารไร่ทั้งหมด เพราะท่าน
ไม่หวงแหนในวิชาของท่านแต่อย่างใด ท่านกล่าวว่า "ใครมีปัญญาก็ค้นคว้าเอาเอง" บรรดาตาราและวิทยาการต่าง ๆ
หลวงปู่สังข์ได้ทงิ้ ไว้ที่วัดละหารไร่น้เี องที่หลวงปู่ทิมก็ได้ใช้ศกึ ษาในเวลาต่อมา
จากตัวอย่างเป็นการเลือกเล่าเรื่องประวัตขิ องหลวงปู่ทิม พระเกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสกวัตถุมงคลชื่อว่า “หนุมาน
ผงพรายกุมาร” โดยเล่าถึงความสัม พันธ์ของหลวงปู่ทิมกับหลวงปู่สังข์ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ช่ือดังเช่นเดียวกั น
กล่าวคือ หลวงปู่ทิมเปรียบเสมือนลูกศิษย์ของหลวงปู่สังข์เนื่องเข้ามารับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดละหารไร่ต่อจากหลวง
ปู่สังจ์ อีกทั้งยังเป็นผู้สืบทอดวิชาอาคมที่หลวงปู่สังข์ทิ้งไว้ ฉะนั้นเรื่องที่ถูกเลือกมานาเสนอมีจุดเน้นสองจุด คือเรื่อง
ความสัมพันธ์ขของพระเกจิอาจารย์และเรื่องวิชาอาคมพระเกจิอาจารย์ ซึ่งจุดเน้นทังสองนี้มีส่วนช่วยในการนาเสนอ
วัตถุมงคล ว่าวัตถุมงคลชิน้ นีม้ คี ุณค่าด้านพลังอานาจความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้เป็น
ลูกศิษย์และได้เรียนรู้วิชาอาคมจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรุ่นก่อน
4.2 เล่าถึงประวัตทิ ี่มาของวัตถุมงคล เป็นการเลือกเล่าเรื่องเพื่อนาเสนอเกี่ยวกับวัตถุมงคลโดยตรง
ซึ่งเรื่องที่ถูกนามาเล่าเพื่อนาเสนอนัน้ ได้แก่ ประวัตกิ ารสร้าง อิทธิปาฏิหาริย์ของวัตถุมงคล เป็นต้น
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ตัวอย่าง
เมื่อเสกบรรจุอาคมจนครบถ้วนบริบูรณ์ดแี ล้ว จึงเริ่มพิธีเสด็จกลับโดย หลวงปู่สุภาจะนาพระใส่ห่อผ้าขาว ออก
เรือซึ่งมีนามอันเป็นมงคลไปกลางแม่น้าและทะเล แล้วจึงทาการพลีพระทั้งหมดลงสู่ก้นบึ้งแห่งห้วงนที แล้วจึงนาเรือ
กลับฝั่ง จากนั้นทาการตั้งศาลเทพารักษ์บวงสรวง ทั้งบริกรรม พระคาถาเรียกพระกลับจากก้นบึ้งแห่งห้วงนทีมายัง
ศาลเทพารักษ์ระหว่างการทาพิธีนั่นเอง ผ้าขาวบริสุทธิ์ที่ใช้ขึงศาลเทพารักษ์เพื่อเรียกพระนั้น เกิดความอัศจรรย์มีหยด
น้าซึมออกมาและขณะนัน้ เองผ้าขาวที่ขึงตึงเริ่มเปียกและหย่อนลงคล้ายมีของหนักอยู่ในนั้น เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง
เมื่อเสร็จพิธีองค์พระเสด็จกลับมาอยู่ ในผ้าขาวม้าครบถ้วน โดยพิธีเสด็จกลับนี้มีการทาถึง 2 วาระ คือครั้งหนึ่งกลาง
ลาน้าเจ้าพระยา เรียกพระกลับมายังวัดสารอด เขตราชบูรณะ กรุงเทพฯ ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร และอีกครั้งหนึ่ง
ที่จังหวัดภูเก็ต โดยนาพระไปพลีกลางทะเล และเรียกให้เสด็จกลับมายังสานักสงฆ์
จากตัวอย่างเป็นการเล่าเรื่องประวัติการสร้าง พระเสด็จกลับหลวงปู่สุภา ซึ่งเล่าถึงความอัศจรรย์ของการทา
พิธีปลุกเสกอย่างเป็นลาดับให้ผู้อ่านเกิดภาพชัดเจน ส่งผลให้ผู้อ่านรับรู้และตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคล
ชิ้นนี้ โดยเรื่องเล่าประวัตกิ ารทาพิธีกรรมปลุกเสกที่นาเสนอในนิตยสารเป็นเรื่องเล่าการปลุกเสกวัตถุมงคลที่เล่าสืบต่อ
กันมา และเป็นที่มีของพุทธคุณของวัตถุมงคลชิ้นนี้ คือ แคล้วคลาดปลอดภัย ไปไหนก็ได้กลับ

สรุปผลและอธิปรายผล
งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้นาเสนอวัตถุมงคลในนิตยสาร “คนเล่นพระ” โดยเลือกศึกษา
เฉพาะกลวิธีทางวัจนภาษา ผลการวิจัยพบกลวิธีทางภาษา 4 กลวิธี ได้แก่ 1) การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา 2) การเลือก
นาเสนอด้วยประเด็นจานวนการผลิต 3) การแสดงทัศนะถึงความเป็นเลิศของวัตถุมงคล และ4) การเลือกเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับวัตถุมงคล
เมื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในนิตยสาร “คนเล่นพระ” พบว่าเมื่อดูอย่างผิวเผินการ
น าเสนอวั ต ถุ ม งคลในนิต ยสารเป็ น เพีย งการแสดงรายละเอีย ดข้ อ มู ล ด้ า นต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บวั ต ถุ ม งคล เช่ น
รูปลักษณ์ของวัตถุมงคล ส่วนผสมที่ใช้ในการสร้าง พิธีกรรมการสร้าง และพระเกจิอาจารย์ผู้ทาการปลุกเสก หากแต่
แท้ที่จริงการนาเสนอวัตถุมงคลในนิตยสารถูกใช้เพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่านให้เกิดความรู้สกึ ด้านบวกต่อวัตถุมงคลที่นาเสนอ
กล่าวคือ กลวิธีทางภาษาที่ถูกเลือกใช้เป็นการจงใจเลือกเพื่อสื่อความหมายเน้นย้าคุณค่าของวัตถุมงคลในด้านต่างๆ
เช่น คุณค่าด้านพลังอานาจความศักดิ์สทิ ธิ์ที่สามารถให้คุณแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองในลักษณะต่างๆ
ผู้วิจัยพบว่า คุณค่าด้านพลังอานาจความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคล เป็นคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นจากการเลือกใช้
กลวิธีทางภาษาเพื่อนาเสนอมากที่สุด เช่น การใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงความสามารถด้านเวทมนตร์คาถาของพระ
เกจิอาจารย์ การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาอ้างถึงส่วนผสม การเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาแสดงความนิยม การเล่าประวัติ
พระเกจิ อาจารย์ การเล่ า พิธีก รรมการสร้า ง ซึ่ ง กลวิธีทางภาษาที่ เลือ กใช้แ ม้จะไม่ไ ด้ กล่ า วถึง พลัง อ านาจความ
ศักดิ์สิทธิ์โดยตรง แต่ทุกกลวิธีลว้ นแฝงความหมายที่แสดงถึงคุณค่าด้านนี้ทั้งสิ้น จึงสะท้อนให้เห็นว่าพลังอานาจความ
ศักดิ์สิทธ์ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สาคัญที่สุดที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวัตถุมงคลซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่า
อย่างไรก็ตามนอกจากคุณค่าด้านพลังอานาจความศักดิ์สิทธิ์ การใช้กลวิธีทางภาษาในนิตยสารยังสะท้อนให้เห็น
คุณ ค่ าด้ า นอื่น ๆด้ว ย คื อ คุ ณ ค่ าในฐานะที่ เป็ นของโบราณ/หายาก ซึ่ งเป็ นคุ ณ ค่า ด้ า นที่ มีผลต่อมู ล ค่ าวั ต ถุม งคล
เช่นเดียวกัน
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อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าคุณค่าด้านพลังอานาจความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคล เป็นคุณค่าที่มีความสาคัญ
และถู กนาเสนอมากที่ สุดผ่า นกลวิธีทางภาษา จากการศึก ษาผู้วิจัยพบข้อสั งเกตที่น่า สนใจว่า พลังอ านาจความ
ศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลที่ถูกนาเสนอผ่านภาษา เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติด้วยตัวของวัตถุมงคลเอง
หากแต่เกิดขึ้นจากการปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์หรือเกิดจากการใช้ส่วนผสมที่มีพลังอานาจแฝงอยู่ พลังอานาจความ
ศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวถึงนี้จึงมีลักษณะเหมือนของเหลวที่ถ่ายเคลื่อนเลื่อนไหลไปมาได้ กล่าวคือ วัตถุมงคลมีพลังอานาจ
ความศักดิ์สิทธิ์ได้ดว้ ยวิชาคาถาของพระเกจิอาจารย์และพลังอานาจที่แฝงอยู่ในส่วนผสมที่ทาการถ่ายเคลื่อนมาสู่วัตถุ
มงคลขณะประกอบพิธีกรรมการสร้าง ซึ่งท้ายที่สุดด้วยพลังอานาจที่ถูกถ่ายโอนมาเก็บไว้ในวัตถุมงคลจึงสามารถถ่าย
โอนมาสู่ผู้ครอบครอง ทาให้ผู้ครอบครองเสมือนมีพลังอานาจเหล่านั้นจากการครอบครองบูชาวัตถุมงคลไว้กับตัว ซึ่ง
ความรู้ ความคิด ความเชื่อดังกล่าว ถูกถ่ายถอดและดารงคงอยู่ในสังคมไทยผ่านการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาเพื่อ
นาเสนอวัตถุมงคลในนิตยสารคนเล่นพระ
ท้ ายที่ สุ ด งานวิจั ยการศึกษากลวิ ธีทางภาษาที่ ใช้ เพื่อน าเสนอวั ตถุ มงคลในนิตยสาร “คนเล่ นพระ” จึ งเป็ น
การศึกษาภาษาในฐานะเครื่องมือเพื่อนาเสนอและถ่ายทอดความคิดระหว่างคนในสังคม ทั้งยังเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนให้
เห็นความคิด ความเชื่อ และวิธีคดิ ต่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึน้ ในโลก ซึ่งหากเข้าใจความคิดที่ถูกสะท้อนผ่านตัวภาษา จะทา
ให้เราสามารถเข้าใจพฤติกรรม การกระทา และปรากฏการณ์ที่อุบัตขิ นึ้ โดยมนุษย์ในสังคมได้เป็นอย่างดี
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นวนิยายชุดเดอะ พริ้นเซส สตอรี่ : สัมพันธบทวรรณคดีไทยโบราณในวรรณกรรม
ไทยร่วมสมัย
(The Princess Story Novel Series: Intertextuality of Traditional Thai Literature
in Contemporary Thai Literature)
ณัฐนนท์ อนันตา1*
Nattanon Ananta1*
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์สัมพันธบทจากการนาวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในการสร้างสรรค์ตัวบท นว
นิยายชุดเดอะ พริ้นเซส สตอรี่ ของ mirinthemoon ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ประพันธ์นาวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ใน
ตัวบทนวนิยาย แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การนาตัวละครจากวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย โดย
การเล่าชีวประวัตใิ หม่และการแสดงบทบาทใหม่ของตัวละครและการคงบุคลิกลักษณะเดิมของตัวละครจากวรรณคดี
ไทย 2) การนาเหตุการณ์และปมปัญหาจากวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย 3) การยกอัญพจน์จาก
วรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย เพื่อขับเน้นอารมณ์ความรู้สกึ ของตัวละครและเพื่อสร้างจินตภาพแก่ผู้อ่าน
คาสาคัญ: สัมพันธบท, วรรณคดีไทยโบราณ, วรรณกรรมไทยร่วมสมัย, นวนิยายชุดเดอะ พริน้ เซส สตอรี่

Abstract
This research paper aims to analyze intertextuality in the use of traditional Thai literatures for creating
mirinthemoon’s novel series, the Princess Story. The results from this analysis show that the author use
traditional Thai literatures by 3 techniques: 1) the use of characters from traditional Thai literatures by narrating
new biography and creating new role of the characters and remaining the same characters from traditional Thai
Literatures 2) the use of events and conflicts from traditional Thai literature 3) the use of texts from traditional
Thai literature for conveying emotion of the characters and creating imagery to the readers.
Keywords: Intertextuality, Traditional Thai Literature, Contemporary Thai literature, The Princess Story novel
series
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บทนา
คาว่า “intertextuality” หรือสัมพันธบท บัญญัติขึ้นโดยจูเลีย คริสเตวา (Julia Kristeva) นักวรรณคดีวิจารณ์
ชาวฝรั่งเศสสายโครงสร้างนิยม (Structurism) ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1960 และกลายเป็นกระแสของการศึกษา
วรรณกรรมในช่วงคริสต์ทศวรรษต่อมา โดยคริสเตวาผนวกรวมทฤษฎีภาษาศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปสัญญะ (singnifier) กับความหมายสัญญะ (signified) ของแฟร์ดินองด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand De Saussure) เข้ากับ
แนวคิดเรื่อง “Dialogism” หรือ “วาทกรรมบทสนทนา” ของมิคาอิล บัคติน (Mikhail Bakhtin) ที่เชื่อว่าวาทกรรมต่างๆ
จะไหลบ่ า เข้า มาปะทะสัง สั น ทน์กั น ในพื้น ที่ ของวรรณกรรม ดัง ที่ บัคติน ศึก ษาวิเคราะห์ว รรณกรรมของฟีโ อดอร์
ดอสโตเยฟสกี (Fyodor Dostoevsky) พบว่า คาพูดของตัวละครสะท้อนถึงโลกทัศน์ อุดมการณ์ หรือตาแหน่งแห่งที่ทาง
สังคมของตัวละคร เป็นต้น (Allen, 2000: 23) คริสเตวาแสดงให้เห็นว่า วาทกรรมที่ดารงอยู่ก่อนหน้าย่อมส่งอิทธิพล
ต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้ประพันธ์จึงมิได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นจากความคิดริเริ่ม (original minds) ของผู้ประพันธ์
เอง แต่จะกอบรวม (compile) ตัวบทที่ดารงอยู่แล้วเข้ามาไว้ด้วยกัน (ibid: 35) ลักษณะเช่นนี้ Kristeva (1986, 37)
เรียกว่าเป็นการดูดซับ (absorption) และการแปลงรูป (transformation) ดังที่เธอกล่าวว่า “ตัวบททุกๆ ตัวบทประกอบ
สร้างขึ้นเช่นเดียวกั บการปะติดปะต่อชิ้นส่วนต่างๆ ของการอ้างอิง มีลักษณะเป็นการดูดซับและแปลงรูปตัวบทอื่น ๆ
(Every text is constructed as a mosaic of citations. It is an absorption and transformation of another text.)
สาหรับวรรณกรรมไทย นพพร ประชากูล (2552: 333-334) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่าง
โคลงนิราศนรินทร์กับวรรณกรรมสมัยอยุธยาผ่านแนวคิดเรื่อง “สัมพันธบท” (intertextuality) โดยการพิจารณาตัวบท
ตอนหนึ่งของโคลงนิราศนรินทร์ในฐานะ “ตัวบทปลายทาง” ที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีสมัยอยุธยาในฐานะ “ตัวบท
ต้นทาง” และสรุปว่า โคลงนิราศนรินทร์ เป็นเครื่องยืนยันการดารงอยู่อย่างไม่สูญ สิ้นและเป็น ความสืบเนื่องของ
วรรณคดีสมัยอยุธยา ทัง้ แสดงถึงการพัฒนาตัวบทที่มีมาก่อนด้วยการ “ทาใหม่” ให้ดียิ่งขึ้น
ไม่เฉพาะวรรณคดีไทยโบราณที่ส่งอิทธิพลต่อกันผ่านยุคสมัย นักเขียนวรรณกรรมไทยสมัยใหม่ยังนาวรรณคดี
ไทยโบราณมาสร้างสรรค์เป็นผลงานนวนิยาย ดังที่ปรากฏในผลการศึกษาของชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (2559) พบว่า มี
การนาวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอมาเล่าเรื่องใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนมุมมองผู้เล่าเรื่อง ชื่อตัวละคร หรือเหตุการณ์
เป็นต้น จนกลายเป็นเรื่องเล่าลิลิตพระลอฉบับใหม่ (new version) ซึ่งผิดแผกไปจากเรื่องเล่าเดิม อาทิ นวนิยาย
เรื่องรักที่ถูกเมิน ของนิตยา นาฏยสุนทร ที่ตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสารนารีนาถ เมื่อปีพ.ศ. 2498 หรือ นวนิยาย
เรื่องรักที่ตอ้ งมนตรา ของทมยันตี ที่ตีพิมพ์เป็นตอนๆ ลงในนิตยสารขวัญเรือน ระหว่างปีพ.ศ. 2509-2510 เป็นต้น
จีรณัทย์ วิมุตติสุข (2550) ศึกษาวิเคราะห์จินตนิยายหรือนวนิยายแนวแฟนตาซี (fantasy) ของแก้วเก้า พบว่า
แก้วเก้านาวรรณคดีไทยโบราณหลายเรื่องมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น นวนิยายเรื่องพิมมาลา ที่นาเค้าโครง
เหตุก ารณ์ จากวรรณคดีเรื่องอิลราชค าฉัน ท์ม าใช้ โดยก าหนดให้ ตัวละครชายชื่อเพรียวกลายร่างเป็น หญิง หรือ
นวนิยายเรื่องปลายเทียน ที่นาตัวละครขุนแผน เถรขวาด และโหงพรายจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมาแสดงบทบาท
ใหม่ในเรื่อง เป็นต้น
ไม่เพีย งแต่นั ก เขี ย นชั้น ครู เท่ า นั้น นั ก เขี ยนหน้า ใหม่ข องวงการจ านวนหนึ่ง ก็ น าวรรณคดี ไ ทยโบราณมา
สร้างสรรค์ผลงานเช่นเดียวกัน อาทิ ตัวละครสุดสาครในนวนิยายเรื่องบุราปรัมปรา ของพงศกร พระลักษมณ์ใน
นวนิยายเรื่องฤทัยลักษมณ์ ของกรรัมภา จรกาในนวนิยายเรื่องจรการ้อยเล่ห์ ของพุดแก้ว เป็นต้น
เช่นเดียวกับนวนิยายชุดเดอะ พริน้ เซส สตอรี่ (The Princess Story) ประกอบด้วยนวนิยายจานวน 2 เรื่องที่มี
เนื้อ หาต่อ เนื่อ งกั น คื อ ลิ ลิ ต บุ ษ บาและหอมกลิ่ น วิ ม าลา เป็ น ผลงานของกลุ่ ม นั ก เขี ย นของส านั ก พิม พ์ห้ อ งสมุ ด
นามปากกาว่า “mirinthemoon” เผยแพร่ทางเว็บไซต์เด็ก-ดีดอทคอม (www.dek-d.com) ในช่วงปีพ.ศ. 2553 และ
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ตีพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2556 นวนิยายชุดนี้มีลักษณะเป็น “แฟนฟิกวรรณคดี ” ซึ่งมาจากคาทับศัพท์
ภาษาอังกฤษว่า Fan Fiction เป็นงานเขียนที่ผู้ประพันธ์จะนาตัวละครจากวรรณคดีมาแต่งต่อจากเนือ้ เรื่องเดิม หรือเล่า
เรื่องใหม่ตามจินตนาการของนักเขียน (รื่นฤทัย สัจพันธุ์, 2560: 160)

(หน้าปกนวนิยายเรื่องลิลิตบุษบาและหอมกลิ่นวิมาลา)
นวนิยายเดอะ พริ้นเซส สตอรี่ เป็นนวนิยายแนวโรแมนติก -แฟนตาซี บอกเล่าเรื่องราวของตารวจชายและ
หญิงสองคน คือ มนตรี มาร์ค ไรส์ และนานาโกะ หรือนวล ซึ่งทางานสังกัดองค์กรเอฟบีไอ ได้รับมอบหมา ยให้มา
“เปิดโปงและถล่มจับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ที่มีเครือข่ายใหญ่อยู่ในพัทยา” (ลิลิตบุษบา, แนะนาตัวละคร) มี
หัวหน้าใหญ่ของขบวนการคือนายอานนท์ ผู้สังหารฝาแฝดของมาร์คในตอนต้นเรื่อง มาร์คจึงอาสามาปฏิบัตงิ านนี้ โดย
โครงเรื่ อ งดั ง กล่ า วผนวกเข้ า กั บ การที่ ตั ว ละครจากวรรณคดี ไ ทยหลุ ด ออกมาสู่ โ ลกความจริ ง เช่ น นางบุ ษ บา
นางจินตะหรา ขุนแผน ชาละวัน เป็นต้น และต้องร่วม ออกเดินทางผจญภัยไปกับการทางานของมาร์คและนานาโกะ
ขณะเดียวกันตัวละครจากวรรณคดีไทยเหล่านี้ยังถูกพรรคพวกของนายอานนท์ ซึ่งแท้ที่จริงคือศรีสุวรรณ น้องชาย
ของพระอภั ยมณีที่กลายเป็น “ยักษ์ ทศกัณฑ์ ” เพราะถูกความชั่วร้ายเข้าครอบงาจิตใจ พยายามไล่ล่ าศีรษะของ
ตัวละครอื่นๆ เพื่อสะสมธาตุทิพย์อันจะทาให้ตนเป็นผู้ทรงฤทธานุภาพ โดยศรีสุวรรณมีตัวละครจากวรรณคดีไทย
อาทิ เถรขวาด แสนตรีเพชรกล้า ไมยราพ อินทรชิต เป็นกาลังพลของตน
นวนิยายชุดเดอะ พริ้นเซส สตอรี่มีการนาวรรณคดีไทยโบราณมาสร้างสรรค์ในตัวบทนวนิยายในลักษณะ
ของสัมพันธบทอย่างหลากหลาย และมีกลวิธีการนาเสนอที่น่าสนใจ ทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิเคราะห์ว่าผู้ประพันธ์นา
วรรณคดีไทยโบราณมาสร้างสรรค์เป็นวรรณกรรมไทยร่วมสมัยอย่างไรบ้าง
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์สัมพันธบทจากการนาวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในการสร้างสรรค์นวนิยายชุดเดอะ พริ้นเซส
สตอรี่ ของ mirinthemoon

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ศึกษานวนิยายชุดเดอะ พริ้นเซส สตอรี่ ประกอบด้วยนวนิยายเรื่องลิลิตบุษบาและหอมกลิ่นวิมาลา ของ
mirinthemoon ด้วยกระบวนการการอ่านแบบละเอียด (close reading)
2. วิเคราะห์การนาวรรณคดีไทยโบราณที่ผู้ประพันธ์นามาใช้ในการสร้างสรรค์ตัวบทนวนิยาย
3. จัดหมวดหมู่ข้อ มูลเกี่ยวกั บการนาวรรณคดี ไทยโบราณที่ผู้ประพันธ์นามาใช้ในการสร้างสรรค์ตัวบท
นวนิยายอย่างเป็นระบบ
4. สรุปผลการวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์นวนิยายชุดเดอะ พริ้นเซส สตอรี่ ของ mirinthemoon ผู้วิจัยพบว่า ผู้ประพันธ์นาวรรณคดี
ไทยโบราณมาใช้ในการสร้างสรรค์ตัวบทนวนิยาย แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การนาตัวละครจากวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย พบว่า ผู้ประพันธ์นาตัวละครจาก
วรรณคดีไทยมาสร้างเป็นตัวละครในตัวบทนวนิยาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวละครเอก ได้แก่ นางบุษบา นาง
จินตะหรา ขุนแผน ชาละวัน และหนุมาน กลุ่มตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์ เช่น ทศกัณฐ์ เถรขวาด แสนตรีเพชรกล้า เป็นต้น
และกลุ่มตัวละครรอง เช่น ขุนช้าง สุดสาคร นางกากี เป็นต้น โดยมีกลวิธีการนาเสนอตัวละครที่สาคัญ ได้แก่
การเล่าชีวประวัติใหม่และการแสดงบทบาทใหม่ของตัวละครจากวรรณคดีไทย โดยผู้ประพันธ์สร้างให้ตัว
ละครหลายตัวมีวิถีชีวิตหรือชีวประวัติในโลกวรรณคดีที่ไม่ปรากฏในตัวบทวรรณคดีหรือผิดแผกไปจากเรื่องเดิม เมื่อ
ตัวละครเหล่านั้นหลุดออกจากโลกวรรณคดีสู่โลกความจริง ก็ได้พบกับตัวละครอื่นๆ ซึ่งทาให้เกิดการจับคู่พระ-นาง
จากวรรณคดีข้ามเรื่อง คือ นางจินตะหรากับขุนแผน หรือจับคู่กับตัวละครในโลกความจริง คือ นางบุษบากับ มาร์ค
พระอภัยมณีกับนานาโกะ และชาละวันกับวิมาลา จากนั้นคู่ตัวละครก็ตอ้ งออกทางเดินผจญภัยร่วมกัน
ในที่นผี้ ู้วิจัยจะยกตัวอย่างตัวละครนางจินตะหราที่ผู้ประพันธ์สร้างให้เป็นตัวละครที่มีคุณลักษณะ “ผู้หญิงเก่ง”
อย่างเด่นชัด ขณะเดียวกันการเล่าชีวประวัติของนางก็ไม่ป รากฏในบทละครเรื่องอิเหนา กล่าวคือ นางจินตะหราคิด
แย่งอิเหนามาจากนางบุษบาด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจการเมือง เพราะ “หมันหยาเป็นเมืองที่แห้งแล้ง ปลูกพืชพันธุ์ ก็
ยากลาบากด้วยพืน้ ดินเป็นดินปนทราย สินค้าจากต่างประเทศคือทางรอดเพียงอย่างเดียว การตัดขาดเมืองใหญ่อย่าง
กุเรปัน เปรียบเสมือนตัดขาดเส้นเลือดหลักๆ ที่หล่อเลี้ยงหัวใจ […] สาหรับ “รากแห่งนครา” ที่แผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่ม
เงาแก่ประเทศมาหลายปีน้อี ย่างพระองค์ ชีวติ และหัวใจไม่สาคัญเท่ากับการค้าจุนบ้านเมือง!!!” (ลิลิตบุษบา, น. 9798)
สานึกในความเป็นผู้นาหญิงที่เห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นสาคัญ ทาให้นางจินตะหราจายอมต้องใช้ชีวิต
ร่วมกับอิเหนาอย่างระทมรันทด เนื่องจากผู้ประพันธ์สร้างตัวละครอิเหนาให้มีบุคลิกลักษณะโหดเหี้ยมทารุณ ชอบทา
ร้ายร่างกายนาง ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า ผู้ประพันธ์ต้องการขับเน้นแนวคิดเรื่องชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ที่มักปรากฏ
เสมอในวรรณคดีไทยให้แจ่มชัดยิ่งขึ้น ส่งผลให้ นางจินตะหราต้องตกอยู่ในสถานะผู้สมยอมต่อการกระทาของอิเหนา
เสมอ เช่น เหตุการณ์ที่นางจินตะหรากล่าววาจาประชดชันอิเหนา เมื่ออิเหนาพานางมาหยารัศมีและนางสะการะวาตีที่
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“บังเอิญพี่ไปเดินป่ามา ทาการรบชนะข้าศึ กและได้สองน้องยานี่กลับมาเป็นเชลย” (ลิลิตบุษบา, น. 98-99) ทาให้
อิเหนาลงมือทาร้ายร่างกายนางจินตะหราอย่างแสนสาหัส แต่นางก็พยายามอดทนอดกลั้น ไม่แสดงออกถึงความ
เจ็บปวดอย่างผู้ทะนงตน ดังที่ผู้ประพันธ์บรรยายว่า
ไม่ถงึ นาที...
ฝ่ามือหนาหนักก็ฟาดกระทบลงบนแก้มนวล เสียงดังเพียะกึกก้องไปทั่ว!!!
ร่างบางเซถลาไปบนพื้นพรม เจ้าหญิงแห่งหมันหยามึนงงเสียจนภาพรอบ
กายเป็นภาพซ้อน เธอกัดริมฝีปากนิ่งกลั้นเสียงครางด้วยความทระนง จินตะหรา
เกร็งกายตอบรับเมื่อฝ่ามือไร้ความปรานีคู่เดิมที่ไม่ยอมเลิกง่ายๆ มันปรี่เข้ามาจิก
หัวเธอจนปิ่นปักผมหลุ ดกระเด็น หญิงสาวเงยหน้าค้างมองเพดาน ผมสีดาสยาย
หลุดลุ่ยออกจากมวยผมคล้ายการเคลื่อนที่ของน้าตก แม้กระนั้น... ก็ไม่มีเสียง
ร้องไห้คร่าครวญหลุดออกมาจากปากเพียงสักแอะ
(ลิลิตบุษบา, น. 99)
สภาวการณ์ที่ดังกล่าวทาให้นางจินตะหรากล่าวกับนางพี่เลี้ยงของตนว่า “คงจะดีไม่น้อย ถ้าผู้หญิงสามารถ
เปลี่ยนสามีได้เรื่อยๆ เหมือนผู้ชายเปลี่ยนเมีย” (ลิลิตบุษบา, น. 101) และ “ข้าหวังว่าจะเจออัศวินม้าขาวสักคน ดึงข้า
ออกไปจากไอ้ผู้ชายทุเรศคนนี้เหลือเกิน ” (หน้าเดียวกัน) ความคิดที่เปรียบเสมือนคาอธิษฐานนี้ ผู้ประพันธ์ก็นาคาว่า
“อัศวินม้าขาว” มาเล่นล้อกับการที่นางจินตะหราได้พบกับขุนแผนที่ขี่ม้าสีหมอกมา ดังที่ผู้ประพันธ์บรรยายว่า
จินตะหราอ้าปากค้างเมื่อเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางกลุ่มหมอกมืด
มัว
ผู้ชาย... กับม้าสีหมอกขนเกือบจะขาว
ผู้ชาย... ที่มีหน้าเหี้ยมเหมือนทหาร หากแต่ไม่ได้คมคายน้อยไปกว่าองค์
อิเหนาเลย
[…]
“หล่ อ น... กู ห ลงทางมานานแล้ ว ...” เขาท าไม้ ท ามื อ วุ่ น วาย หน้ า ตา
เคร่งเครียดจริงจัง ไม่ต่างกับม้าของเขา หน้าตาของมันก็ดูเบื่อจัดๆ เหมือนกัน ทั้ง
คนทั้งม้าจ้องหน้าเธอเขม็ง “ตกลงว่าที่นี่เชียงใหม่หรือยังวะ?”
(ลิลิตบุษบา, น. 101-102)
นอกจากนี้ นางจินตะหรายังเป็นผู้ทาลายอาคมของแสนตรีเพชรกล้า ตัวละครจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ผู้
อาสานายอานนท์การาบอาคมของขุนแผนที่กลายเป็นสามีใหม่ของนางได้สาเร็จ ด้วยการแสวงสิ่งของสามอย่าง คือ
“หัวใจเหี้ยป่า... น้าหมากดอกทอง และของแสลงเซ่นผีสี่อย่าง” (ลิลิตบุษบา, น. 443) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงก็
สามารถเอาชนะเหนือผู้ชายที่แข็งแกร่งได้ ด้วยปัญญาและเล่ห์เหลี่ยม โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นจากการที่ นาง
จินตะหราไม่ยอมรับเพชรปราบเป็นลูกของตน ทาให้ขุนแผนกับนางจินตะหราที่เดินทางผจญภัยมาด้วยกันตัดสิน ใจ
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แยกทางกัน ฝ่ายนางจินตะหราเดินทางที่ตาหนักของอาจารย์โรย เพื่อขอให้ใช้วิชาอาคมออกตามหาอิเหนาที่หลุด
ออกมาสู่โลกความจริงเช่นกัน
สิ่งของอย่างแรกที่นางจินตะหรามีคือน้าหมากดอกทอง เป็น “เลือดสีแดงสด [ของนางกากี – ผู้วิจัย] ค่อยๆ ซึม
ไหลออกมาจากร่องขาหนีบ หยดลงในน้าขาวๆ ของหม้อข้าวที่ตั้งไฟลนอยูด่ ้านล่าง” (ลิลิตบุษบา, น. 461) ที่นางซื้อมา
จากอาจารย์โดยด้วยการเสนอราคาตัดหน้าแสนตรีเพชรกล้า ที่ต้องการสิ่งเดียวกันนี้นาไปทาลายอาคมของขุนแผน
ระหว่างที่พานักอยู่ที่สานัก นางจินตะหราถูกจับตัวจากสานักของอาจารย์โรยเพื่อนาตัวไปทางานเป็นหญิงบริการ โดย
มีแสนตรีเพชรกล้าเป็นหัวหน้าควบคุม ระหว่างการเดินทางแสนตรีเพชรเกิดหลงใหลในความงามของนางจินตะหรา
นางจึงอาศัยช่องโอกาสดังกล่าวสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแก่แสนตรีเพชรกล้าและพรรคพวกจนสามารถล่วงรู้ความลับ
ว่า หากจะทาลายอาคมของแสนตรีเพชรกล้าต้องใช้สิ่งของสามอย่างดังกล่าว นางจินตะหรายังเหลือสิ่งของอีกสอง
อย่าง จึงลวงลูกน้องคนหนึ่งของแสนตรีเพชรกล้าที่ครั้งหนึ่งเคยล่วงละเมิดแม่ชีแก่อายุเกือบห้าสิบปี มาควักหัวใจเป็น
ตัว แทนของหัว ใจเหี้ยป่ า นาไปปรุ งให้แ สนตรี เพชรกล้ า รับประทานเป็ นอาหาร ส่ วนของแสลง นางจิ นตะหราพา
แสนตรีเพชรกล้าไปอาบน้าในลาธาร เนื่องจากข้อห้ามอย่างหนึ่งของผู้สักพุทธคุณก็คือห้ามพาผู้หญิงไปอาบน้า ทาให้
แสนตรีเพชรกล้าเสื่อมอาคม ฝ่ายขุนแผนติดตามนางจินตะหรามาจนพบ ขณะที่แสนตรีเพชรกล้าไม่ถูกสังหารแต่อย่าง
ใด และได้ร่วมเดินทางผจญภัยต่อไปกับตัวละครเอกในเวลาต่อมา
ต่อมานางจินตะหราถูกจับตัวมาทางานเป็นหญิงบริการในตาแหน่ง “สาวเบอร์ตอง” ที่ “ซ่องเจ๊ไน้ย” นางอาศัย
ไหวพริบสติปัญญาและวาทศิลป์ของตนในการบริการลูกค้า ทาให้ไม่ถูกล่วงละเมิ ดทางเพศจากผู้ซื้อบริการ จากนั้น
นางจินตะหราได้กลายมาเป็นผู้ดูแลเด็กสาวในสังกัดของซ่องเจ๊ไน้ย และพยายามเปลี่ยนใจพรรคพวกของเจ๊ไน้ยมาเป็น
ฝ่ายเดียวกับตนจนสามารถตัง้ ตนเป็นใหญ่เหนือเจ๊ไน้ย ผู้คุมซ่องได้ ทาให้นางสามารถเข้าใกล้อานนท์ หัวหน้าใหญ่ของ
ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติได้สาเร็จ ดังที่ผู้ประพันธ์บรรยายว่า
[…] จินตะหราเริ่มสร้างอาณาจักรของตนเองอย่างเงียบๆ ภายใต้ลมหายใจ
ของเจ๊ไน้ย เมื่อรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด เธอก็ลงมือก่อนทันที จินตะหรานาเสนอตัวเองสู่
สายตา ‘บอสใหญ่ของวงการ’ ด้วยการส่งรูปถ่าย ประวัติปลอม เบอร์โทร พร้อม
วลีออดอ้อนไปยังสานักงานใหญ่ที่กรุงเทพโดยการช่วยเหลือของไอ้เริญ หลังจาก
เงียบไปสามวัน... นึกว่าชวดเสียแล้ว ปรากฏว่าวันที่สี่ เธอได้รับเมสเสจตอบกลับ
ว่าเขาจะบินมาภูเก็ตอาทิตย์หน้า และจะควงเธอตลอดสองเดือนที่อยู่
(หอมกลิ่นวิมาลา, น. 404-405)
นางจินตะหราทาหน้าที่สนับสนุนการทางานของตารวจ และตัดสินใจที่จะไม่กลับไปในโลกวรรณคดี ด้วย
เหตุผลว่า “ในเมื่อเราสามารถเลือกชีวิตของเราได้ ทาไมฉันต้องกลับไปเพื่อเป็นรองหญิงคนอื่น […] ทาไมฉันต้อง
ยอมรับชะตากรรมที่ผู้อ่ืนขีดไว้ในเมื่อมันไม่ยุติธรรมเลยสักนิด ” (หอมกลิ่นวิมาลา, น. 412-413) แสดงให้เห็นว่า นาง
พยายามโต้กลับผู้พระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องอิเหนาที่เป็นผู้ชายในฐานะผู้ กาหนดบทบาทให้เป็นรองจากนางบุษบา
โดยการเลือกที่จะกาหนดชะตาชีวิตของตนด้วยตนเอง ซึ่ง ในตอนท้ายเรื่องนางก็ได้อยู่กินฉันท์สามี -ภรรยากับขุนแผน
ในโลกความจริงดังความปรารถนา
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หรือตัวละครศรีสุวรรณกับพระอภัยมณี ที่ผู้ประพันธ์เล่าว่าเป็นน้องชายต่างบิดาของพระอภัยมณี กล่ าวคือ
“ศรีสุวรรณมีคุณแม่คนเดียวกับฉัน แต่ต่างพ่อ... พ่อของศรีสุวรรณคือท้าวสักกะวรรณพญายักษ์แห่งเมืองศิลาอาสน์
ตามประกาศนั่นไง” (หอมกลิ่นวิมาลา, น. 534) และครั้งหนึ่งพระอภัยมณี เคยคิดทรยศต่อน้องชายของตน ทาให้
ศรีสุวรรณวางแผนตั้งตนเป็นใหญ่เหนือพี่ชาย ดังที่ผู้ประพันธ์บรรยายว่า
[…] ไม่ใช่ความผิดของพี่เหรอที่ต้องการรีดนาทาเร้นจากประชาชนเพื่อเพิ่ม
อาวุธให้กองทัพ เป็นความใฝ่ฝันของไม่ใช่หรือที่จะรวบรวมสิบแปดหัวเมืองใหญ่ให้
เป็นเมืองขึ้นรัตนาปุระแต่เพียงผู้เดียว คิดดูสิรัชทายาท ใช่แผนการของพระองค์
ไหม?”
[…]
“อุดมการณ์ของมึงคือความเป็นใหญ่ทสี่ ุดในใต้หล้า คาว่าที่สุด หมายความ
ว่าหนึ่งเดียว... คาคานั้นบอกอยู่แล้วว่าไม่มีกูอยู่ในแผนการของมึงด้วย กูรู้ดีอยู่
แล้วตั้งแต่ต้นโว้ย”
(หอมกลิ่นวิมาลา, น. 600-601)
เหตุผลดังกล่าวทาให้ศรีสุวรรณกลายเป็น “ทศกัณฐ์” หรือ “ยักษ์” โดยผู้ประพันธ์ต้องการสื่อให้เห็นว่า เมื่อ
คนเราถูกความชั่วเข้าครอบงาจิตใจแล้ว ผู้นั้นก็จะกลายเป็นยักษ์มารที่ชั่วร้าย และเป็นสาเหตุที่ทาให้ตัวละครดังกล่าว
คิดที่จะรวบรวมธาตุทิพย์เพื่อทาให้เป็นผู้ทรงฤทธานุภาพด้วยการ “ล่า” ศีรษะของตัวละครจากวรรณคดีตัวอื่นๆ ให้
ครบทั้ง 10 ศีรษะ แล้วนามาเย็บติดไว้ที่ตนเพียงผู้เดียว โดยจะต้องเป็นตัวร้ายของเรื่องเท่านั้น เนื่องจาก “ตัวร้ายมี
แรงจูงใจในการกระทามากกว่าตัวเอก ดังนั้นเมื่อทาอะไรพวกเขาจะมีเป้าหมายชัดเจน มีแรงทะยานอยากที่มุ่งมั่นคุ
กรุน่ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นอะไรที่แทบหาไม่ได้ในตัวเอกของเรื่อง” (หอมกลิ่นวิมาลา, น. 513)
นอกจากนี้ ยังมีตัวละครจากวรรณคดีไทยอีกหลายตัวที่ผู้ประพันธ์เล่าชีวประวัติใหม่และสร้างเหตุการณ์ให้
แสดงบทบาทใหม่ในตัวบทนวนิยาย เช่น ตัวละครชาละวันกับนางวิมาลาที่มีสถานะเป็นเป็นพี่น้องกัน มิใช่สามี -ภรรยา
อย่างที่ปรากฏในบทละครนอกเรื่องไกรทอง ขณะที่สาเหตุชาละวันคาบนางตะเภาทองลงมายังวังบาดาล ก็เกิดจาก
การวางแผนของนางตะเภาทองเอง เพราะนาง “แอบเห็นและหลงใหลใฝ่ฝันถึงกุมภีร์หนุ่มรูปงามคนนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่
เจอ” (ลิลิตบุษบา, น. 214) เป็นต้น ทัง้ นี้ยังมีตัวละครรองตัวอื่นๆ ที่ได้ออกเดินทางผจญภัยร่วมกับตัวละครเอก แต่ถูก
ตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์สังหารต่างกรรมต่างวาระ อาทิ ขุนช้าง สุดสาคร นางกากี เป็นต้น ซึ่งเป็นการยุติการแสดง
บทบาทของตัวละครเหล่านี้
กลวิธีการนาเสนอตัวละครจากวรรณคดีไทยอีกประการหนึ่ง คือ การใช้บุคลิกลักษณะเดิมของตัวละคร
จากวรรณคดีไทย กล่าวคือ ผู้ประพันธ์อาศัย “ภาพจา” เกี่ยวกับตัวละครนั้นๆ ในการสร้างบุ คลิกลักษณะของ
ตัวละครในตัวบทนวนิยาย เช่น ตัวละครขุนแผน ที่ผู้ประพันธ์นาเสนอภาพจาเกี่ยวกับลักษณะความเจ้าชู้ผ่านการทาให้
ตัวละครแสดงออกถึงความมักมากในกาม กล่าวคือ ขุนแผนมักจะพยายามลวนลามนางจินตะหราอยู่เสมอๆ เมื่อสบ
โอกาส ทั้งนี้ ขุนแผนยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์ เช่น สามารถเสกใบมะขามเป็นตัวต่อได้ รวมทั้ง มีดาบฟ้าฟื้น
เป็ น อาวุ ธคู่ก าย และมีกุ มารทองคอยรั บใช้ใ กล้ ชิด แต่กุ มารทองในตั ว บทนวนิย ายเรี ย กว่า “เพชรภู ตงาน” หรือ
“เพชรปราบ” ที่ ส ามารถแยกย่ อ ยร่ า งได้ เ ป็ น 4 ตน คื อ “เพชรมั่ น ” “เพชรดั บ ” “เพชรคง” และ “เพชรสู ญ ”
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เช่นเดียวกับตัวละครแสนตรีเพชรกล้าที่ผู้ประพันธ์สร้างให้เป็นตัวละครที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาอาคม แต่ถูกนาง
จินตะหราทาลายอาคมจนทาให้แสนตรีเพชรกล้าได้ออกเดินทางผจญภัยร่วมกับตัวละครเอกดังที่กล่าวในข้างต้น
ตัวละครพระอภัยมณีที่มีความเป็นเลิศในการเป่าปี่ ดังที่ปรากฏในนิทานคากลอนเรื่องพระอภัยมณี
พระ
อภัยมณีกล่าวถึงความสามารถของตนว่า “แม้ปี่เราเป่าไปให้ได้ยิน ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติ ”
(สุนทรภู,่ 2553: 9) ผูป้ ระพันธ์จึงนาบุคลิกลักษณะความเป็นศิลปินนั้นมาใช้เป็นพืน้ ฐานในการสร้างตัวละคร อาทิ พระ
อภัยมณีสามารถร้องเพลง “หยาดเพชร” ได้อย่างไพเราะจับใจ จนทาให้ “คนที่เดินไปเดินมาหยุดชะงักกึกทันทีเมื่อ
เสียงทรงพลังถูกเปล่งออกมา คิวมอเตอร์ไซค์ในชุดสีส้มที่กาลังขับหลบฝนก็หยุ ดสตาร์ทรถเสียอย่างนั้น เด็กวัยรุ่น
หลายคนชะโงกหน้ า ลงมาจากรถไฟฟ้ า ด้ า นบนเพื่ อ มองหาต้น ตอของเสี ย ง” (ลิ ลิ ต บุ ษ บา, น. 61) นอกจากนี้
พระอภัยมณียังมีพู่กันวาดรูปเป็นอาวุธคูก่ ายที่สามารถเสกวัตถุตา่ งๆ ได้ เช่น เหตุการณ์ที่ไมยราพลอบเข้ามาลักพาตัว
นางบุษบาไปให้แก่ทศกัณฑ์ ทาให้พระอภัยมณีได้ต่อสู้กับไมยราพและไพร่พลยักษ์ ดังที่ผู้ประพันธ์บรรยายว่า
เจ้าชายแห่งรัตนะปุระโยนพู่กันขึ้นกลางอากาศ พระองค์นั่งไขว่ห้างในท่า
ยืนขาเดียวและตบสองมือลงบนเข่าของตน พลัน...พู่กันด้ามใหญ่ก็ตกลงมาจาก
อากาศวางนิ่งลงบนตักของพระอภัยในรูปลักษณ์ของจะเข้!!!
[…]
ติ๊ง...
คลื่นเสียงหนักๆ กระแทกเข้ากับอกของยักษ์แต่ละตัว ผลักให้ห่างออกไป
ไกลโยชน์แม้จะใช้เท้าจิกพื้นหลังคาก็ไม่เป็นผล แรงปะทะนั่นยิ่งกว่ารถไฟชนเสีย
อีก ยักษ์บางตัวกระเด็นไปไกล ผู้ที่ยืนแถวหน้ากระดอนก่อนใครเพื่อน ที่ตั้งรับไม่
ทันถึงกับตกลงจากหลังคาไปเลยก็มี
(หอมกลิ่นวิมาลา, น. 442)
ตัวละครเถรขวาด เป็นตัวละครจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนที่ ผู้ประพันธ์สร้างเป็นตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์ โดย
อาศัยบุคลิกลักษณะสาคัญคือ เป็นผู้มีวิชาอาคมและสามารถแปลงกายเป็นจระเข้ มาใช้ในเหตุการณ์การต่อสู้กับ
ขุนแผน กล่าวคือ เถรขวาดที่รับหน้าที่มาจากนายอานนท์ในการสังหารขุนแผนสามารถไล่กวดขุนแผนจนมาถึงลาธาร
เล็กๆ สายหนึ่ง ขุนแผนจึงตัดสินใจดาน้าหลบหนีไปไป ทาให้ได้พบกับชาละวัน ผู้ช่วยเหลือขุนแผนให้รอดพ้นจาก
อันตรายด้วยการสังหารจระเข้เถรวาด ดังที่ผู้ประพันธ์บรรยายว่า
จระเข้เบื้องหน้าเขามีขนาดเกือบเท่าเรือสินค้าขนาดใหญ่สองลาติดกัน
มันมีผวิ หนังขรุขระสีทอง... เมื่อเทียบแล้ว
มันทาให้จระเข้เถรขวาดกลายเป็นตุ๊กแกซีดเซียวตัวเล็กๆ ที่แปะอยู่ตรงฝา
บ้านได้เลย!!!
จระเข้ยักษ์สีทองไล่กัดไอ้ตัวเล็กเสียจนเนื้อแหว่ง กุมภีร์สองตัวฟัดกันซะน้า
กระจาย ตัวเล็กกว่าพยายามหนี แต่ไอ้ตัวใหญ่ก็ไม่ปล่อย มันทั้งงับทั้งกระชากด้วย
เขี้ยวแก้วแหลมคม ทรงพลัง มีเสียงกระดูกแตกดังเปรี๊ยะๆ พร้อมกับเสียงเคี้ยว
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กร้วมๆ ดิ้นรนเฮือกสุดท้ายหมายจะขึ้นฝั่งเพื่อเอาชีวิตรอด แต่โดนกัดหางและลาก
เข้ามากดน้าลงหลายต่อหลายต่อหลายครั้งจนดูเหมือนหมดแรงไปแล้ว
[…]
ไม่นานนักก็มีพรายน้าผุดขึ้นมา... บุ๋ง บุ๋ง บุ๋ง... ขึ้นมาเรื่อยๆ เรื่อยๆ และ
เรื่อยๆ
แต่ไม่ปรากฏร่างของเพื่อนใหม่... มีเพียง
หัวไร้ร่างของเถรขวาดที่อ้าปากค้าง ดวงตาเหลือกถลน ลอยขึ้นมา!!!
(ลิลิตบุษบา, น. 291)
2. การนาเหตุการณ์และปมปัญหาจากวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย พบว่า ผู้ประพันธ์
นาเหตุการณ์และปมปัญหาจากวรรณคดีไทยมาใช้ในการสร้างเหตุการณ์ลักษณะเหนือจริงในตัวบทนวนิยายตามขนบ
การประพันธ์วรรณกรรมแนวแฟนตาซี ทัง้ นี้ ผู้ประพันธ์ยังใช้เหตุการณ์จากวรรณคดีไทยโบราณมา “สวมทับ” เข้ากับ
อารมณ์ความรู้สกึ ของตัวละครด้วยกลวิธีการอ้างถึง (allusion) ซึ่งเป็นลักษณะของสัมพันธบทประการหนึ่ง ดังนี้
เหตุ การณ์ นารายณ์ป ราบนนทกจากบทละครเรื่อ งรามเกีย รติ์ เป็นเหตุ การณ์ ที่ผู้ ประพัน ธ์น ามาใช้
“สวมทับ” เข้ากับความรู้สึกคับแค้นใจของตัวละครอานนท์ หัวหน้าใหญ่ของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติในตอนเปิด
เรื่อง กล่า วคือ อานนท์ต้องฝ่ายเพลี่ยงพล้าแก่ฝ่ายตารวจเอฟบีไอที่มีกาลังพลมากกว่า เขาจึง สังหารจินตะหรา
เจสสิก้ า ไรส์ พี่ส าวฝาแฝดของมาร์ค ที่ทางานเป็นต ารวจในสั งกั ดเดี ยวกันแล้ว และได้จัด การบัน ทึก เสีย งลงใน
โทรศัพท์สอดเข้าไว้ในท้องของเจสสิก้าฝากไว้ให้มาร์คฟัง โดยข้อความดังกล่าวคือ
[ไง... สายลับดีเด่นของกรมตารวจไม่มีปัญญาหาแผนดีกว่านี้แล้วหรือ ถึง
ได้ส่งผู้หญิงมาแทน แถมพกด้วยลูกสมุนเต็มแบกแดดไปหมด สัตว์... พวกมึงมันก็
แค่หมาหมู่ ไล่บี้กูจากแบกแดดได้เพราะมีกาลังคนเยอะในขณะที่กูมแี ค่สองมือสอง
ตีน... กูขอข้า... มึง... ไอ้มาร์ค... เก่งจริงมึงตัวคนเดียวมาเมืองไทย อยู่ในที่ที่กูมี
เส้นสายบ้าง แล้วมาสู้กัน ถ้าล้มกูได้... กูจะปรบมือให้มงึ แน่จริง!!!]
(ลิลิตบุษบา, น. 16)
จากนั้น ผู้ประพันธ์ ก็นาคาท้าทายของอานนท์ดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นารายณ์ปราบนนทก เพื่อ
แสดงให้เห็นว่านายอานนท์คือยักษ์นนทกที่มีกาลังน้อยกว่า ส่วนมาร์คคือพระนารายณ์ที่จะมาปราบอธรรม และได้
ยกอัญพจน์จากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ที่พระนารายณ์ตรัสว่า ให้นนทกไปอุบัติใหม่ มีสิบหน้ายี่สิบมือ ส่วนพระองค์
จะเป็นเพียงแต่มนุษย์มสี องมือมาประกอบคูก่ ัน ดังนี้
ไม่ว่ามึงจะเป็นใคร... หอบลูกสมุน มือไม้ เตรียมไว้ให้เต็มที่
กูคนเดียวนี้... จะไปเยือน!!!
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“ชาตินี้มงึ มีแต่สองหัตถ์ จงไปอุบัติเอาชาติใหม่
ให้สิบเศียรสิบพักตร์เกรียงไกร เหาะเหินเดินได้ในอัมพร
มีมือยีส่ ิบซ้ายขวา
ถือคทาอาวุธธนูศร
กูจะไปเป็นมนุษย์แต่สองกร
ตามไปราญรอนชีวี!!!”
(ลิลิตบุษบา, น. 16)
เหตุการณ์วิหยาสะกาหลงรูปนางบุษบาจากบทละครเรื่องอิเหนา เป็นเหตุการณ์ที่มาร์คตกอยู่ในอยู่ภวังค์
ความลุ่มหลงนางบุษบาหลังจากได้ร่วมรักกับนาง จนทาให้ “ข้าวปลาไม่แตะมาเกือบอาทิตย์แล้ว” (ลิลิตบุษบา, น. 50)
นานาโกะและพี่เลีย้ งจึงพาเขามารดน้ามนต์กับหลวงปู่ หลวงปู่จึงอ้างถึง (allusion) การเสียอาการของมาร์คว่าเหมือน
ตอนที่ “วิหยาสะกาหลงรูปนางบุษบา” ดังที่ปรากฏในบทละครเรื่องอิเหนา วิหยาสะกาเกิดคลั่งเมื่อได้เชยชมรูปเขียน
นางบุ ษ บา “เอารู ป แนบอุ ร ะประทั บ ไว้ อกเอ๋ ย คิ ด ไฉนจะได้ ส ม แสนถวิ ล วิ ต กอกกรม ร่ าไรไม่ ป ระชุ ม แต่ โ ศกี ”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2553: 211) ในตัวบทนวนิยาย ผู้ประพันธ์ ยกอัญพจน์จากวรรณคดีเรื่อง
นิราศอิเหนาเพื่ออธิบายอารมณ์ความรู้สกึ ของมาร์คประกอบคู่ ดังนี้
จะหักอื่นขืนหักก็จักได้
สารพัดตัดขาดประหลาดนัก

หักอาลัยนี้ไม่หลุดสุดจะหัก
แต่ตัดรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจ
(ลิลิตบุษบา, น. 50)

เหตุการณ์ไมยราพลอบเป่ากล้องปัทมราชจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ เป็นเหตุการณ์ที่ยักษ์ไมยราพ
สมุนของทศกัณฑ์ลอบเข้ามาลักพาตัวนางบุษบาและหมายจะสังหารขุนแผน โดยการเป่ากล้องปัทมราชให้ตัวละคร
อื่นๆ หลับใหล ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเทียบเคียงได้กับเหตุการณ์ที่ไมยราพลอบเข้าไปในกองทัพของพระราม แล้ว
เป่ากล้องปัทมราชสะกดให้พลวานรหลับใหล ก่อนจะลักพาตัวพระรามไปยังเมืองบาดาล ทว่าเหตุการณ์ในตัวบท
นวนิยาย ไมยราพสามารถลักพาตัวนางบุษบาไปได้ แต่ไม่สามารถสังหารขุนแผนได้ เพราะขุนแผนมีวิชาอาคมป้องกัน
ตัวอยู่ โดยที่ผู้ประพันธ์บรรยายเหตุการณ์การเป่ากล้องปัทมราชว่า “ผู้มาเยือนกวัดแกว่งซิการ์ที่ตนเองเรียกขานว่า
‘กล้องปัทมราช’ ในอากาศอีกรอบ ใครที่กาลังสะลึมสะลืออยู่ก็หลับใหลเป็นตาย ที่หลับอยู่แล้ วคงยากที่จะปลุก ทุก
ชีวติ ช่วงเหงาหาวนอนราวกับอยูใ่ นนิทราอันแสนหวาน” (หอมกลิ่มวิมาลา, น. 436)
เหตุการณ์ศึกอินทรชิตจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ เป็นเหตุการณ์ที่ไพร่พลยักษ์ของฝ่ายทศกัณฑ์ต่อสู้กับ
ตัวละครเอกตัวต่างๆ โดยเหตุการณ์น้ีเป็นการต่อสู้กันระหว่างอินทรชิตกั บวายุ ตัวละครชายที่มาร์คและบุษบาได้พบ
บนเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะตะรุเตาระหว่างการปฏิบัติงาน วายุถูกตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์สังหาร ต่อมาหนุมานหลุดมา
จากโลกวรรณคดีก็เข้ามาสถิตยังร่างของเขาแทน จนทาให้เขาสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ จึงนามาสู่เหตุการณ์ที่
เทียบเทียบได้กับสงครามระหว่างอินทรชิตกับหนุมานในร่างของวายุ ซึ่งในที่สุด อินทรชิตก็เป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้า ดังที่
ผู้ประพันธ์บรรยายว่า
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สองมือวายุกุมคอช้างเอราวัณ หักรวดเดียวทั้งสามเศียร
กร๊อบ... เสียงกระดูกแตกดังลั่น ลูกตาทั้งสามคู่ของช้างเหลือกขาว
ทั้งสามงวงอ่อนยวบยกไม่ข้นึ ส่ายไปส่ายมาเหมือนปลาโดนทุบหัวก่อนตาย
ไม่นานก็ล้มตึง เกลือกกลิ้งสิ้นใจ...
จัดการเอราวัณ เรียบร้ อยก็ ตัด หัวอินทรชิต ในดาบเดีย ว วายุ โยนหัว ของ
พญายักษ์ไปทางเวนไตย ครุฑงับเอาไว้ด้วยจะงอยปากและกลืนกินเข้าไปอย่าง
เอร็ดอร่อยพร้อมกับเรอออกมาดังเอิ้กจนเมฆบนท้องฟ้าสะเทือน
(หอมกลิ่นวิมาลา, น. 594)
ปมปัญหาระหว่างขุนแผนกับแสนตรีเพชรกล้า ในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เกิดสงครามระหว่างเชียงใหม่
กับกรุงศรีอยุธยา ขุนแผนได้ต่อสู้กับแสนตรีเพชรกล้า ทหารเอกของพระเจ้าเชียงใหม่ ฝ่ายขุนแผนพยายามใช้อาวุธ
สังหารแสนตรีเพชรกล้า แต่ไม่สาเร็จเพราะว่า “อ้ายเพชรกล้าคนนี้ดีใจหาย จะฟันแทงสักเท่าไรก็ไม่ตาย” (เสภาเรื่อง
ขุนช้าง-ขุนแผน, 2555: 842) ขุนแผนจึงสั่งการให้ “นายโม้กับนายเม้าเอาหลาวมา ฝ่าทวารเข้าปร๊อดตลอดตัว หลาย
คนช่วยกันดันกระลอก เอาไม้ตอกกังกังกระทั่งหัว” (หน้าเดียวกัน) จึงสามารถปลิดชีวิตของแสนตรีเพชรกล้าได้สาเร็จ
เหตุการณ์ดังกล่าวจึงนามาสู่ปมขัดแย้งระหว่างขุนแผนกับแสนตรีเพชรกล้าในตัวบทนวนิยาย กล่าวคือ ผู้ประพันธ์
สร้างตัวละครแสนตรีเพชรกล้า ขันอาสานายอานนท์การาบขุนแผนเพราะ “กูเกลียดไอ้ขุนแผนยิ่งกว่าขี้ แผ่นนี้มีกู จัก
ต้องไม่มีมัน” (ลิลิตบุษบา, น. 440) และมีความหวังว่า “กูต้องการเปลี่ยนแปลงวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน...”
คนพูดตาวาว “กูจะเขียนตอนจบด้วยตัวเอง”” (หน้าเดียวกัน) เวลาต่อมาแสนตรีเพชรกล้า จึงลงมือ “ทาของ” ใส่
ขุนแผน โดยการ “เสี้ยมจันลอย” ซึ่งผู้ประพันธ์อธิบายว่า “เป็นวิชาชั้นสูงที่นัก เล่นอาคมสายโยคีเท่านั้นถึงเล่นได้
จันลอยนิยมทาจากเส้นผมผีตายโหง ประกอบกับเนื้อศพขูดมาผสมตะไคร่ไม้โลง ปั้นเป็นลูกกลมๆ แล้วปล่อยมาตอน
คืนวันพระจันทร์เต็มดวง นี่คอื ที่มาของคาว่า จัน (จันทร์) ลอย” (ลิลิตบุษบา, น. 484) ทว่าขุนแผนสามารถ “ถอนของ”
เหล่านั้นออกจากตัวได้ และได้พบกับหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ ทาให้ “ความเจ็บปวดของเขาก็ปลดปลง กองเลือดที่
สารอกออกมาเพื่อครู่พลันหายวับอย่างไม่เคยเป็น ” (ลิลิตบุษบา, น. 486) อย่างไรก็ดี แสนตรีเพชรกล้าไม่สามารถ
จัดการขุนแผนได้สาเร็จตามที่รับอาสา เพราะถูกนางจินตะหราวางอุบายทาลายอาคมเสียก่อน จึงกลายมาเป็นพรรค
พวกของตัวละครเอกแทน
3. การยกอัญพจน์จากวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย พบว่า ผู้ประพันธ์ยกอัญพจน์หรือ
ข้อความจากวรรณคดีไทยมาแทรกในตัวบทนวนิยายตลอดทั้งเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
การยกอัญพจน์จากวรรณคดีไทยเพื่อขับเน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาให้
ผู้อ่านเข้าใจอารมณ์ความรู้สกึ ที่ตัวละครกาลังประสบ ณ เวลานั้นมากยิ่งขึ้น เช่น ความรู้สกึ ของนางจินตะหราอันเปี่ยม
ด้วยความสุขสม เมื่อได้ร่วมรักกับขุนแผน โดยผู้ประพันธ์ยกอัญพจน์จากวรรณคดีเรื่องกากีคากลอนมาขับเน้นอารมณ์
ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าอาจมีนัยเชื่อมโยงกับภูมิหลังของนางจินตะหราที่ได้พลัดพรากจากอิเหนา สวามีของตนมา
เสพสมกั บชายอื่น เช่น เดี ย วกั บนางกากี ที่พ ลั ด พรากจากท้ า วพรหมทั ต สวามีข องตนมาสมสู่ กั บพญาครุ ฑ ดั ง ที่
ผู้ประพันธ์บรรยายว่า
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ไม่เคยรู้สึกเร่าร้อนกับใครขนาดนี้... แม้แต่คนรูปหล่ออย่างอิเหนา!!!
แต่ความรู้สึกในครานี้กลับแปลกประหลาดแท้
มิใช่แค่เธอ... เพราะร่างที่ทาบทับเธออยู่ ก็เกร็งแน่น สั่นเทิ้มด้วยความสุข
สมเช่นกัน
ครุฑลืมลงเล่นอโนดาต
วรนาฏลืมมิ่งมไหศวรรย์
ครุฑลืมลงเล่นสัตภัณฑ์ สุดาจันทร์ลืมพักตร์พระภัสดา
ครุฑลืมร่อนเล่นโพยมบน นฤมลลืมสนมสนิทหน้า
ครุฑลืมไล่คาบนาคา
กัลยาลืมเล่นอุทยาน
(ลิลิตบุษบา, น. 172)
หรือการยกอัญพจน์จากบทละครในเรื่องอิเหนาเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกของนางจินตะหราที่เข้าใจผิดว่า
ขุนแผน ชายคนรักของตนกาลังลอบเป็นชู้กับอาทิตยาหรือแอ๋ม หัวหน้าของงานขุนแผน ดังที่ผู้ประพันธ์บรรยายว่า
ไม่รู้เลยว่าหญิงสาวที่เพิ่งขึ้น ไปชั้นสอง กาลังนั่งร้องไห้อ ย่างน่าเวทนา
จินตะหราพยายามสงบสติอารมณ์... ใช้สติหักห้ามใจตนเองไม่ให้รู้สึกชอกช้า
จากรักรอบที่สองไม่เป็นผล ความเป็นผู้ใหญ่ในตัวโต้แย้งกับความเป็นเด็กทีก่ าลัง
ตีอกชกหัว ฟูมฟายด้วยความน้อยใจ
โอ้ว่าอนิจจาความรัก
พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้าไหล
ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป
ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา
สตรีใดในพิภพจบแดน ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า
ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา จะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์
โอ้ว่าน่าเสียดายตัวนัก
เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้าจิต
จะออกชื่อลือชั่วไปทั่วทิศ เมื่อพลั้งคิดผิดแล้วจะโทษใคร
(หอมกลิ่นวิมาลา, น. 335)
อีกประการหนึ่งคือ การยกอัญพจน์จากวรรณคดีไทยเพื่อสร้างจินตภาพแก่ผู้อ่าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาให้
ผู้อ่านเกิดภาพในจินตนาการตามที่ผู้ ประพันธ์นึกคิดและต้องการนาเสนอ เช่น การสร้างจินตภาพการต่อสู้ระหว่าง
ไพร่พลยักษ์กับวายุ ด้วยการยกอัญพจน์จากบทละครในเรื่องรามเกียรติ์ ดังนี้
“ทางนั้น” วายุบอกทิศ พญาครุฑโฉมตามแบบไม่หลงองศา อุ้งเท้านกกรง
เล็บเหล็กโยนวายุเข้าใส่หัวของยักษ์ตัวหนึ่ง พญาลิงตะกายขึ้นไปยืนบนบ่าของมัน
มันร้องลั่นปัดป้องแต่ไม่เป็นผล ได้ทีเขาก็กระโดดคว้าเศษใบพัดที่บินว่อนอยู่กลาง
อากาศลงมาปาดคอมันดังชืบ เลือดสีดาพุ่งออกมา กลายเป็นผีหัวขาดในบัดดล
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บัดนั้น
ผู้เดียวรบรุกคลุกคลี
ชิงได้อาวุธที่หมู่มาร
หัวขาดตีนขาดดาษดา

หนุมานผู้ชาญชัยศรี
ถาโถมโจมตีอุรา ฯ
โลดโผนโจนทะยานเข่นฆ่า
ยักษาตายยับทับกัน ฯ
(หอมกลิ่นวิมาลา, 590)

อนึ่ง ผู้วิจัยเห็นว่าบางครัง้ ผู้ประพันธ์ก็ยกอัญพจน์มาประกอบคูก่ ับตัวบทนวนิยายได้ไม่เหมาะสม เป็นการสร้าง
จินตภาพที่เกินไปกว่าสิ่งที่ต้องการพรรณนา เช่น การยกอัญพจน์จากวรรณคดี เรื่องนิราศพระบาท ซึ่งตัวบทดังกล่าว
เป็นการพรรณนาความงามของมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาท แต่กลับนามาใช้เพื่อพรรณนาบ้านเรือนไทยของตัว
ละครในเรื่อง ดังนี้
นี่หรือเรือนไทยที่เขาลือกันว่าผีดุ?
บานทวารลานแลล้วนลายมุก
เป็นนาคครุฑหยุดเหนี่ยวในเครือวัลย์
สิงโตอัดกัดก้านกระหนกเกี่ยว
ชมพูพานกอดก้านกระหนกกุม

น่าสนุกในกระหนกดูผกผัน
รูปยักษ์ยันยืนกอดกระบองกุม
เทพเหนี่ยวเครือกระหวัดหัตถ์ขยุ้ม
สุครีพกุมขรรค์เงื้อในเครือวง […]
(หอมกลิ่นวิมาลา, น. 654)

สรุปผลและอธิปรายผล
นวนิยายชุดเดอะ พริน้ เซส สตอรี่ ของ mirinthemoon เป็นตัวอย่างหนึ่งของวรรณกรรมไทยร่วมสมัยที่มีการนา
วรรณคดีไทยโบราณที่สร้างสรรค์เรื่องราว ซึ่งผู้วจิ ัยพบว่ามีลักษณะ 3 ประการ คือ 1) การนาตัวละครจากวรรณคดี
ไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย โดยผู้ประพันธ์ได้เล่าชีวประวัติและการแสดงบทบาทใหม่ของตัวละครจาก
วรรณคดีไทย และยังคงบุคลิกลักษณะอันเป็น “ภาพจา” ของตัวละครจากวรรณคดีไทยบางตัวไว้ เช่น ขุนแผน พระ
อภัยมณี เถรวาด เป็นต้น 2) การนาเหตุการณ์หรือปมปัญหาจากวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบท
นว
นิยาย เช่น เหตุการณ์ศึกอินทรชิตที่เป็นการต่อสู้กันระหว่างอินทรชิตกับวายุ เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็น นว
นิยายแนวแฟนตาซี 3) การยกอัญพจน์จากวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย พบว่าผู้ประพันธ์นามา
แทรกตลอดทั้งเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครและสร้างจินตภาพแก่ผู้อ่าน ทั้งนี้
ลักษณะความเป็นนิทานที่อุดมด้วยเหตุการณ์มหัศจรรย์เหนือจริง ประกอบกับโครงเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ของวรรณคดีไทย
จึงกลายมาเป็น “วัตถุดิบ” ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศและองค์ประกอบของนวนิยายแนวโรแมนติก -แฟนตาซี ทาให้มี
สนุกสนานชวนติดตามมากยิ่งขึ้น
นวนิยายชุดนี้มีลักษณะเป็นสัมพันธบทกับวรรณคดีไทยอย่างชัดเจนอันเกิดจากความตั้งใจของผู้ประพันธ์
ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะสาคัญประการหนึ่งของวรรณกรรมหลังสมัยใหม่ ดังที่นัทธนัย ประสานนาม (2551: 144)
กล่าวว่า วรรณกรรมหลังสมัยใหม่มักจะจงใจแสดงให้ เห็นถึง “รอยต่อ” ของตัวบทต่างๆ ที่มาปะติดปะต่อกัน ละทิ้ง
ความแยบยลเพื่อเสนอว่าไม่มีสิ่งใดใหม่อีกต่อไปในโลกของวรรณกรรม ขณะที่ผู้วิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า นักเขียน
กลุ่มนีต้ อ้ งการนาวรรณคดีไทยลงมาจาก “หิง้ ” และเล่าเรื่องใหม่ให้สนุกสนานและมีสสี ันมากยิ่งขึ้น และบางครั้งอาจมี
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การโต้กลับแนวคิดบางอย่างที่แฝงฝังมากับวรรณคดีไทยโบราณ อาทิแนวคิดเรื่องชายเป็ นใหญ่ (Patriarchy) ผ่านการ
สร้างตัวละครให้มีลักษณะเป็นผู้หญิงเก่ง แสดงให้เห็นถึงความลื่นไหลของตัวบทหนึ่งๆ ที่ถูกตีความไปตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป นวนิยายเรื่องนี้จึงสอดรับกับแนวคิดของสัมพันธบท (หรือสหบท) ที่เป็นการท้าทายแนวคิดที่เชื่อกันมา
แต่เดิมว่าตัวบทมีความหมายที่แน่นอนตายตัว (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2553: 131)
อนึ่ง จากการอ่านนวนิยายชุดนี้ ผู้วิจัยพบว่ามีจุดบกพร่องหลายประการ เช่น ความไม่สัมพันธ์กันระหว่าง ปม
ปัญหากับการแก้ไขปมปัญหา อาทิ ของแสลงเซ่นผีสี่อย่างที่ผู้ประพันธ์กาหนดให้เป็นสิ่งที่นางจินตะหราต้องตามหา
เพื่อทาลายอาคมของแสนตรีเพชรกล้า แต่ต่อมานางจินตะหรากลับคิดหา “ของแสลงของผู้ที่สักพุทธคุณ” (ลิลิตบุษบา
, น. 512) เช่น ห้ามกินฟักเขียวหรือผักปลัง รวมทั้งห้ามอาบน้าให้ผู้หญิง ซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ผู้ประพันธ์กาหนดใน
เบื้องต้น ทั้งนี้ยังมีสร้างเหตุการณ์ย่อยที่ ไม่จาเป็นต่อโครงเรื่องหลัก ทาให้เนื้อหาของนวนิยายยืดยาวและเยิ่นเย้อเกิน
ควร แสดงให้เห็นถึงการขาดการวางแผนที่ดีในการทางาน สอดคล้องกับที่รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2560: 77) กล่าวถึง
วรรณกรรมออนไลน์ซึ่งเป็นสถานะเดิมของนวนิยายชุดนี้ก่อนตีพิมพ์รวมเล่มว่า “นิยายออนไลน์บางเรื่องจึงเป็นเหมือน
ผลงานของนักเขียนมือสมัครเล่นที่ขาดการวางแผนการเขียนรอบคอบรัดกุม ” หรือบางครั้งผู้ประพันธ์ก็ยกอ ญพจน์
จากวรรณคดีไทยมาอย่างผิดๆ ถูกๆ เช่น “โอ้ว่าอนิจจาความรัก” (หอมกลิ่นวิมาลา, น. 335) ซึ่งในตัวบทบทละคร
เรื่องอิเหนาคือ “แล้วว่าอนิจจาความรัก” แสดงให้เห็นการขาดความใส่ใจการในการสืบค้นข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนเริ่มต้น
เขียน นวนิยายชุดนี้จึงอาจเป็นกรณีศึกษาสาหรับนักเขียนรุ่นใหม่ที่ต้องการเขียนวรรณกรรมขึ้นมา
อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยก็เห็นว่า นวนิยายชุดนี้คอื นิมิตหมายอันดีสาหรับว่าวรรณคดีไทยยังคงมี “ลมหายใจ” อยู่ใน
โลกยุคปัจจุบัน จึงทาให้นักเขียนรุ่นใหม่คิดอ่านที่จะหยิบฉวยวรรณคดีไทยมานาเสนอในรูปแบบที่เข้ากับกลุม่ นักอ่านใน
บริบทสังคมร่วมสมัย
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ผลสัมฤทธิ์ความรู้ด้านคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากการ
เรียนโดยใช้ภาพยนตร์
Political Science Vocabulary Knowledge Achievement of Undergraduate
Students from Learning through Films
เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง1*
Kriangsak Thanakong1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้ด้านคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ก่อนและหลังการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (146200) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 จานวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาพยนตร์ในการสอนที่
ผู้วิจัยสร้างขึน้ จานวน 4 แผน และแบบวัดความรู้ดา้ นคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์ จานวน 40 ข้อ ซึ่งวัดความรู้ของนักศึกษา
ทั้งก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ภาพยนตร์ในการสอน จากนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า หลังการเรียนโดยใช้ภาพยนตร์ นักศึกษามีความรู้ดา้ นคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: ภาพยนตร์, ความรู้ดา้ นคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์, สื่อการสอน

Abstract
The purpose of this research was to study political science vocabulary knowledge achievement of
undergraduate students before and after using films as teaching tools. The participants were 39 undergraduate
students majoring in Political Science taking the English for Academic Purposes course (146200) in the second
semester of academic year 2017 at University of Phayao. The research instruments consisted of 4 films lesson
plans, and a political science vocabulary knowledge test. The data were analyzed for the mean, and standard
deviation. It was found that after the students were taught through films, their political science vocabulary
knowledge increased.
Keywords: Films, Political Science Vocabulary Knowledge, Teaching Tool
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บทนา
เมื่อภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของอาเซียน ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นคุณสมบัติที่
สาคัญของประชากรในกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักศึกษามหาวิทยาลัย เนื่องจากภาษาอังกฤษ
กลายเป็นเครื่องมือที่สง่ ผลต่อความสาเร็จทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการทางาน (Deerajviset 2015, p. 56-57)
จากความสาคัญของภาษาอังกฤษข้างต้น การให้ความสาคัญในการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษจึงจาเป็น
อย่างยิ่ง ทั้งนี้ความรู้ด้านคาศัพท์เป็นสิ่งจาเป็นมากสาหรับผู้เรียน กฤษณา เมืองโคตร (2553 หน้า 4) กล่าวว่า
คาศัพท์เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อแสดงความรู้สกึ ความคิด ความต้องการ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อทักษะอื่นๆ ทั้งการฟัง
พูด อ่าน และเขียน หากผู้ เรียนมีความรู้ด้านคาศัพท์ไม่เพียงพอ จะทาให้ผู้เรียนใช้ทักษะต่างๆได้อย่างมีข้อจากัด
Wilkins (1990 อ้างใน กฤษณา เมืองโคตร, 2553, หน้า 4) ให้ความเห็นว่าการสื่อสารใดๆหากปราศจากกฎไวยากรณ์
ยังสามารถสื่อสารได้ แต่หากปราศจากคาศัพท์แล้ว จะไม่สามารถสื่อสารได้เข้าใจเลย
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งความรู้ด้านคาศัพท์มีความจาเป็นสาหรับผู้เรียนระดับสูง และความรู้ด้านคาศัพท์จะ
สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าใจสารที่ผู้พูดหรือผู้เขียนสื่อออกมาได้ย่งิ ขึน้
การใช้ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษในการสอน เป็นวิธีการหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านภาษา
ได้ เนื่องจากช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา และยังทาให้การเรียนภาษาเป็นไปอย่างธรรมชาติ วันชนะ บุญชม
(2555 หน้า 1) กล่าวว่า ภาพยนตร์หรือวีดีทัศน์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน
ภาษาอย่างมาก เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามีบทบาทสาคัญในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว Ismaili (2013 p. 112) ให้ความเห็นว่า ภาพยนตร์เป็นแหล่งข้อมูลที่สนุกสนานทั้งในด้านการบันเทิงและการ
พัฒนาทักษะด้านภาษา
ทั้งนีผ้ ู้วิจัยได้ใช้ภาพยนตร์ในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวั ตถุประสงค์เฉพาะ สาหรับผู้เรียนสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนัน้ ภาพยนตร์ที่ใช้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ทั้งสิ้น ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกภาพยนตร์ที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความยุติธรรม (Justice) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ จากหนังสือ Political Science โดย
Government of Tamilnadu (p. 64) อันได้แก่ 1) กฎหมาย (Law), 2) เสรีภาพ (Liberty), 3) สิทธิ (Rights), และ
4) ความเท่าเทียม (Equality)
ในการเลือกภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ผู้วิจัยได้เลือกภาพยนตร์ที่นาเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ โดยมี
ภาพยนตร์ทใี่ ช้จานวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้
1) Law Abiding Citizen (2009) มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่เสียลูกและภรรยาไป
อย่างโหดเหี้ยม โดยกฎหมายไม่สามารถทาอะไรได้ จึงทาให้ เขาต้องการล้างแค้นและพยายามไม่ให้ผู้รักษากฎหมาย
เอาผิดเขาได้เช่นกัน
2) Snowpiercer (2013) มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน เป็นเรื่องราวของอนาคตอีก 18 ปีข้างหน้าที่
กลายเป็นยุคน้าแข็ง ด้วยความหนาว มนุษย์จึงลดลงเป็นจานวนมาก มีเพียงรถไฟขบวนเดียวที่เป็นยานพาหนะสาหรับ
คนที่รอด ซึ่งในรถไฟมีการแบ่งชนชั้นวรรณะ จึงเกิดการปฏิวัติ ของคนที่มีชนชั้นล่างสุดที่อาศัยอยู่ขบวนสุดท้ายของ
รถไฟเพื่อความเสมอภาคขึน้
3) The Lady (2011) มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล International Human
Rights Film Award, Cinema for Peace 2012 ภาพยนตร์เรื่องนี้นาเสนอเรื่องราวของอองซานซูจี ต่อการเป็นศูนย์กลาง
การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของพม่า
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4) The Boy in the Striped Pajamas (2008) อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับเสรีภาพ เป็นเรื่องราวแห่งมิตรภาพของ
เด็กชายสองคน คนหนึ่งอยู่ในที่คุมขังปราศจากอิสรเสรี ขณะที่อกี คนเป็นบุตรของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการคุมขังนัน้
ด้วยภาพยนตร์ที่ใช้ทั้ง 4 เรื่อง มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความยุติธรรม ทั้งยังเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในหมวดของ
ภาพยนตร์ เรื่อ งที่ สามารถน ามาใช้ใ นการสอนได้ ผู้วิจัย จึง เลือ กภาพยนตร์ดั งกล่า ว ทั้งนี้ผู้วิจัย ได้ เลือ กค าศั พท์ ที่
เกี่ยวข้องกับแต่ละหัวข้อที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ และนาเสนอการใช้คาศัพท์ดังกล่าวในบริบทที่แตกต่างกันไปเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถใช้คาศัพท์ได้อย่างถูกต้องในแต่ละบริบท อย่างไรก็ตามในการใช้ภาพยนตร์ในการเรียนการสอนควร
คานึงถึง การจัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วย โดย Joyce and Weil (2000, อ้างใน สรวงพร กุศลส่ง และมนสิช
สิทธิสมบูรณ์, 2560 หน้า 123) อธิบายองค์ประกอบของการจัดรูปแบบการเรียนการสอนไว้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) เป้าหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายถึงสิ่งที่มุ่งพัฒนาหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับ
ผู้เรียน 2) หลักการหรือแนวคิดพื้นฐานของรู ปแบบการเรียนการสอน 3) รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนการ
สอน และ 4) การประเมินผล ซึ่งชีใ้ ห้เห็นถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
สาหรับขั้นตอนการสอนโดยใช้ภาพยนตร์นั้น ผู้วิจัยได้ปรับมาจาก Goodwyn (2004, อ้างใน กนกกร
ภูป่ ระสาทพร, 2555 หน้า 17-18) ที่เสนอขั้นตอนการใช้ภาพยนตร์ในการเรียนการสอนไว้ดังต่อไปนี้
1) ขั้นก่อนการชมภาพยนตร์ ผู้สอนเล่าเรื่องย่อก่อนฉายภาพยนตร์ แจ้งให้ผู้เรียนรู้ว่าหลังจากดูภาพยนตร์จะ
มีการตอบคาถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์นั้นๆ ผู้เรียนจะได้เรียนคาศัพท์ ใหม่จากภาพยนตร์และเรียน
ไวยากรณ์ที่จาเป็นต่อการเขียนเชิงวิจารณ์และการอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์หลังดูภาพยนตร์
2) ขั้นขณะชมภาพยนตร์ ผู้สอนให้ผู้เรียนดูภาพยนตร์บางตอนและหยุดฉายชั่วครู่ เพื่อคาดเดาเหตุการณ์หรือ
สมมติสถานการณ์ที่จะเกิดขึน้ มีการอภิปรายในกลุ่มย่อยหรือกระตุน้ ให้ผู้เรียนอยากทราบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเนื้อ
เรื่องตอนต่อไป
3) ขั้นหลังชมภาพยนตร์ ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนอภิปรายกันในชั้นเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้ดู ผู้สอนตั้ง
คาถามหรือประเด็นปัญหาผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา อภิปรายในกลุ่มย่อย จากนั้นผู้สอนสรุปผลตามประเด็น
ปัญหาของแต่ละกลุ่ม
ในช่วง 5 ปีที่ผ่า นมามีงานวิจัย เกี่ยวกับการใช้ภาพยนตร์ในการสอนจานวนมาก (ชญานิษฐ์ เงินวงค์นัย ,
2557; วลัยลักษณ์ ทองสะอาด, 2558; Sabouri and Zohrabi, 2015; Ismaili, 2013) โดยเฉพาะการศึกษาการพัฒนา
ทักษะการฟังโดยใช้ภาพยนตร์ในการสอน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีทักษะการฟังสูงกว่าก่อนการทดลองทั้งสิ้น นั่น
แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการฟังได้ (ชญานิษฐ์ เงินวงค์นัย, 2557; วลัยลักษณ์
ทองสะอาด, 2558) สาหรับการใช้ภาพยนตร์ในการสอนเพื่อศึ กษาการพัฒนาทักษะอื่นๆนั้น Sabouri and Zohrabi
(2015) ได้ศึกษาผลของการดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษประกอบคาบรรยายในการเรียนรู้คาศัพท์ในเพศที่ต่างกันของ
ผู้เรียน EFL ชาวอิหร่าน ผลการวิจัยพบว่า 1) ทั้งๆที่ใช้ภาพยนตร์ต่างประเภท ผลของการเรียนคาศัพท์ของผู้เรียนทั้ง
ชายและหญิงไม่ต่างกัน และ 2) กลุ่มทดลองมีผลการเรียนที่ดกี ว่ากลุ่มควบคุม และผู้วิจัยยังกล่าวว่าการใช้ภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษประกอบคาบรรยายช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนได้ นอกจากนี้ Ismaili (2013) ได้ศึกษา
ประสิทธิผลของการใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน EFL – การศึกษา ณ South East European University โดยผู้เรียนอยู่ใน
ระดับกลางตอนต้น (Pre-intermediate) และระดับกลาง (Intermediate) อายุ 18-25 ปี ผลการศึกษาพบว่าภาพยนตร์
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน นาเสนอภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ และที่สาคัญยังเป็นทัศนูปกรณ์ที่ผู้เรียน
สามารถเห็นบริบทการใช้ภาษาอย่างแท้จริง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้มากขึน้
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ดังนัน้ จากงานวิจัย และขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ดังกล่าวข้างต้น แสดง
ให้เห็นว่าการใช้ภาพยนตร์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วยพัฒนาความสามารถด้านการฟัง และความรู้ด้าน
คาศัพท์ได้ อย่างไรก็ตามยังไม่พบงานวิจัยที่ใช้ภาพยนตร์ในการสอนคาศัพท์ด้านรัฐศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสนใจในการใช้
ภาพยนตร์ในการเรียนการสอน และศึกษาผลสัมฤทธิ์ของความรู้ดา้ นคาศัพท์ภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ความรู้ด้านคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนและหลังการใช้
ภาพยนตร์ในการสอน

ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 39 คน โดยมีเพศชาย 24 คน และ
เพศหญิง 15 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น การสอนโดยใช้ภาพยนตร์
ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ความรู้ดา้ นคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์
3. ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่เนื้อหาภาพยนตร์จานวน 4 เรื่อง คือ เนื้อหาเกี่ยวกับ Law ในภาพยนตร์เรื่อง Law
Abiding Citizen (2009), Liberty ในภาพยนตร์เรื่อง Snowpiercer (2013), Rights ในภาพยนตร์เรื่อง The Lady (2011)
และ Equality ในภาพยนตร์เรื่อง The Boy in the Striped Pajamas (2008)

วิธีวิทยาการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้ภาพยนตร์ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้ จานวน 4 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งหมดเป็น 16 ชั่วโมง ซึ่งมีขนั้ ตอนการสร้างดังนี้
1.1.1 ศึก ษาจุ ด ประสงค์ พร้ อ มทั้ ง ค าอธิ บายรายวิช าภาษาอั ง กฤษเพื่อ วั ต ถุ ประสงค์ เฉพาะ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีจุดประสงค์รายวิชา คือ 1) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของใน
แต่ละสาขาวิชา 2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์และสาขาวิชาที่
ผู้เรียนกาลังศึกษาอยู่ และ 3) เพื่อให้ผู้เรียนนาสิ่งที่เรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนเองมาทาการนาเสนอในรูปแบบของ
การพูดและเขียนได้
1.1.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้ภาพยนตร์ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างแผนการสอน
1.1.3 คั ด เลือ กเนื้อ หาและภาพยนตร์ ที่น่า สนใจ เหมาะสมกั บระดั บและความสามารถของ
นักศึกษา
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1.1.4 คัดเลือกคาศัพท์ที่ปรากฏในภาพยนตร์ จานวน 10 คาศัพท์ และคาศัพท์เหล่านั้นมีอยู่ใน
ดิกชันนารีทางรัฐศาสตร์ จานวน 3 เล่ม คือ A Plain English Guide to Political Terms, Dictionary of Politics and
Government และ Oxford Dictionary of Law
1.1.5 สร้างขอบข่ายของแผนการสอนซึ่งประกอบด้วย หัวเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์ จุดประสงค์ เนือ้ หา และภาพยนตร์
1.1.6 สร้ า งแผนการสอนเพื่อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ด้ า นค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษทางรั ฐ ศาสตร์ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้แต่ละแผนประกอบด้วย สาระสาคัญ จุด ประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา จานวนคาบ
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนบทอ่านที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ และการวัดและประเมินผล
1.1.7 น าแผนการสอนที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น เพื่อ ตรวจสอบความ
เหมาะสมในทุกด้าน
1.1.8 แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาความเหมาะสมตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนา
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบวัดความรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นแบบวัดที่เป็นปรนัย 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ซึ่งเป็นคาศัพท์เกี่ยวกับ Law ในภาพยนตร์เรื่อง Law Abiding Citizen (2009), Liberty ใน
ภาพยนตร์เรื่อง Snowpiercer (2013), Rights ในภาพยนตร์เรื่อง The Lady (2011) และ Equality ในภาพยนตร์เรื่อง
The Boy in the Striped Pajamas (2008) เมื่อผู้วจิ ัยสร้างแบบวัดความรู้ดา้ นคาศัพท์เสร็จ ผู้วิจัยได้นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษจานวน 1 คนตรวจสอบ จากนั้นนามาปรับปรุงแก้ไข โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแบบวัดความรู้
ด้านคาศัพท์ควรวัดคาศัพท์ทุกเรื่องที่สอน แต่ละเรื่องควรมีจานวนข้อที่เท่ากัน ดังนั้นแบบวัดความรู้คาศัพท์ที่ใช้จึงวัด
คาศัพท์ทุกเรื่อง เรื่องละ 10 ข้อ รวมเป็นจานวน 40 ข้อ โดยสลับตาแหน่งข้อของแบบวัดก่อนและหลังการทดลอง
2. ขั้นตอนดาเนินการทดลอง
การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ความรู้ด้านคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการเรียนโดยใช้
ภาพยนตร์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 วัดความรู้ด้านคาศัพท์ก่อนการทดลองด้วยแบบวัดความรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบปรนัย 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
2.2 ดาเนินการทดลองตามแผนการสอน ซึ่งมีทั้งหมด 4 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง
ทั้ง นี้ผู้ วิจั ยได้ปรับขั้น ตอนการสอนโดยใช้ภาพยนตร์ม าจาก Goodwyn (2004, อ้างใน กนกกร
ภูป่ ระสาทพร, 2555 หน้า 17-18) ทีเ่ สนอขั้นตอนไว้ดังต่อไปนี้
2.2.1 ขั้นก่อนการชมภาพยนตร์ ผู้สอนเล่าเรื่องย่อก่อนฉายภาพยนตร์ แจ้งให้นักศึกษารู้ว่า
หลังจากดูภาพยนตร์จะมีการตอบคาถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์นั้นๆ นักศึกษาจะได้เรียนคาศัพท์ใหม่
จากภาพยนตร์และเรียนไวยากรณ์ที่จาเป็นต่อการเขียนเชิงวิจารณ์และการอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์หลัง
ดูภาพยนตร์
2.2.2 ขั้นขณะชมภาพยนตร์ ผู้สอนให้นักศึกษาดูภาพยนตร์บางตอนและหยุดฉายชั่วครู่ เพื่อคาด
เดาเหตุการณ์หรือ สมมติสถานการณ์ ที่จะเกิดขึ้น มีการอภิปรายในกลุ่มย่อยหรือกระตุ้นให้นั กศึกษาอยากทราบ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึน้ ในเนื้อเรื่องตอนต่อไป
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2.2.3 ขั้นหลังชมภาพยนตร์ ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนอภิปรายกันในชั้นเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่
ได้ดู ผู้สอนตั้งคาถามหรือประเด็นปัญหานักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา อภิปรายในกลุ่มย่อย จากนั้นผู้สอน
สรุปผลตามประเด็นปัญหาของแต่ละกลุ่ม
2.3 วัดความรู้ดา้ นคาศัพท์หลังการทดลองโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม
2.4 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อแปลผล
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
3.1 หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ดา้ นคาศัพท์ก่อนและหลังการทดลอง

ผลการศึกษา
ผลการเปรี ยบเที ยบความรู้ด้ านคาศัพท์ทางรัฐ ศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อ นและหลังการใช้
ภาพยนตร์ในการสอนมีดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ด้านคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึก ษารัฐศาสตร์
ก่อนและหลังการใช้ภาพยนตร์ในการสอน
การทดสอบ จานวนนักศึกษา คะแนนเต็ม
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Sig.
ก่อนเรียน
หลังเรียน

39
39

40
40

11.54
21.26

4.02
6.62

.000

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนความรู้ดา้ นคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาก่อนใช้ภาพยนตร์ในการสอน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.02 ส่วนคะแนนความรู้ด้านคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาหลัง
การใช้ภาพยนตร์ในการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.26 และส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 6.62 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้ดา้ นคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .01
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ดา้ นคาศัพท์ก่อนและหลังการทดลอง ตามเพศของ
นักศึกษา
เพศ
จานวน คะแนน ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
นักศึกษา
เต็ม
ก่อนเรียน มาตรฐานก่อนเรียน หลังเรียน
มาตรฐานหลังเรียน
ชาย
24
40
12.00
4.66
21.54
6.97
หญิง
15
40
10.80
2.91
20.80
6.47
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเพศชายมีจานวน 24 คน และมีคะแนนความรู้ด้านคาศัพท์ทาง
รัฐศาสตร์ก่อนใช้ภาพยนตร์ในการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 4.66
หลังจากนักศึกษาเพศชายเรีย นคาศั พท์ทางรัฐศาสตร์ ผ่านการใช้ภ าพยนตร์ คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 21.54 และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 6.97 สาหรับนักศึกษาหญิงมีจานวน 15 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ
10.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.91 หลังจากนักศึกษาเพศหญิงเรียนคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์ผ่านการใช้
ภาพยนตร์ คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 20.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 6.97 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้ดา้ นคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงเพิ่มขึ้น
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สรุปผลและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนีม้ ปี ระเด็นสาคัญที่น่าสนใจและสามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
1. หลังการเรียนโดยใช้ภาพยนตร์ นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความรู้ด้านคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์
เพิ่มขึ้น โดยก่อนใช้ภาพยนตร์ในการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.02 ส่วนคะแนนความรู้
ด้านคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาหลังการใช้ภาพยนตร์ในการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.26 และส่วนเบี่ยงเบน
เท่ากับ 6.62 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ด้านคาศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ .01 ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจาก
ประการแรก ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ภาพยนตร์ส่งเสริมให้นักศึกษารัฐศาสตร์มีความรู้
ด้า นค าศั พ ท์ เพิ่ม ขึ้น หลั ง การเรี ย น ผู้ วิจั ย ได้ ปรั บขั้ นตอนการสอนมาจาก Goodwyn (2004, อ้างใน กนกกร
ภูป่ ระสาทพร, 2555 หน้า 17-18)
ในขั้นแรกหรือขัน้ ก่อนการชมภาพยนตร์ ผู้วิจัยเล่าเรื่องย่อก่อนฉายภาพยนตร์ ทาให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหา
และทิศทางของภาพยนตร์โดยคร่าวๆ จากนั้นผู้วิจัยแจ้งให้นักศึกษารู้ว่าหลังจากดูภาพยนตร์จะมีการตอบคาถามแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์นั้นๆ ในการแจ้งให้นักศึกษาทราบว่ามีการตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นนั้น
ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจดจ่อกับภาพยนตร์และคาศัพท์ที่จะพบ เนื่องจากก่อนฉายภาพยนตร์นักศึกษาได้
เรียนคาศัพท์ใหม่จากภาพยนตร์นั้นๆและเรียนไวยากรณ์ที่จาเป็นต่อการเขียนและการอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์หลังดูภาพยนตร์ คาศัพท์ที่อยู่ในแต่ละแผนการสอนมีทั้งหมด 10 คาต่อแผน โดยคาศัพท์เหล่านั้นมีอยู่ใน
ดิกชันนารีทางรัฐศาสตร์ จานวน 3 เล่ม คือ A Plain English Guide to Political Terms, Dictionary of Politics and
Government และ Oxford Dictionary of Law
หลังจากนักศึกษาเรียนคาศัพท์และไวยากรณ์เสร็จ ในขั้นที่สอง ขั้นขณะชมภาพยนตร์ ผู้วิจัยให้นักศึกษาดู
ภาพยนตร์บางตอนและหยุดฉายชั่วครู่ เพื่อคาดเดาเหตุการณ์หรือสมมติสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น มีการอภิปรายใน
กลุ่มย่อยหรือกระตุ้นให้นักศึกษาอยากทราบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องตอนต่อไป ในขั้นนี้สิ่งสาคัญคือผู้วิจัย
ชี้ให้เห็นคาศัพท์ที่ปรากฏขึ้นในฉาก นักศึกษาได้เห็นบริบทการใช้คาศัพท์อย่างแท้จริง
และขั้นสุดท้าย ขั้นหลังชมภาพยนตร์ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนอภิปรายกันในชั้นเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้ดู
ผู้วิจัยตั้งคาถามหรือประเด็นปัญหานักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกอภิปราย จากเหตุการณ์ที่ปรากฏในห้อง พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่ใช้ภาษาไทยในการอภิปรายกลุ่มย่อ ย จึงไม่ส ามารถพูด ได้ว่ากิจกรรมการอภิปรายช่ว ยให้นักศึก ษาได้ฝึกใช้
คาศัพท์ เมื่อพบปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงให้นักศึกษาสรุปการอภิปรายกลุ่มย่อยออกมาเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีการ
เตรียมบทสรุปของกลุม่ เป็นภาษาอังกฤษก่อนได้ จากนั้นนาบทสรุปมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน นอกจากการอภิปรายกลุ่ม
นักศึกษายังได้ฝึกคาศัพท์จากงานที่อยู่ในแบบฝึก นักศึกษาต้องฝึกใช้คาศัพท์ที่ได้เรียนไปโดยกิจกรรมเติมคาและแต่ง
ประโยค แบบฝึกเป็นสิ่งที่สาคัญมากที่ ช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ดังที่ Sunthornprasert (2001, อ้างใน
นงเยาว์ ทองกาเนิด, วิมลรัตน์ จตุรานนท์, และนลินี บาเรอราช, 2560, หน้า 70) ได้กล่าวว่า แบบฝึกมีความสาคัญที่
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดทักษะการเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึ้น ชั ดเจนขึ้น กว้างขวางขึ้น อีกทั้งยังทาให้การสอน
ของผู้สอนและการเรียนของนักศึกษาประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือได้ว่าขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนช่วยให้
นัก ศึก ษาได้ เรี ยนรู้แ ละฝึก ใช้ค าศั พท์ อั นช่วยให้ นัก ศึก ษามีผลคะแนนความรู้ คาศัพ ท์ เพิ่มขึ้นหลัง การเรีย นโดยใช้
ภาพยนตร์
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ประการที่สอง นักศึกษาได้เรียนรู้คาศัพท์ในภาพยนตร์จากเพื่อน เมื่อนักศึกษาทากิจกรรมด้วยกัน ทั้งตอน
ผู้วิจัยตั้งคาถามในขณะและหลังการชมภาพยนตร์ ทาให้นักศึกษาได้ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม นักศึกษามีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและช่วยกันอธิบายคาศัพท์ที่เพื่อนไม่เข้ าใจให้กันฟัง จึงทาให้เกิดการเรียนรู้คาศัพท์ภาพยนตร์จากเพื่อน
โดยการยกบริบทในภาพยนตร์ ประเด็นต่างๆทางสังคมและแผนการสอนมาประกอบ สอดคล้องกับ Light (2001,
cited in Burke, 2011, p.93) กล่าวว่า เมื่อนักศึกษาใช้เวลากับการทางานเป็นกลุ่ม ทาให้นักศึกษาเข้าใจในหัวข้อ ที่ตน
เรียนมากขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะต่างๆเช่นทักษะการสื่อสารของนักศึกษาได้อกี ด้วย
อีกประการหนึ่งคือภาพยนตร์ที่ใช้ในการสอน เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา แม้ว่าผู้วิจัยไม่ได้สร้าง
แบบสอบถามแนวภาพยนตร์ ที่ช่ืน ชอบของนั ก ศึก ษา เนื่ อ งจากผู้ วิจั ย ต้อ งเลือ กเนื้อ หาภาพยนตร์ ที่เกี่ ย วข้ อ งกั บ
รัฐศาสตร์ จากหนังสือ Political Science โดย Government of Tamilnadu (2005, p. 64) ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่องที่นามาใช้ พบว่านักศึกษามีความชื่นชอบ อีกทั้งภาพยนตร์ยังเชื่อมโยง
กับนักศึกษาโดยตรง ทั้งเรื่อง Law ในภาพยนตร์เรื่อง Law Abiding Citizen (2009), Liberty ในภาพยนตร์เรื่อง
Snowpiercer (2013), Rights ในภาพยนตร์เรื่อง The Lady (2011) และ Equality ในภาพยนตร์เรื่อง The Boy in the
Striped Pajamas (2008) และจากการสังเกต นักศึกษามักหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นั้นๆขึ้นมาถก
ประเด็นในชั้น เช่นในการเรียนภาพยนตร์เรื่อง The Lady (2011) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ภาพยนตร์ที่ได้รับ
รางวัล International Human Rights Film Award, Cinema for Peace 2012 ภาพยนตร์เรื่องนี้นาเสนอเรื่องราวของ
อองซานซูจี ต่อการเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของพม่า นักศึกษาก็หยิบยกประเด็นเรื่อง
สิทธิสตรี สตรีนิยม และการเมืองขึ้นมาถกประเด็น เมื่อนักศึกษาเกิดความชื่นชอบในภาพยนตร์ และคาศัพท์ก็มีผลต่อ
การเข้าใจเนื้อเรื่อง จึงทาให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ด้านคาศัพท์ได้ สอดคล้องกับ McCombs & Whisler (1997, อ้างใน
น้าฝน คูเจริญไพศาล, กิ่งแก้ว แก้วทิพย์, คุณัญญา นงค์นวล, และปิยลักษณ์ หะริตะวัน, 2560, หน้า 4) ที่กล่าวว่า
ผู้สอนควรให้นักศึกษาฝึกปฏิบัตกิ ิจกรรมตามความสนใจ ได้ฝึกทักษะการคิด และได้ใช้ป ระสบการณ์ความรู้ที่ได้เรียน
ในการค้นหาสิ่งใหม่ๆ ทั้งนี้นักศึกษาได้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ว่ามีความน่าสนใจ เหมาะ
กับสาขาที่เรียน อีกทัง้ ในการวิจารณ์ภาพยนตร์ในประเด็นต่างๆ ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิจารณ์แบบปลายเปิด
มุง่ เน้นการจัดการเรียนโดยเน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ จึงทาให้นักศึกษามีความรู้ด้านคาศัพท์ที่ปรากฏในแต่ละแผนการ
สอน
จึงกล่าวได้วา่ การใช้ภาพยนตร์ในการสอนช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านคาศัพท์รัฐศาสตร์ได้ ขั้นตอนการสอนช่วย
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้คาศัพท์ในขั้นก่อนการชมภาพยนตร์ ได้เห็นบริบทการใช้คาศัพท์จริงในขั้นขณะชมภาพยนตร์ และ
ได้ฝึกใช้คาศัพท์ในขั้นหลังชมภาพยนตร์ นอกจากนี้นักศึกษายังเรียนรู้คาศัพท์จากเพื่อน เนื่องจากมีกิจกรรมกลุ่ม ทา
ให้นักศึกษาเกิดความสนิทกั น จึงช่วยกันอธิบายคาศัพท์ ที่นักศึกษาไม่เข้าใจ อีกทั้ง นักศึกษาสนใจในภาพยนตร์ ที่
นามาใช้ ทาให้นักศึกษาสนใจในคาศัพท์ที่ช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาในภาพยนตร์ดว้ ย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน
1.1 ก่อนที่จะมีการเรียนการสอนผู้สอนควรแจกเนื้อหาหรือเอกสารการสอนและบอกภาพยนตร์ที่จะ
ฉายก่อนล่วงหน้า เพื่อให้นักศึกษาได้ทาความเข้าใจก่อน นักศึกษาจะได้เตรียมคาศัพท์ที่อยูใ่ นแผนการสอนมาก่อน
1.2 ผู้สอนควรทบทวนความรู้เดิมที่เรียนไป เพื่อให้นักศึกษาได้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ ซึ่ง
ช่วยกระตุน้ ให้นักศึกษารูส้ ึกว่าตนเองสามรถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ ทาให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่ม
มากขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาและวิจัยตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ด้าน เช่น ความสามารถด้าน
การอ่าน และเขียนเชิงวิจารณ์โดยใช้เนื้อหาในภาพยนตร์เป็นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาและวิจัยในระดับอื่นๆ ด้วย เช่นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเป็นต้น
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ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษและกลวิธีท่ีใช้ในการสื่อสารของผู้ค้าชาวไทยโดย
การรับรู้ของผู้ค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่
English Communication Problems and Communication Strategies use of Thai
vendors as Perceived by Thai Vendors and English Speaking Tourists in
Chiang Mai
มัทณศิลป์ วงศ์จันทร์1* และ จิตติมา กาวีระ1
Matthanasin Wongchan1* and Chittima Kaweera1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ค้าไทยในขณะที่ ส่ือสารกับ
นักท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษในจังหวัดเชียงใหม่และ 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้โดยผู้ขายชาวไทยในการ
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยผู้ค้าชาวไทยจานวน 60 คน ผู้ซึ่ง
ขายสินค้าและงานบริการ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ของที่ระลึก บริการนวดแผนไทย และแท็กซี่หรือรถแดงใน
จังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษ จานวน 15 คน ทั้งที่เป็นเจ้าของและไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษใน
ฐานะนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและการให้บริการ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างคือการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ในการเก็ บข้ อ มู ลงานวิจัย คื อ แบบสอบถาม และการสั มภาษณ์ โดยแบบสอบถามจะแบ่ ง
ออกเป็น 2 ชุดสาหรับผู้คา้ ชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษในจังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละชุดจะแบ่งออกเป็น
3 ส่วนคือ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 3. กลวิธีที่ใช้ในการสื่อสารของผู้ค้าชาวไทย ซึ่ง
ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษและกลวิธีในการสื่อสารจะถูกวิเคราะห์ในแง่ของความแตกต่างและคล้ายคลึงกันใน
การรับรู้ของผู้ค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อมูลในแต่ละส่วนจะถูกนาเสนอออกมาในรูปแบบ
ของร้อยละ ค่าเฉลี่ยและระดับของปัญหา การศึกษาครั้งนี้ได้นาเสนอปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษและกลยุทธ์
การสื่อสารที่ใช้โดยผู้ค้าชาวไทยในการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมสาหรับปัญหาด้านการสื่อสารของผู้ขายไทย
ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษและผู้ค้าชาวไทยเห็นร่วมกันว่าปัญหาทางด้านภาษาเช่น
การขาดความรู้และคาศัพท์ในภาษาอังกฤษ การแปลความหมาย และความแตกต่างกันของสาเนียงในภาษาอังกฤษ
คือปัญหาหลักของผู้ค้าชาวไทย และจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงในการสื่อสาร ส่วนปัญหาทางด้านวัฒนธรรมเช่น
ความรู้สึกกังวล ตื่นเต้นและไม่มั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ใช่ปัญหาหลักที่พวกเขาเจอเพราะพวกเขาจะรู้สึก
เพียงช่วงแรกในการเริ่มทางานเท่านัน้
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ในการแก้ไขปัญหาของผู้ค้าชาวไทย ผู้คา้ ชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษเห็นไปทิศทางเดียวกันว่า
กลวิธีที่ผู้ค้าชาวไทยส่วนใหญ่เลือกใช้ในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสารคือกลวิธีการทาให้สัมฤทธิ์ผลมากกว่ากลวิธีการ
หลีกเลี่ยง กลวิธีการทาให้สัมฤทธิ์ผล อย่างเช่น การใช้รูปภาพ เครื่องคิดเลข โบรชัวร์ หรือเครื่องมือแปลภาษา เพื่อ
ช่ว ยสื่อ สารและอธิ บายความหมายแทนการพู ด ค าศั พ ท์ การใช้ท่า ทางหรือ สั ญ ลั กษณ์ แ ทนการพูด กลยุ ทธ์ ก าร
หลีกเลี่ยงเป็นวิธีที่ใช้นอ้ ยที่สุดคือ หยุดการสนทนาหรือเปลี่ยนหัวข้อทันทีที่ไม่สามารถสื่อสารได้
ผู้คา้ ชาวไทยยังแสดงวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขา โดย
ส่วนใหญ่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพื่อนหรือคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ บางคนเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก
หนังสือหรือฟังบทเรียนจากวิดีโอบทเรียนภาษาอังกฤษ และคนอื่น ๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหนังสือพก พาหรือ
หนังสือภาษาเทคนิคเฉพาะที่จาเป็นสาหรับการท่องเที่ยวและงานของพวกเขา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ส นั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยที่ จั ด โดยการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
ความสาเร็ จ ในการส่ งเสริม การท่ องเที่ย วเพื่อ เพิ่ม จานวนนั กท่ อ งเที่ย วชาวต่างชาติใ นประเทศไทยการท่ องเที่ ย ว
จาเป็นต้องพัฒนาต่อไป เนื่องจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถเรียกได้ว่าบทบาทของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในการสร้างรายได้และการสร้างงานอาจเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นเจ้าภาพที่ดีคนไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
กับธุรกิจการท่องเที่ยวควรปรับปรุงภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของภาษาที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว
คาสาคัญ: ปัญหาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม / ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ / กลวิธีในการสื่อสาร

Abstract
The objectives of this study were 1) to examine English communication problems of Thai vendors while
communicating with English-speaking tourists in Chiang Mai and 2) to examine the communication strategies
employed by Thai vendors when communicating with English-speaking tourists. The samples included 60 Thai
vendors who sell their goods or services such as food & beverages, clothing, souvenir, Thai massage, red car
drivers along the road and footpath at their own shop in Chiang Mai and 15 English speaking tourists who are
both of native and non-native speaker as tourists and customers. Simple random sampling was used to select
the participants.
The instruments were questionnaire and interview. The questionnaire is divided into 2 sets for Thai
vendors and English speaking tourists. The information that was sought was divided into three categories: 1)
personal information and information related to working and using English, 2) English communication problems
and 3) communication strategy. The English communication problem and communication strategy were analyzed
in terms of contrast and similarity between perceived by Thai Vendors and English speaking tourists. In the part
of problems and strategies used, the data were analyzed by percentage, mean and degree of problem. This
study has presented the English communication problems and communication strategies employed by Thai
vendors when communicating with English-speaking tourists in order to support Tourism Authority of Thailand as
the information can be utilized as guidelines to design training programs for Thai vendors.
The result indicated that English speaking tourists agree with Thai vendors that language barrier such
as lack of English knowledge and vocabulary, translation and different English accent are the main problems of
the Thai vendors and much improvement is required for the Thai vendors in order to convey their messages.
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Cultures problems such as feel anxious, excited and unconvinced in English communication were not a big
problem because they felt only the first period of work.
To solve the problems, Thai vendors agree with English speaking tourists that the most strategies used
by Thai vendors to solve communication problem are using achievement strategy more than avoidance strategy.
The achievement strategies such as using picture, brochures calculators or translation tool to help communicate,
explaining the meaning instead of speaking words and using gestures or symbols instead of talking. The least
used avoidance strategies are stop the conversation or change the topic as soon as they cannot communicate.
Thai vendors showed ways to learn English to help them in gaining their English competency. Most of
them learned English from friends or people who can speak English. Some of them learned English from books
and listened to lessons by English lesson video. And the other people learn English by pocket books or the
specific technical language book needed for tourism and their job.
This study has supported the Tourism Campaign of Thailand promoted by Tourism Authority of Thailand,
the success in promoting tourism to increase the number of foreign tourists to Thailand, tourism needs to be
further developed. Due to its promotion, tourism industry can now be called, the role of tourism industry in
generating income increase. To be good hosts, therefore Thai people who are directly involved in tourism
business should improve their English especially the language used in tourism business.
Keywords: Intercultural communication problem / English communication problem / communication strategy

Introduction
Thailand has one of the most developed tourism markets in Asia. Thailand’s vibrant tourism sector has
played an increasingly important role in the economy in recent years, boosting many related businesses and
helping compensate for weak growth in other sectors. Tourism is a major economic contributor to the Kingdom of
Thailand. Estimates of tourism from January to October 2018 receipts directly contributing to the Thai GDP of 1.4
trillion baht (2017) to 1.6 trillion baht (2018). (Thailand tourism: Tourism to continue growth spurt in 2018) From
Tourism Statistics 2018 it shows the statistics of top ten nationalities of foreign tourists visiting Thailand; China,
Malaysia, Korea, Laos, Japan, India, Russia, The United States of America, United Kingdom and Australia and
other.
In the survey of the “World's Top 10 Destinations of Travel and Leisure Travel Magazine in the United
States in 2010”, apart from Bangkok, Chiang Mai is the second most visited city in the world. Year 2009 Chiang
Mai is ranked as the 5th tourist city in the world by location, scenic beauty and shady, arts & culture, food
shopping, the friendliness of people and the value of money, etc.
Based on the tourism campaign of Thailand, Amazing Thailand Campaign and Amazing Seven
Wonders Campaign promoted by Tourism Authority of Thailand, the success in promoting tourism to increase the
number of foreign tourists to Thailand, tourism needs to be further developed. Due to its promotion, tourism
industry can now be called, the role of tourism industry in generating income and creating jobs could increase.
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(Pramis, 2010) To be good hosts therefore, Thai people who are directly involved in tourism business should
improve their English especially in terms of the language used in tourism business. (Nawamin Prachanant, 2012)
English language plays a very crucial role as the predominant tool for communication in the global
community. Some people whose native language is not English use the language in their daily lives. (Quirk,
1985) Nowadays, the role of English is important for Thai tourism industry as a means to communicate,
negotiate, and execute transactions with tourists by tourism employees and Thai vendors. Thai employees and
vendors who work in tourist attraction around Thailand have much chances to use English because of the
number of foreigners who come to visit.
The walkway vendors or road merchants along the way, shown that Thai sellers typically have a
cooperation with outside guests. To speak with the tourists, they have to utilize both verbal and nonverbal
language. Human requires verbal communication when they utilize verbal correspondence since dialect is vital
for human contacts. (Khan, 2001) Notwithstanding, approaches to convey are different inside similar societies
and between various societies. In this way, nonverbal communication is another real part of correspondence to
help a verbal communication more comprehensible and comprehensibility when we need to speak with foreign
tourists.
Communication between people is important for both vendors and customers and useful to learn,
develop relationship and keep businesses running. Communication problems can emerge from various factors. It
is difficult to make communication through one’s first language effectively. However, when people with different
languages and culture communicate with others, they frequently face communication problems. Lusting and
Koester (1999) indicated that whereas intercultural communication involves interactions among people from
different cultures, cross cultural communication involves a comparison of interactions among people from the
same culture to those from another culture. Gudykunst (1996) states that communication process across culture
including low and high context communication styles. According to Levine and Adelman (1993), intercultural or
cross-cultural communication occurs between people from different cultures help to promote their culture and
traditions, conduced to the local areas improvement, and increases more understanding of people from various
countries.
The researcher asked Thai vendors about the communication problem and communication strategy
used by Thai vendors during communicate with foreign tourists. Most of them answered that language.
Language problems, mostly from their listening. When they cannot understand, they cannot interact. Frequently
encountered problems such as the different accent, sound in throat, unfamiliar words

Statement of the Problem
Communication is necessary for Thai vendors to run their business smoothly and give more
satisfaction to the foreign customers who would like to shop and spend money to buy products and services in
their shops. In this study, English language is a communication tool for Thai vendors to use in the context of
selling product and services to foreigners. But there are both Thai vendors who can communicate in English and
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cannot. Although they try their best in communicating with foreign customers, they still have some problems to
communicate which may be depend on age, education level in school or experience in job. The effective English
communication does not only promote a good relationship between Thai vendors and customer, it also effect to
levels of vendors’ incomes also.
One of the touring destinations around the north is Chiang Mai. Year 2009 Chiang Mai is ranked as the
5th tourist city in the world by location, scenic beauty and shady, arts & culture, food shopping, the friendliness
of people and the value of money, etc. Some Thai vendors spoke simple English but most have never studied
English seriously before. To speak with the tourists, they have to utilize both verbal and nonverbal language.
Nonverbal communication is another real part of correspondence to help a verbal communication more
comprehensively and comprehensibility when they need to speak with foreign tourists. Although they try their
best in communicating with foreign customers, they still have some problems to English communicate. Before
undertaking this study, the researcher has observed the English communication of Thai vendors during
communicating with English speaking tourists in Chiang Mai. There are many Thai vendors who have English
problems in listening and speaking skills.
So, this study will study the communication problems and communication strategy of Thai vendors as
perceived by Thai vendors and English speaking tourists for analyzed in terms of contrast and similarity by using
statistics in term of percentage and descriptive. This study has supported the Tourism Campaign of Thailand
promoted by Tourism Authority of Thailand, the success in promoting tourism to increase the number of foreign
tourists to Thailand, tourism needs to be further developed. Due to its promotion, tourism industry can now be
called, the role of tourism industry in generating income increase. To be good hosts, therefore Thai people who
are directly involved in tourism business should improve their English especially the language used in tourism
business.

Communication Problems
Costley and Todd (1991), interpersonal communication is divided into two dimensions, verbal and
nonverbal communication. Verbal communication includes spoken words and written words, while nonverbal
communication is communication without words.
Table 1 Types of communication (Adler and Rodman, 2003)
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Finally, we use nonverbal behavior to accent or reinforce a verbal message. It is important to realize that
nonverbal behavior is culture bound. To summarize, nonverbal communication is used body language also
speaks through gestures and movements.
Intercultural Communication Problem
In communication problems, people are from two different countries with different cultures, custom,
thoughts and languages. This would make a communication hard to accomplish. Therefore, it is important to
survey the problems of communication. Some problems which may accept during the intercultural
communication are as follows:
Problem of translation and Equivalence
This issue may happen when speaking with some people who are from diverse societies and urban
communities or remote dialect interpretation and in the genuine results of the awkward interpretation of words
with numerous implications. These challenges are alluded to as etymological comparability, including vocabulary,
colloquial, experiential social and applied comparability (Samorar and Porter, 1987).
Vocabulary or Lexical Equivalence
One of the objectives of interpretation is to pass on the significance and style of the first dialect, yet word
reference interpretation once in a while reflects regular dialect use in culture. As Reeves depicts, however
capability in both the source and target dialects is essential, interpreters need to decipher not just to an objective
dialect yet to an objective culture too. Interpreter additionally needs to bargain with subtleties and with words
that have no counterparts in other dialect. Samorar and Watchman, (1987: 161).
Language barriers
Samovar and Porter (1985: 27) “Language can be a barrier when the use of a particular language is
forced on other people by those with more control or power”. The most barrier to effective communication
probably is language. In addition, the problem of language barriers is a real one but they may be less of a
barrier in the long term than other obstacles. Moreover, as stated by Sigband and Bell (1994) “language uses
words to convey ideas, facts, and feelings. Sometimes semantics problems arise in the interpretation of words
because the meanings are not in words but in the minds of the people who receive them.” Therefore, when
people from different cultures communicate, misinterpretation will increase more and more. Also, the lack of
knowledge of vocabulary is another barrier. When people want to communicate or explain their thoughts,
feelings or ideas but their vocabulary is not enough, this can be the cause of communication problem as well.
Sigband and Bell (1994: 19) mark that “Whether the error is in spelling, diction, grammar, or pronunciation, it
immediately forces the reader or listener to focus on the mistake. One more language barrier is the proper level
of language. To speak or write above the heads of the audience or down to them intentionally is to invite
misinterpretation.
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Anxiety
The first barrier is high anxiety. You may have experienced anxiety on your very first day on a new job.
You may be so conscious of being new and out of place and focus so much of your attention on that feeling that
you make common mistakes and appear awkward to others. Therefore, Jandt (1995: 30) marks that “when
people are anxious because of not knowing what they are expected to do, it is only natural to focus on that
feeling and not be totally present in the communicate transaction.”
Ambiguity
When interacting with someone whose culture is different, the messages received from that person are
often unclear, yet decisions have to be made and appropriate behavior produced. Therefore, people who have
effective cross cultural communication skills are known to have a high tolerance for ambiguity. That is, when
they do not have a clear understanding of what is going on, they are able to ask appropriate questions and
modify their behavior accordingly. According to Cushner (1999: 72) states that “Most people, when faced with
an ambiguous situation, try to resolve it by applying culturally familiar criteria.’’
Ethnocentrism
According to Gudykunst (1998: 106) “ethnocentrism can be defined as negatively judging aspects of
another culture by the standards of one’s own culture.’’ Pearson and Nelson (1997) defined that “ethnocentrism
is the belief that your own group or culture is superior to all other groups or cultures.” Jandt (1995: 41) also
states that “to be ethnocentric is to believe in the superiority of one’s own culture.’’
In summarily communication problems can emerge from various factors like the problem of translation,
lack of vocabulary, language barriers, anxiety, ambiguity, and ethnocentrism.

Communication Strategy
Communication Strategy (CSs) in this study described as interactional tools used by the learner and their
interlocutor in order to agreement on a meaning when the target language conversation desired to convey this
meaning are not available. This part of the research intend thus to study strategic communication as a
collaborative creation of meaning process of all the conversational participants.
Two types of CSs are available for second language learner use:
1) “Achievement” strategies (Færch & Kasper, 1983b; Willems, 1987) or
“Compensatory” strategies (Poulisse, 1987)
2) “Avoidance” strategies (Tarone, 1980; DÖrnyei, 1995) or
“Reduction” strategies (Færch & Kasper, 1984b; DÖrnyei, 1995).
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Table 2 Types of behavior and types of strategies

Formal reduction strategies
Formal reduction strategies are the strategies which learners communicate by means of a reduced
system, focusing on a stable rule and item, and are classified into four types: phonological, morphological,
syntactic, and lexical (Faerch and Kasper, 1983: 41-43).
Functional reduction strategies
The reduction strategies are avoidance behaviors. The learner communicates by means of a reduced
system so as to avoid producing non-fluent or incorrect utterances by realizing insufficiently automatized
rules/items or in some cases the learner will reduce his communicative goal in order to avoid a problem by
employing strategies. They classify the reduction strategies to three strategies; topic avoidance, message
abandonment and message replacement. Topic avoidance is used exclusively in connection with problems in the
planning phase, as opposed to message abandonment (Tarone, Cohen and Dumas in this volume; Tarone 1977;
Corder in this volume), which can also be used in connection with a retrieval problem in the execution phase.
Message abandonment is defined by Tarone, Cohen and Dumas in the following way: ‘communication on a topic
is initiated but then cut short because the learner runs into difficulty with a target language form or rule. The
learner stops in mid-sentence, with no appeal to authority to help finish the utterance.’ (Faerch and Kasper,
1983: 43-44)
Achievement strategies
The problems to be solved by means of achievement strategies may occur at all linguistic levels. We
shall refer to achievement strategies aimed at solving problems in the planning phase due to insufficient linguistic
resources as compensatory strategies. The compensatory strategies will be sub classified according to what
resources the learner draws on in trying to solve his planning problem. (Faerch and Kasper, 1983: 45-46).
Code-Switching
In communication in which foreign languages are involved there always exists the possibility of
switching from L2 to either L1 or another foreign language. This strategy sometimes refers as “borrowing’’
(Faerch and Kasper, 1983: 46)
Bialystok (1983) classified communication strategies as follows:
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L1- based strategies
a) Language switch refers to the insertion of a word or phrase in a language other than target
language.
b) A native language (L1) item is the creation of nonexistent or contextually inappropriate target
language (L2) words by applying L2 morphology to L1 lexical items.
c) Transliteration reflects the use of
the L2 lexicon and structure to create a literal translation of an L1 item or phrase.
L2 –based strategies
a) Semantic contiguity is defined as the use of a single lexical item which shares certain semantic
features with the target item.
b) Description has three sub-classification which indicate the information that been incorporated into
the description.
c) Word coinage is the creation of an L2 lexical item by selecting a conceptual feature of the target item
and incorporating it into the L2morphplogical system (Bialystok, 1983)
To enhance communication through communication strategies, (learners should not be informed not
focus on accuracy but to concentrate on what they want to say (Brumfit, 1984). In pursuing fluency, the use of
communication strategies becomes essential in solving communication problem. To summarize, communication
strategies are some techniques and may be the best way to be the problem-solving behavior of learners or
speakers when faced with a problem in communication.

Method
Subject
The population of this study comprises Thai vendors who working in tourist attraction that always use
English language to communicate with foreign customers considered from the types of goods and services; food
& beverages, clothing, souvenir, Thai massage, red car driver along the road and footpath at their own shop at
three famous places in Chiang Mai, for example walking street at Tha Phae Gate, Chiang Mai night bazaar,
Waroros Market, Wat Phra That Doi Suthep and Maesa Elephant Camp. The numbers of Thai vendor
respondents were 60 persons; 50 persons for collected questionnaire and 10 persons for interviewed. This study
also focused on the English speaking tourists who are both of native and non-native speaker as tourists and
customers in Chiang Mai. The numbers of English speaking tourist respondents are 15 persons; 10 persons for
collected questionnaire and 5 persons for interviewed. 60 Thai vendors and 15 foreign tourists participated in the
study through a random sampling method.
Due to the population with an uncertain number, they were selected sample size by the use of the formula
as follows:
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n = Sample size
σ = Sample standard deviation
Z = Confidence level 99% (Z=2.58)
e = Dislocation Of the sample group from previous surveys
n = 0.052 x 2.582
0.052
n = 66.564
The sample size should be 70 samples due to the Cochran’s formula.
For English speaking tourist, due to time constraints of tourists, it is impossible to collected information
with many tourists. So the researcher chosen only 15 persons to collect data in this study. The researcher
approached English speaking tourists at simple random when the researcher arrived to various attractions in
Chiang Mai.

Instruments
Questionnaire
The questionnaire was used as the research instrument of the study. The questionnaire is divided into 2
sets for Thai vendors and English speaking tourists. The lists of questions were designed to meet the objectives
of the study. The information that was sought was divided into three categories: 1) personal information and
information related to working and using English, 2) English communication problems and 3) communication
strategy. The questionnaire adapted from the concept of communication problems (Samorar and Porter, 1987)
and communication strategy. (Færch & Kasper, 1984b; DÖrnyei, 1995; Willems, 1987; Poulisse, 1987; Tarone,
1980). For the questionnaire’s validity and reliability, the first draft of the interview questionnaire was prepared
in consultation with graduate professors. The draft was then submitted to the research adviser for comments and
suggestions. The improved draft was presented to a committee for further comments and suggestions. This
instrument was piloted with a group of Thai vendors, similar in structure to those who were to be respondents,
but who did not take part in the study itself.
Interview
After collect the questionnaire data, ten Thai vendors and five English speaking tourists were chosen
from each various attractions in Chiang Mai for interviewed by using the simple random sampling. The interview
was in the form of interview Guide. List of topics and questions created by researchers which adapted from the
concept of communication problems (Samorar and Porter, 1987) and communication strategy. (Færch & Kasper,
1984b; DÖrnyei, 1995; Willems, 1987; Poulisse, 1987; Tarone, 1980). Each of the Thai vendors had an equal
chance of being selected in the first instance. However, once the interviewing began, before the interview, the
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researchers asked each Thai vendors permission, together with providing them with information about the
interview. Each interview lasted about two to three minutes. The researchers took 2 days to interview all the
Thai vendor and English speaking tourists subjects. Thai vendors were interviewed in Thai and then were
translated into English. The interviewees were free to express their points of view. During the interview, the
data is recorded as an audio file for further analysis of data.
Data analysis
After the researcher received and collected the complete information from the participants with the
results from the data illustrated in frequency, percentage and description.
Part I: Personal Information of Thai vendors, which consists of age, education level, type of product or
service, experience in work and experience in attending training courses. Personal Information of English
speaking tourists, which consists of country of nationality and the frequency of English Communication problems
in communicating with Thai vendors. The data in this part were analyzed and presented using percentage.
Part II: English communication problems and Communication strategies of Thai vendors while
communicating with their English speaking customers in the term of the Thai vendors' and English speaking
tourists' perspective. The data in this part were analyzed and presented using mean and degree of problem.
In part I and part II, there are communication problem and communication strategy statements. The
scores to these questions were assigned on the basis of Likert scale method.
Agree = 3
Neutral = 2
Disagree = 1
According to the scale indicated above, the statistics used in data analysis were calculated. The number
of interval scales was the highest score minus the lowest score, divided by three on the three-rating scale
(Steven, 1946). The interval scales would be calculated using the following formula:
Interval = The highest score – The lowest score
The number of intervals
For this reason, the interval scale in this study is:
Interval = 3 – 1 = 0.60
3
The range of score will be interpreted as follows:
2.22 – 2.82 = High degree
1.61 – 2.21 = Neutral degree
1.00 – 1.60 = Low degree
Part III: The interview Information of Thai vendors and English speaking tourists, the data in this part
were analyzed and presented using description.
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Results
Part I: Personal Information of Thai Vendors and English speaking tourists
36% of participants were in the range of 30 -40 years old. 26% of them were ranged of 40 -50
years old. Another 22% and 10% of them were in the range of 20 -30 years old and over 50 years old
respectively. None was under 20 years old.
The highest educational level of the participants was 48% with Primary School level and 24% of them
were Junior High School. 16% and 12% of them Bachelor degrees and Senior high school respectively.
As mentioned in the methodology, the participants of this study consisted of 50 Thai vendors who were
classified into five groups. These groups were divided by the types of goods sold by Thai vendors in Chiang
Mai. From Table 5, 20% of each group of participants had been selling food & beverages, clothing, souvenir,
Thai massage and taxi & red car.
28% of the participants had been selling products and services for 6-9 years in Chiang Mai. 26% of
them had been selling products and services for 4-6 years. 22% of them have been selling products and
services over 9 years. 16% and 8% of them had been selling products and services for 1-3 years and under
one year respectively.
64% of the participants had never taken any English courses and 36% of them had taken some English
courses. Thai vendors who studied some English said that they had studied English from English training in the
workplace that they work.
This part provided personal information of participants consisted of 10 English speaking tourists in
Chiang Mai.
As seen in Table 8 shown, the most respondents were from China (20%) and United Kingdom (20%) other
country such as Philippines (10%), Korea (10%), Germany (10%), The United States of America (10%), France
(10%) and Indonesia (10%).
40% of the participants hardly ever had some problems with Thai vendors during their communication.
20% of them sometimes and 20% of them seldom had some problems with the foreigners during the
communication. Another 10% were occasionally face the problems and 10% of them never had problems with
Thai vendors during their communication.
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Part II: English communication problems and Communication strategies of Thai vendors while
communicating with their English speaking customers in the term of the Thai vendors' and English
speaking tourists' perspectives.
Table 10 English communication problems of Thai vendors while communicating with their English speaking with
customers in the term of the Thai vendors' perspective.
Communication Problem Statements
N
You lack of knowledge and do not understand the
50
grammatical Meaning and form when you communicate with
Foreign tourists in English.
You cannot respond immediately to customer
50
communications.
In unfamiliar context, you cannot speak or correctly produce
50
the sound.
The customers use unfamiliar vocabulary in communication.
50
You do not know the vocabulary meaning that foreign
50
tourists use in communication.
You misinterpret the meaning of the terminology that
50
customers use to communicate.
The English accent of foreign tourists is your problems.
50
You do not understand when a customer pronounces a word
50
and use ambiguous voice in communication.
You do not understand when a customer use the connected
50
sound in communication.
Loud noise and light sound in vocabulary or sentence makes
50
you listen are not understand.
You feel anxious when English communicate with foreigners.
50
You feel excited when speak English with foreigners.
50
You have no confidence in communicating English with
50
foreigners.
You are afraid to speak English with foreigners.
50
You do not have the courage to communicate with
50
foreigners.
Total
50
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x̄

2.28

Degree of problem
High

2.28

High

1.90

Neutral

2.58
2.34

High
High

2.46

High

2.60
2.64

High
High

2.40

High

1.58

Low

1.66
2.10
2.96

Neutral
Neutral
High

1.78
1.38

Neutral
Low

2.196

Neutral

Overall, the responses given by Thai vendors regarding the problems they faced when communicating
with foreign tourists were divided into four parts: Language barrier, Ambiguity, Anxiety and Ethnocentrism follow
the theory of communication problem. (Samorar and Porter, 1987)
The overall communication problems are moderate. But if separated by communication problems, the
most common problems are language problems. To summarize, in language barrier, most Thai vendors were
lack of English knowledge, vocabulary and translation when you communicate with foreign tourists in English.
Likewise, they have listening problems about English accent, pronunciation of English speaking tourists. As the
result, Thai vendors cannot respond immediately to the foreign customers. With regard to anxiety and culture
problems, most of them were excited and have no confidence to communicate English at all. Some of them
afraid to speak English with foreign customers. And only a few of them could not feel anxious and do not have
the courage to communicate with foreigners.
However, the result is in the view of Thai vendors. Language problem is the most problems in English
communication with foreign customers. The culture and concerns problems in English communication are only
minor problems.
Table 11 English communication problems of Thai vendors as English speaking tourists' perspectives.
Communication Problem Statements
N
Thai vendors understanding of grammatical and formal
10
meanings when you communicate in English.
Thai vendors cannot interact in English with you immediately.
10
Thai vendors do not know and understand the terminology
10
that you communicate.
Thai vendors do not understand your English accent.
10
Thai vendors do not understand when you pronounce words
10
and use ambiguous voices in communication.
Thai vendors do not understand the loudness and lightness of
10
words or sentences that you communicate.
Thai vendors cannot pronounce the words correctly.
10
Thai vendors are not confident when communicating English
10
with you.
Thai vendors are concerned when communicating with you.
10
Thai vendors do not dare to communicate with you.
10
Total

10
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x̄

1.90

Degree of problem
Neutral

1.70
1.70

Neutral
Neutral

1.70
2.10

Neutral
Neutral

1.60

Low

2.00
1.70

Neutral
Neutral

1.40
1.60

Low
Low
Neutral

1.74

Overall, the responses given by English speaking tourists regarding the English communication problems
of Thai vendors when communicating with them were divided into four parts: Language barrier, Ambiguity,
Anxiety and Ethnocentrism follow the theory of communication problem. (Samorar and Porter, 1987)
The results from the questionnaire indicated that in the view of English speaking tourists, English communication
problem of Thai vendors are only moderate. But the most common problem is language problems such as Thai
vendors lacking knowledge and vocabulary in English. In listening, accent and pronunciation in English, there are
some but not often found. The excitement or fear in English communication are a little and does not effect on
their English communication.
Based on the questionnaire survey of Thai vendors and English speaking tourists, Thai vendors and
foreign tourist customers provided that the main problem in English communication of Thai vendors is Language
problem such as lack of knowledge in English, lack of vocabulary and problems about differences accents. The
cultural problems are the fewest parts they encounter in conversation such as anxiety, confidence and do not
dare to communicate.
Table 12 Communication strategy use of Thai vendors while communicating with their English speaking
customers in the term of the Thai vendors' perspectives.
Communication Strategy Statements

N

x̄

You use object or explanation to avoid talking about what
cannot communicate.
You will change the conversation when they cannot
communicate.
You will stop the conversation as soon as they cannot
communicate.
You make up new words or find some close words if they do
not know the right ones in English.
You use explain the meaning instead of speaking words.
You speak English according to Thai sentence structure.
You use gestures or symbols instead of talking.
You use other devices such as picture, brochures, and
calculator or translation tools to help communicating.
You will ask for help from others when they do not know the
vocabulary or cannot communicating with you.
Total

50

1.48

Degree of strategy
use
Low

50

1.6

Low

50

1.64

Neutral

50

2.04

Neutral

50
50
50
50

2.40
1.82
2.04
2.46

High
Neutral
Neutral
High

50

2.12

Neutral

50

1.95

Neutral
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The information by Thai vendors regarding their communication strategy use when communicating with
English speaking tourists were divided into two parts: Avoidance strategies (Tarone, 1980; DÖrnyei, 1995) and
Achievement strategies (Færch & Kasper, 1983b; Willems, 1987) follow the theory of communication strategy.
Table 12 shown that Thai vendors choose to use the achievement strategies more than avoidance
strategies. The most strategies used by Thai vendors while communicating with foreign customers are picture,
brochures, calculator or translation tools or asking for help from others to help communicating. Sometimes they
chosen to created new words, explanations or body language to communicate instead of speaking the words
they don't know. There are sometimes, they used avoidance strategies by changing the topic in the conversation
or stopping the conversation immediately when they are unable to communicate.
However, Thai vendors chosen to use the achievement strategies first before avoidance strategies in
English conversation.
Table 13 Communication strategy use of Thai vendors while communicating with their English speaking
customers in the term of English speaking tourists' perspectives.
Communication Strategy Statements

N

x̄

Thai vendors use object or explanation to avoid talking about
what cannot communicate.
Thai vendors will change their talk when they cannot
communicate.
Thai vendors will stop the conversation as soon as they
cannot communicate.
Thai vendors make up new words or find some close words
if they do not know the right ones in English.
Thai vendors use explain the meaning instead of speaking
words.
Thai vendors speak English according to Thai sentence
structure.
Thai traders use gestures or symbols instead of talking.
Thai vendors use other devices such as picture, brochures,
and calculator or translation tools to help communicating.
Thai vendors will ask for help from others when they do not
know the vocabulary or cannot communicating with you.
Total

10

1.90

Degree of strategy
use
Neutral

10

1.80

Neutral

10

1.90

Neutral

10

1.70

Neutral

10

2.30

High

10

2.10

Neutral

10
10

2.00
2.40

Neutral
High

10

1.50

Low

10

1.95

Neutral
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In accordance table 13, Information obtained from tourists shown that Thai vendors use the most of
these strategies; using other devices such as picture, brochures, and calculator or translation tools to help
communicating, explaining the meaning instead of speaking words and speaking English according to Thai
sentence structure. Followed by changing their talk when they cannot communicate or using object or
explanation to avoid talking and using gestures or symbols instead of talking. The least used strategies are
asking for helping from others when they do not know the vocabulary or cannot communicating with you,
making up new words or finding some close words if they do not know the right ones in English and stop the
conversation as soon as they cannot communicate.
From the results, it can be concluded that in the view of English speaking tourists, Thai vendors used
both achievement strategies and avoidance strategies when faced communication problem. But the achievement
strategy will be used more than avoidance strategy.
Thai vendors agree with foreign tourists that the most strategies used by Thai people to solve
communication problems are achievement strategies and avoidance strategies. Thai vendors using other devices
such as picture, brochures, and calculators to help communicate and explaining the meaning instead of speaking
words. In addition, in recognition of English speaking tourists, the one strategy used by Thai vendors is Thai
vendors speak English according to Thai sentence structure. Besides, the strategies; avoidance, change the topic,
creating new words, pronunciation, listening to ambiguous voices, anxious and excitement while communicating
is a little to moderate level.
Part III: The interview Information of Thai vendors and English speaking tourists, the data in this part were
analyzed and presented using description.
According to Walberg (Walberg, 1989: 149-150), who set "A theory of education". The theory indicated
that there are various factors effect on educational achievement both directly and indirectly learning are:
1) Characteristics of the students consisting of original achievement, attitude towards learning,
achievement motivation.
2) Teaching and learning factors consisting of teacher’s teaching behavior and student learning strategies.
3) Educational environmental factors consisting of environmental factors both home and school
environment.
The researcher has adopted this conceptual framework to create an interview form for used in analyzing
that other factors which effect on English communication problems of Thai vendors in Chiang Mai.
The information from interview, most Thai vendors state that English language necessary for them to
run their business smoothly and give more satisfaction to the foreign customers who would like to shop and
spend money to buy products and services in their shops. But there are both Thai vendors who can
communicate in English and cannot. Although they try their best in communicating, they still have some
problems to communicate. It also effect to levels of vendors’ incomes also. So English is necessary and important
for their work.
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Some of them mentioned English communication problems may be depend on age and education level
in school because younger people are more likely to remember or learning and using the language better than
older people. But some Thai vendors said that age and education levels are not a problem in their English
communication because they learn it themselves by remembering what others say, memorize words from book
and practice English daily, making communicate smoothly.
Some Thai vendors have been trained in English from their employers hiring teachers to teach them
English. Especially, Thai vendors who are necessary to conversation in long content with foreign customers or
necessary use specific terminologies in communication such as Thai Traditional Masseuse to raise the efficiency
of communication. However, most have never attended an English training course. Their English language may
not be as effective as those who have been trained, but they can communicate with foreign tourists.
Problems encountered in communication towards language problem factor. Most of Thai vendors agree
that they do not understand the tourist's message in communication, so they cannot interact. The different
accent, different pronunciation, unfamiliar vocabulary and misinterpret meaning are the reason why Thai vendors
do not understood. When the researcher asked "Do you felt anxious or excited while communicating with
tourists?" Most are said to be excited only during the first of communication with foreign tourists and then they
did not feel excited or anxious to chat with foreign tourists anymore.
Thai vendors showed ways to learn English to help them in gaining their English competency. Most of
them learned English from friends or people who can speak English. Some of them learned English from books
and listened to lessons by English lesson video. And the other people wanted to learn English by pocket books or
the specific technical language book needed for tourism.
For interviewing foreign tourists, there are only two questions due to the limited time of the foreign
tourists. The questions are related to English communication problems and communication strategies of Thai
vendors in the view of foreign tourists. For interviewing foreign tourists, there are only two questions due to the
limited time of the foreign tourists. The questions are related to English communication problems and
communication strategies of Thai vendors in the view of foreign tourists. Based on interviews with foreign
tourists. The problem of communication among Thai vendors is Thai vendors do not understand what they say.
Maybe it's because they talk too fast or they do not know what their meaning. But Thai vendors try to
communicate by using various strategies of communication. Whether say sorry to ask them to say slowly down
again. Sometimes, they use picture, calculator or translation device to help. For foreign tourists, it is a lovely
things when Thai vendors try to communicate. They are also try to help in communication as well. Foreign
tourists say slow down, pointing to something or use gestures to help communicate. Thai-style communication is
not a bad thing, but shown the effort. They cannot communicate in English perfectly because they are not their
mother tongue but they are trying to communicate the best.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2581

Based on interview data of Thai vendors and foreign tourists. It is in the same direction as the problems
of communication and strategies used by Thai vendors. Thai vendors may be excited to communicate with
foreign tourists and fear that tourists will not like when they cannot communicate English well. But for foreigners,
it is a good thing when Thai vendors try to communicate the best. From the interviews, it can be concluded that
both Thai vendors and foreign tourists have a similar opinion about the problems and strategies use by Thai
vendors.
According to "A theory of educational productivity" (Walberg, 1989) showed that the characteristics of
the learners, teachers and the environment, effect on education achievement. From the interview, it can be seen
that the background information of Thai vendors such as motivation to study English, gender, age, education
level, the working or attending English language training experience can affect the efficiency or problems of
communication of Thai vendors as well.
In addition, interviews with foreign tourists indicated that the problem is not only caused by Thai vendors, may
be conversation partner as well. Because communication is the receiving and sending of messages from both
interlocutor. In particular, communication with people from different cultures, language are causing
communication problems. But keep the conversation running, the conversation had various strategies to help the
communication succeed whether achievement or avoidance strategy.

Conclusion
The purpose of this study was to explore English communication problems and communication strategy
of Thai vendors as perceived by Thai vendors and English Speaking tourists in Chiang Mai.
According to the questionnaire and interview, the result indicated that English speaking tourists agree
with Thai vendors that language problems such as lack of English knowledge and vocabulary, translation and
different English accent are the main problems of the Thai vendors and much improvement is required for the
Thai vendors in order to convey their messages. Cultures problems such as feel anxious, excited and
unconvinced in English communication were not a big problem because they felt only the first period of work.
To solve the problems, Thai vendors agree with English speaking tourists that the most strategies used
by Thai vendors to solve communication problem are using achievement strategy more than avoidance strategy.
The achievement strategies such as using picture, brochures calculators or translation tool to help communicate,
explaining the meaning instead of speaking words and using gestures or symbols instead of talking. The least
used avoidance strategies are stop the conversation or change the topic as soon as they cannot communicate.
Thai vendors showed ways to learn English to help them in gaining their English competency. Most of them
learned English from friends or people who can speak English. Some of them learned English from books and
listened to lessons by English lesson video. And the other people learn English by pocket books or the specific
technical language book needed for tourism and their job.
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Discussion
The purpose of this study were examine English communication problems and communication strategies
use of Thai vendors as perceived by Thai Vendors and English Speaking Tourists in Chiang Mai. This part
discussed the findings as follows:
1. What are English communication problems of Thai vendors while communicating with English-speaking
tourists as perceived by Thai vendors and English speaking tourists in Chiang Mai?
Thai vendors agree with English speaking tourist that the most common problem of Thai vendors
language problem. Followed by problems of ambiguity, anxiety and culture respectively. From the finding, most
language problems are lack of English knowledge, lack of vocabulary and different accents in English. Some Thai
vendors never studied English language but learn English by themselves. When their customers were foreigners,
Thai vendors needed to use some vocabularies to communicate with them. Most vocabularies involved goods
that Thai vendors sold. Sometimes, Thai vendors heard some words that they did not know before. The lack of
vocabulary occasionally caused a problem to Thai vendors because they did not understand those words. The
different accents in English were one of the communication problems as well. They have to use English to
communicate with foreign customers who came from different countries. Those foreigners had different accents
in English. Some foreigners were native English speakers but some were not. Normally, the native English
speakers pronounced with accent that was easier to understand than the non-native English speakers.
Ambiguity is one problem of Thai vendors may be due to foreign tourist speak too fast, the pronunciation sound
in the throat, that is listening problem for Thai vendor. Culture problems are rarely found in Thai vendors
because the short conversation to make the issue a little more cultural.
Similarly, it was also found in the study by Kuntaramongkol (2010) study communication problems of
Thai vendors at Amphawa floting. The results showed that most Thai vendors had the problems in language
communication more than culture problems. Likewise, Nuttayakul (2011) study about communication problems of
Thai vendors at Kho Kret, indicated that language problems seemed to be the main problem by the Thai vendors
and differences in cultures were not a big problem in these study.
Based on research that has been supported and proved that in communication problems, people are
from two different countries with different cultures, custom, thoughts and languages. This would make a
communication hard to accomplish. Therefore, it is important to survey the problems of communication.
2. What are communication strategy use of Thai vendors while communicating with English-speaking
tourists as perceived by Thai vendors and English speaking tourists in Chiang Mai?
The study of communication strategy (CSs) has received quite a lot of attention in the field of second
language acquisition (SLA) and English as a foreign language (EFL). Communication strategy are generally used
by the second language learners when the linguistic or sociolinguistic knowledge of a message is unavailable.
(Surapa & Channarong, 2011)
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Achievement strategies consisted of paraphrase, conscious transfer, appeal for assistance and mime.
Avoidance strategies consisted of topic avoidance, message abandonment, semantic avoidance and message
reduction
From the perspective of Thai vendors and English speaking tourists, it were found that the strategies
that Thai vendors used to get through their communication problems are using achievement strategy and
avoidance strategy.
The strategies that Thai vendors choose the most are using picture, brochures, and calculator or translation tools
to help communicating. Pictures or calculator were also one of the solutions that many Thai vendors used to
avoid misunderstanding or confusion in communicating with foreign customers. A dictionary or Translator
Application was another tool to help Thai vendors understand the meaning of English words. Many Thai vendors
studied English by themselves. They use translator application to study words involved their goods. They also
used dictionaries to learn new words that they did not know before. When Thai vendors got communication
problems in term of vocabulary, they usually use strategies were as follows: Some people use Thai words to
transliterate English or make up new words if they do not know the right ones in English. Most of them use
categories with similar meanings instead of the words in English or explain the meaning if they do not know the
right ones in English eg. “It´s like jacket without the arms?” (Waistcoat) When they cannot communicate they
will ask for help from others when they do not know the vocabulary or cannot communicate with you. For
example: Some of Thais want to say that I have no money / I don't have any money or I haven't got any
money, but they said I no have money. It is the sentence structure of the Thai language, not English language
structure. Some vendors could not speak English so they used hands and fingers to help them communicate with
foreign customers. For example, at restaurant, when a foreign customer wanted to buy some food, they pointed
to the picture. If Thai vendor would like to know how many the customer wanted, he would raise his fingers.
One finger meant only one. When the vendor raised two fingers and the foreign customer nodded for two, Thai
vendor knew that he wanted two.
This research results are consistent with the research of Pruksannubal (2006) that most strategy used
of Thai vendors are using of gestures, signs, pictures or photo albums, calculators and dictionaries. Likewise,
Kuntaramongkol (2010) and Nuttayakul (2011), the findings show that most participants did not know vocabulary.
To solve the problems, Thai vendors used techniques to get through the communication problems among Thai
vendors and foreigners. They used pictures or photo albums, calculators, dictionary and communication
strategies when they communicated with their foreign customers for get through the communication problems.
Hence, it can be seen that English communication is necessary for Thai vendors to run their business
smoothly and give more satisfaction to the foreign customers who would like to shop and spend money to buy
products and services in their shops. Because the effective English communication does not only promote a good
relationship between Thai vendors and customer, it also effect to levels of vendors’ incomes also.
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บทบาทของฝ่ายปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับชุมชน
The role of the administration in mediating community disputes
มาริสา แย้มเจริญ1*
Marisa Yaemchroen1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของฝ่ายปกครอง ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อแก้ไขปัญหา
ความขัด แย้ง ในชุมชน โดยทาการศึกษาบทบาทอานาจหน้า ที่ในการไกล่ เกลี่ ยข้อ พิพาทชุม ชนของนายอ าเภอที่ มี
กฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 7 ) พุ ท ธศั ก ราช 2550 รวมทั้ ง
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและอาญา พุทธศักราช 2553 ซึ่งฝ่ายปกครองถือได้
ว่ามีความใกล้ชิดกับชุมชนและกฎหมายให้อานาจในการยุติข้อพิพาทชุมชนได้ทั้งทางแพ่งและอาญา แต่ทว่าในความ
เป็นจริงประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นหรือเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากกระบวนการอื่นๆ ทาให้บทบาทของฝ่ายปกครองลดน้อยลงและฝ่ายปกครองไม่มีความรู้ความเชียวชาญที่เฉพาะ
ด้าน หากนาข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน
พุทธศักราช 2530 ที่กาหนดบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านเช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ในการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในชุมชนและกฎหมายใหม่อย่างเช่น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ..... มา
พิจารณาปรับใช้และยึดเป็นแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งภายในชุมชนร่วมกัน โดยมีการจัดการสอบประมวลผลผู้
ไกล่เกลี่ยในชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกลี่เกลี่ยข้อพิพาทมากขึ้นและให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว
และอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างอย่างสงบเรียบร้อย
คาสาคัญ: ฝ่ายปกครอง, บทบาทของฝ่ายปกครอง, การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ชุมชน, กฎหมาย

Abstract
This research aims to study the role of the administration in mediation to resolve the conflict in the
community. the Studies conducted by the authority to mediate disputes community sheriff that are prescribed in
the Government Administration Regulations Act (No. 7), 2550, including the ministerial mediation and conciliation
of disputes in civil and criminal matters. 2553,which held that government employees are closer to the
community and legal jurisdiction to settle a dispute in the community, both civil and criminal. But in reality, the
public lacks confidence or understanding of the process of administration disputes. This is also affected by other
processes. the role of administration dwindling and administration experts who have the knowledge and
expertise. If the Interior Ministry regulations governing the operation of dispute mediation committee of
village 2530 to determine the role of village councils Such as the village headman , etc. in mediating disputes in
1
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the community and the new law as a statutory body promoting mediation in the community. Since ... Consider
deploying and stick approach to resolve conflicts within the community together. managed by the mediators in
the process. To increase the performance of Li Kai dispute spread, more and more people to be comfortable and
live together in a community is very quiet and calm.
Keywords: administration, the role of the administration, Mediation of disputes, the community, the law

บทนา
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงชอบที่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นชุมชนด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน โดยต้องมีกฎกติกา
ของการอยู่ร่วมกันเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม แต่สิ่งที่ตามมาคือในความสัมพันธ์ที่เป็นกลุ่มเป็นชุมชนนั้น
อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ เมื่อคนในสังคมมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน ซึ่งสังคมไทยเองก็เผชิญกับความขัดแย้งมา
อย่างยาวนาน จนรัฐบาลไทยในช่วงที่ผ่านมาต้องรณรงค์ให้สร้างความสมานฉันท์และสันติวธิ ีให้เกิดขึ้นในสังคมและคน
ในชาติ การหันหน้ามาเจรจากัน และบอกจุดยืนของตนเอง เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน จึงเกิดเป็นแนวทางเลือกในการระงับ
ข้ อ พิ พ าท ซึ่ ง การระงั บ ข้ อ พิ พ าทนั้ น มี ห ลากหลายวิ ธี เช่ น การเจรจา การไกล่ เ กลี่ ย การใช้ ก ระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ และการฟ้องศาล แต่ละวิธีก็มที ั้งข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน
“กระบวนยุติธรรมทางเลือก” หมายถึง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รวมถึงการให้ความเป็นธรรมในทาง
กฎหมายหรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแก่บุคคล โดยใช้วิธีการที่แตกต่างจากระบบยุติธรรมแบบฟ้องร้อง ซึ่งกระบวน
ดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคดีในศาลหรือก่อนหน้านั้นก็ได้ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมี
หลายวิธี คือการเจรจา การไกล่เกลี่ยและการอนุญาโตตุลาการ โดยที่“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ถือว่าเป็นทางเลือก
หนึ่งในการระงับข้อพิพาทในปัจจุบันที่แพร่ขยายไปทั่วประเทศ และเป็นทางเลือกที่มีคนให้ความสาคัญเป็นจานวนมาก
เนื่องจากขั้นตอนและกระบวนการรวดเร็วกว่า ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือการ
ฟ้องศาล และมีความน่าเชื่อถือพอสมควรในระดับหนึ่ง ดังนั้นการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute
Resolution) จึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในสังคมมากขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้ถือเป็นกระบวนการแสวงหาความยุติธรรมอีก
รูปแบบหนึ่ง เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในสังคม และคนส่วนใหญ่นิยมใช้ รวมถึงประสบความสาเร็จจนเป็นที่น่าพอใจ
มากกว่าวิธีการอื่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีทั้งในศาลและนอกศาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล คือ การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ส่วนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล คือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพา ท
ก่อนมีการฟ้องร้องคดีต่อศาล เป็นการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคนในชุมชน
เป็นส่วนหนึ่งของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล โดยมีบุคคลที่สามเข้ามามีบทบาทในการตัดสินปัญหาความขัดแย้ง
และลงโทษผู้กระทาผิด อาทิ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ปลัดอาเภอหรือนายอาเภอ เป็นต้น เนื่องด้วยความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในชุมชนมีความใกล้ชิดกันทาให้มีความเข้าใจถึงปัญหาในทางข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมได้ลึกซึ้ง
มากกว่า สามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริงในใจของคูพ่ พิ าท และเสนอทางออกร่วมกันเพื่อสามารถทาให้คู่พิพาท
บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ ในขณะที่การใช้กระบวนการยุติธรรมทางศาลในการตัดสินปัญหา เป็นเรื่องยุ่งยากและ
เสียเวลา ทาให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลเป็นทางเลือกที่คนในชุมชนนิยมใช้กัน แต่การจะได้รับการแก้ไขมาก
น้อ ยเพีย งใดขึ้น อยู่กั บบทบาทของฝ่ า ยปกครองในแต่ล ะท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ รัฐ บั ญ ญั ติก ฎหมายมาให้ อ านาจไว้
นอกจากนี้ค วามรู้ ทัก ษะความสามารถของฝ่ายปกครองในแต่ละท้อ งถิ่น ก็เป็น องค์ประกอบที่ส าคัญ ในการที่จ ะ
สามารถยุตปิ ัญหาความขัดแย้งนัน้ ๆลงได้

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2587

การไกล่เกลี่ยนอกศาลที่ประชาชนให้ความนิยมคือการไกล่เกลี่ยในชุมชน เป็น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้
เกิดการประนอม(ปรัชญา อยู่ประเสริฐ,2546) เพื่อยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยการตกลง ยินยอมของคู่ความโดยมี
บุคคลที่สามทาหน้าที่ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยในการเจรจา เสนอแนวทางและหาทางออกที่น่าพึงพอใจ มีการดาเนินการที่
เป็นความลับ (Bercovitch,2007) และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทด้วยตนเอง
ด้วย ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยแต่เดิมไม่มีกฎหมายกาหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ได้มีการใช้ระบบการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อแก้ไขและระงับข้อพิพาทที่เกิดในสังคมไทยมาตลอด เช่น การไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้านหรือชุมชน
โดยผู้ที่มีบทบาทหน้าที่คือ ผู้นาในหมู่บ้านเช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้อาวุโส เป็นต้น แต่ในปัจจุบันสังคมมีความ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น รัฐจึงจาเป็นต้องมีกฎหมายเข้ามาจัดระเบียบของสังคม ซึ่งการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ยังคงมีใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน เพราะการแก้ไขข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนนั้น ไม่ทาให้ความสัมพันธ์
ระหว่างคู่พิพาทเสียไป การระงับข้อพิพาทยังเกิดขึ้นรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย แต่มีข้อเสียของการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีการนี้คือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะสาเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ไกล่เกลี่ยเป็น สาคัญ(กรมการ
ปกครอง,2554)
งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาบทบาทของฝ่ายปกครอง ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ซึ่งการปกครองของฝ่าย
ปกครองแต่ละท้องถิ่นจะมีวธิ ีการจัดการปกครองของตัวเองให้ชุมชนสงบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดคดีที่มีความเสี่ยงที่จะ
ขึน้ สูศ่ าล ดังนัน้ ความขัดแย้งในหลายๆกรณี อาจจะไม่ขนึ้ สู่ศาลและจะยุติลงในระดับชุมชนได้ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ใน
การปกครองท้องที่ พัฒนาและรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งทางกฎหมายเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พุทธศักราช 2550 เป็นการกาหนดอานาจของฝ่ายปกครองที่สามารถทาการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในชุมชนเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญา และ
ฝ่ า ยปกครองในที่ น้ีห มายความรวมถึ ง นายอ าเภอซึ่ ง มีห น้า ที่ จั ด การปกครองเป็ น ต าบลและหมู่บ้า นโดยมีก านั น
ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้า ที่ปกครองท้ องที่เป็นผู้ ช่วยเหลือด าเนินการและกากับดู แล นายอาเภอจึงถือเป็นจุดเชื่อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่าราชการส่วนกลางกับประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความใกล้ชดิ กับประชาชนมากที่สดุ
หน่ว ยงานหนึ่ง ประชาชาชนจึ ง สามารถเข้ า ถึ ง ความยุ ติธรรมได้ ง่ า ยขึ้ น โดยผ่ า นกานั น ผู้ใ หญ่ บ้านในชุมชนมาสู่
นายอาเภอให้นายอาเภอทาการไกล่เกลี่ยในซึ่งอาจมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเองหรือมอบหมายหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทให้กับปลัดอาเภอคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นการง่ายกว่าการฟ้องคดีต่อศาลนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดข้อดีอีกประการ
หนึ่งของการไกล่เกลี่ยคดีให้ยุตใิ นระดับชุมชนคือ ช่วยลดปริมาณคดีขนึ้ สูศ่ าล
จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ฝ่ า ยปกครองที่ ผ่ า นการอบรมมี ศั ก ยภาพรวมถึ ง องค์ ค วามรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนเพียงพอกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันหรือไม่ และบทบาท
ของฝ่ายปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนได้มีการใช้อานาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด เพราะไม่มี
กฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจน และบางเรื่องประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จะเห็นได้ว่าเกิด
อุปสรรคในการทาหน้าที่ตามบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยขึ้น ตลอดจนได้ มีการศึกษากลักเกณฑ์ วิธีการไกล่เกลี่ยและ
คุณสมบัตขิ องผู้ไกล่เกลี่ยทั้งทางแพ่งและอาญาของกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
และอาญา พุทธศักราช 2553 มาใช้บังคับและศึกษาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกระบวนการไกล่เกลี่ยใน
ชุมชนร่วมกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนพ.ศ....และข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พุทธศักราช2530 ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขต
การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของฝ่ายปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความขั ดแย้งในชุมชน
สามารถลดการนาคดีขึ้นสู่ชั้นศาล และลดการก่อให้เกิดปัญหาคดีล้นศาลได้จริงหรือไม่ ซึ่งหากเป็นผลได้จริงเช่นนั้น
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กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยฝ่ายปกครองก็จะส่งผลดีให้แก่ประชาชน เพราะการระงับข้อพิพาทรูปแบบนี้ทาให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และรักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาท ให้สามารถอยู่ร่วมกันในชุมชน
ได้อย่างอย่างสงบเรียบร้อย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน
2. เพื่อศึกษากฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและบทบาทตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายให้ไว้ของฝ่าย
ปกครอง รวมทั้งการใช้อานาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
3.เพื่อศึกษาแนวทางและพัฒนาศักยภาพของผู้ไกล่เกลี่ยในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนของฝ่ายปกครองให้
สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และช่วยให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ฝ่ายปกครองมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ซึ่งฝ่ายปกครองแต่ละท้องถิ่นจะมีวิธีการจัดการ
ปกครองของตัวเองให้ชุมชนสงบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดคดีที่มีความเสี่ยงที่จะขึ้นสู่ศาล ดังนั้นความขัดแย้งในหลายๆ
กรณี อาจจะไม่ขึ้นสู่ศาลและจะยุติลงในระดับชุมชนได้ โดยฝ่ายปกครองมีหน้าที่ในการพัฒนาและรักษาความสงบ
เรียบร้อย ซึ่งทางกฎหมายเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พุทธศักราช 2550
ตลอดจนนาการไกล่เกลี่ยทั้งทางแพ่งและอาญาของกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้ อพิพาททางแพ่ง
และอาญา พุทธศักราช 2553 มาปรับใช้และศึกษาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกระบวนการไกล่เกลี่ยในชุมชน
ร่วมกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนพ.ศ..... และข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การปฏิบัตงิ านประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมูบ่ ้าน พุทธศักราช 2530 เพื่ออาจช่วยทาให้การไกล่เกลี่ย
ของชุมชนมีความชัดเจนและความน่าเชื่อถือมากขึ้น ดังนัน้ ฝ่ายปกครองควรสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทให้กับประชาชนในชุมชน รวมถึงควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ไกล่เกลี่ยเพิ่มขึ้นและควรมีการจัดการสอบ
ประมวลผลผู้ไกล่เกลี่ยในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลี่ยของฝ่าย
ปกครอง

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ(Qualitative Research)โดยใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร
(Documentary
Researchซึ่ง ค้ นคว้า รวบรวมข้อ มูล จากตั วบทกฎหมาย หนั งสือ วารสาร บทความวิชาการ
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้น
เจ้าพนักงาน ตลอดจนข้อมูลที่คน้ คว้าได้จากสื่อสารสนเทศในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พุทธศักราช 2550 รวมถึง
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและอาญา พุทธศักราช 2553 โดยนามาวิเคราะห์
ร่วมกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนพ.ศ.... และข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พุทธศักราช 2530 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่างๆและนามาซึ่งการพัฒนาในประเทศไทย
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ผลการศึกษา
1. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของฝ่ายปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(1) ฝ่ายปกครอง
“พนังงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ” หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอานาจและหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคน
เข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อทาการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่
ต้องจับกุมหรือปราบปราม
ดังนัน้ พนังงานฝ่ายปกครอง หมายถึง เจ้าพนักงานที่กฎหมายกาหนดให้มีอานาจและหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน
(2) ฝ่ายปกครองคือ หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตกอยู่ภายใต้บังคับบัญชาหรือกากับดูแ ล
ของ นายกฯ หรือ รัฐมนตรี คนใดคนหนึ่ง
(3)การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
“ไกล่เกลี่ย” ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า พูดจาให้ปรองดองกัน พูดจาให้ตกลงกัน
การไกล่เกลี่ยทางกฎหมาย (Mediation) หมายถึง กระบวนการยุตหิ รือการระงับข้อพิพาท ด้วยความตกลงยินยอมของ
คู่ความโดยมีบุคคลที่สามเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะนา เสนอแนวทางในการยุติข้อพิพาทบนพื้นฐานของความพึง
พอใจของทั้งสองฝ่าย และนอกจากนี้ยังมีการนิยามความหมาย ของการไกล่เกลี่ยไว้อกี หลาย ประการ กล่าวคือ
กระบวนการไกล่เกลี่ย หมายความถึง การพูดคุยหารือปัญหาข้อ พิพาทโดยมีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
การพูดคุยหารือกันของคู่พิพาท ตัวละครตัวนี้เรียกว่าผู้ไกล่ เกลี่ย (Mediator) เป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาข้อ
พิพาทแต่อย่างใด แต่เหตุที่เข้ามานั้นเนื่องจาก ได้รับการร้องขอให้เข้ามาช่วยคู่พิพาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
(สรวิศ ลิมปรังษี,2555)
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (Mediation) หมายความถึง การเจรจาไกล่เกลี่ยที่อาศัยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ที่เป็นกลาง ไม่ใช่การเกลี้ยกล่อม เพราะฉะนั้นคนกลางไม่มีอานาจชี้ถูกผิด ถ้าแบ่งข้างแยกขั้วไปแล้วก็ต้องอาศัยการ
เจรจาไกล่เกลี่ยโดย คนกลางหรือผู้ไกล่เกลี่ย ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นต้องเป็นผู้ที่คู่ความให้ความเชื่อถือ (กิตติพงษ์
กิตยารักษ์ และคณะ,2550)
การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) หมายความถึง การเข้าไปแทรกแซงในการไกล่เกลี่ยโดยผู้ที่เป็นบุคคล
ที่สามที่เป็นกลางทั้งความคิด และการปฏิบัตแิ ละเป็นที่ยอมรับ โดยคนกลางไม่มอี านาจหน้าที่ในการตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวกับข้อพิพาท โดยมีหน้าที่ช่วยให้คู่กรณีที่มีข้อถกเถียงหรือขัดแย้งกันอยู่ให้บรรลุในข้อตกลงอันเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันโดยความสมัครใจ โดยทั่วไปการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางคือกระบวนการที่ต่อเนื่องของกระบวนการเจรจาโดย
ความช่วยเหลือของคนที่เข้ามาอยู่ตรงกลางที่เรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” (วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ,2550)
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการไกล่เกลี่ย หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดยมีบุคคลที่สามเข้ามาทาหน้าที่เป็นคนกลาง
คอยช่วยเหลือในการ “เจรจา” หาทางออกให้ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ
(4) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง
มีทั้งคดีที่มีข้อพิพาท เช่น คดี ละเมิด คดีบังคับตามสัญญา คดีฟ้องหย่า เป็นต้น และคดีแพ่งที่ไม่มีข้อพิพาท เช่น ขอ
จัดตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งการไกล่เกลี่ย สามารถใช้กับคดีแพ่งได้ทุกคดี
(5) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ความผิดที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยมักเป็นความผิดที่ยอมความได้
เช่น กระทาอนาจาร ทาให้เสื่อมเสียเสรีภาพ หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อ่ืน เปิดเผยความลับผู้อ่ืน หมิ่นประมาท ฉ้อโกง โกง
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เจ้าหนี้ ยักยอกทรัพย์ ทาให้เสียทรัพย์ บุกรุก คดีที่เกิดจากการกระทาโดยประมาท คดีที่ผู้เสียหายและจาเลยเป็นเครือ
ญาติกัน เป็นต้น รวมถึงคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องโดยลาพัง ซึ่งคู่ความอาจตกลงกันและมีการถอนฟ้องและ
คดีอาญายอมความไม่ได้ ก็สามารถนาบางส่วนของข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ เช่น คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญา
การไกล่เกลี่ยในส่วนแพ่งในการชดใช้ค่าเสียหายแก่กัน และจบด้วยการทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
2.แนวคิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สังคมปัจจุบันมีความหลากหลายเนื่องจากมีความต้องการต่างกันของผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ทาให้อาจมี
ความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เนื่องจากความขัดแย้งเป็นธรรมของมนุษย์ วิธีการจัดความขัดแย้งนั้นอาจ
มีหลายวิธีหลายรูปแบบ แม้การจัดการกับความขัดแย้งโดยศาลจะสามารถจัดการกับปัญหาข้อพิพาทได้ แต่ก็ไม่ใช่วิธี
ที่ดที ี่สุดและไม่อาจจัดการกับปัญหาความขัดแย้งให้สามารถหมดไปจากสังคมได้ นอกจากนี้กระบวนการทางศาลยัง
ล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และไม่สะดวกรวดเร็ว ด้วยเหตุน้ีแนวคิดในการหาทางออกเพื่อระงับความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น
โดยมีเป้าหมายรักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาทให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ การไกล่เ กลี่ยข้อพิพาทจึงเป็น
กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีบุคคลที่สามเข้ามาทาหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อหาข้อยุติให้
ระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ดังนั้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งแทนการนาคดีไปฟ้องต่อศาล
เนื่องจากประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งยังคงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อีกด้วย เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิด
สถานะของคู่พพิ าทแบบ win-win solution คือสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมี
แนวคิดหลายประการ เช่น
แนวคิดการแก้ไขข้อพิพาทแบบ WIN-WIN Concept
เมื่อเกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งขึ้นไม่วา่ มาจากสาเหตุใด แนวทางในการจัดการเพื่อให้ขอ้ พิพาทยุติไปมีหลาย
แนวทาง เช่น ใช้ความรุนแรงแก้ไข การประท้วงอย่างสันติ การบัญญัติกฎหมาย การฟ้องร้อง การให้อนุญาโตตุลาการ
ตัดสิน สิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งได้แต่ผลที่ออกมาจะออกมาในรูปแบบของการแพ้-ชนะ(Win-Lose) คู่กรณีจะ
สูญเสียซึ่งสัมพันธภาพและไมตรีต่อกันไป ส่วนการหาทางออกประการหนึ่งคือการหลีกหนีปัญหาแม้ว่าจะไม่มีการแพ้
ชนะแต่สภาพความขัดแย้งและข้อพิพาทจะยังคงอยู่ ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขข้อพิพาทหรือความขัดแย้งคือ
ต้องให้ทุกฝ่ายชนะด้วยกันทั้งหมดตามแนวคิด WIN-WIN Concept โดยที่วิธีการจะให้เกิดผลดังกล่าวคือการเจรจาไกล่
เกลี่ยทั้งที่มีคนกลางที่เรียกว่า Mediation และไม่มคี นกลางที่เรียกว่า Negotiation เพราะผลของการเจรจาที่ออกมาว่า
ชนะทั้งสองฝ่ายจะช่วยรักษาสัมพันธภาพและไมตรีที่ดีต่ อกันของคู่กรณีได้ เนื่องจากผลของการเจรจาที่ยุติเป็นที่น่า
พอใจของทุกฝ่ายย่อมทาให้ทุกฝ่ายยังคงมองหน้ากันต่อไป และอยู่ร่วมกันชุมชนได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าแนวคิด WINWIN Concept นาไปสู่การให้อภัย
แนวคิดความสมัครใจ เป็นแนวคิดที่ว่าทุกฝ่ายต้องสมัครใจเข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กล่าวคือ การนาคดี
เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนัน้ คู่ความทุกฝ่ายต้องสมัครใจที่จะให้มีคนกลาง ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกันหรือเป็น
รูปคณะกรรมการ
แนวคิดการประนอมข้อพิพาท เป็นการทาให้คคู่ วามพอใจแล้วระงับข้อพิพาทกัน ดังนั้นแนวทางการประนอม
ข้อพิพาทจึงต่างจากกระบวนการพิจารณาปกติ กล่าวคือการพิจารณาคดีปกติเป็นการค้นหาข้อเท็จจริง แต่ในการ
ประนอมข้อพิพาทเป็นการค้นหาความพอใจของคู่ความ การค้นหาความพอใจของคู่ความเป็นหัวใจของการประนอม
ข้อพิพาทและผู้ทาหน้าที่ประนอมข้อพิพาทจะต้องค้นให้ได้วา่ ความพอใจของคู่ความอยู่ตรงไหน หากค้นได้ผู้ประนอม
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ข้อพิพาทก็จะทราบถึงแนวทางการประนอมข้อพิพาทและทราบถึงจุดประสานประโยชน์ของคู่ความให้เป็นที่พอใจแก่
ทุกฝ่าย
3.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นการยุติปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
ปรองดองและปกติสุขในระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับสังคมและประเทศ ซึ่งมีการไกล่เกลี่ยข้อพาทในปัญหาหรือข้อ
โต้แย้งที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจและความพึงพอใจของทุกฝ่าย ดังนั้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อยุตปิ ัญหาความขัดแย้งจึง
มีดังต่อไปนี้
“ทฤษฎีการเจรจา” เป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งโดยคู้พิพาทสมัครใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ยุติลง
ด้วยการพูดคุยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายทราบถึงความต้องการและประโยชน์ของตน และได้มีการอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการเจรจา 2 ประการ คือ คือ ทฤษฎีการแข่งขัน (Competitive theory) และ ทฤษฎีการแก้ไขปัญหา (ProblemSolving theory) ทั้งสองทฤษฎีช่วยทาให้เข้าใจในธรรมชาติของกระบวนการเจรจาเพื่อจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
(เธียร เจริญวัฒนา,2528)
(1) ทฤษฎีการแข่งขัน(Competitive theory)
ทฤษฎีน้ีมองว่าผู้เจรจาที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผู้มีความรู้ทางกฎหมายและสามารถรักษาผลประโยชน์ของ
ลูกความโดยรับผลออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเป็นในด้านวัตถุหรือเงินตรา ทฤษฎีน้ีตั้งอยู่บนสมมติฐานเบื้องต้นว่า
“สังคมอยูภ่ ายใต้การปกครองหรือครอบงาโดยผู้เห็นประโยชน์ส่วนตัว ในสถานการณ์ของการเจรจาแต่ละฝ่าย ทั้งนัก
กฎหมายและลูกความต่างมีความประสงค์ให้บรรลุความต้องการของตนมากที่สุด”
ทฤษฎีนมี้ องโลกแง่ที่ว่า ทรัพยากรมีอยู่อย่างจากัดต้องแข่งขันเพื่อให้ประสบความสาเร็จในแต่ละเรื่อง ทาให้
มนุษย์กลายเป็นศัตรูกัน ตามทฤษฎีน้ีรูปแบบการเจรจากาหนดขึ้นโดยถือประโยชน์ของตนเองเป็นสาคัญเพื่อให้ตน
ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด โดยไม่สนว่าอีกฝ่ายจะต้องเสียผลประโยชน์อย่างไร
(2) ทฤษฎีการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving theory)
ทฤษฎีน้ีถือหลักว่าเป็นแนวคิดในการแยกปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัว ออกจากข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่
เกิดขึ้น และร่วมกันแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อโต้แย้งที่เป็นปัญหา เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย หากการเจรจาเป็น
ผลสาเร็จ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เข้าร่วมเจรจา ภายใต้สภาพสังคมที่แตกต่าง ความขัดแย้ง การแก่งแย่งชิงดี
กันในสังคม ทฤษฎีการแก้ปัญหานีจ้ ึงได้ศกึ ษาและหาทางแก้ไข โดยคานึงถึงประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก
ทฤษฎีนเี้ ป็นทฤษฎีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย มีความพอใจในผลประโยชน์
จากการเจรจาร่วมกัน โดยมิได้ถือเอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะเหมือนทฤษฎีการแข่งขัน ทฤษฎีการแก้ไข
ปัญหาทาให้สามารถอยูร่ ่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
4. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หลักการสาคัญของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีดังต่อไปนี้
(1) เปิดประชุม (การไกล่เกลี่ย) จะเริ่มด้วยการแนะนาตัวเองรวมถึงให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายแนะนาตัวเองเพื่อให้คู่
ไกล่เกลี่ยสร้างสัมพันธภาพ และอธิบายกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทว่าการไกล่เกลี่ยจะกระทาด้วยความเป็นกลาง
และทาด้วยความสมัครใจของคู่ความทั้งสองฝ่าย โดยเป็นความลับ
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(2) จดบันทึก (การฟังคู่พิพาทโดยไม่โต้แย้ง ) ให้แต่ละฝ่ายพูดเสนอข้อเท็จจริง โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และจดบันทึกเรื่องราวของแต่ละฝ่าย
(3) ประเด็น (สรุปข้อเท็จจริงตามที่จดบันทึก) ให้คกู่ รณีกาหนดประเด็นที่จะพูดคุย
(4) ค้นหาความต้องการที่แท้จริง (ประชุมฝ่ายเดียวครั้งที่ 1) ค้นหาสิ่งที่คู่กรณีประสงค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่กรณี
ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติ
(5) การเสนอทางออก (ประชุมฝ่ายเดียวครั้งที่ 2) ควรมีมาตรฐานทั้งทางกฎหมายและทางวิชาชีพจาก
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(6) การร่างสัญญาประนีประนอม (ข้อตกลง)คดีแพ่งควรพิจารณาจานวนหนี้ที่แน่นอนและการผิดนัดชาระหนี้
(7) ปิดประชุม (การยุติการไกล่เกลี่ย) กล่าวขอบคุณ ในกรณีตกลงกันได้ แนะนาให้ช่วยแนะนาเกี่ยวกับการ
ไกล่เกลี่ยให้คนที่รู้จักใช้วธิ ีไกล่เกลี่ย แต่ในกรณีตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ย
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
จากการศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พบว่ามีบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความมีดังนี้
5.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีการบัญญัติเกี่ยวกับฝ่ายปกครองไว้ในมาตรา 2 ข้อ
16 และ 17
พนังงานฝ่ายปกครอง หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายก าหนดให้ มีอานาจและหน้า ที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน โดยฝ่ายปกครองในที่นหี้ มายความรวมถึง นายอาเภอด้วย
นายอาเภอ ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานหมายถึง ตาแหน่งเจ้าฝ่ายปกครองท้องที่ ซึ่งเป็นหัวหน้า
ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอาเภอ และรับผิดชอบในการบริหารราชการของอาเภอ
ข้อสังเกต ปัจจุบันนายอาเภอสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย โดยหน้าที่หลักของนายอาเภอคือ
การปกครองท้องที่ พัฒนาและรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งไกล่เกลี่ยทั้งทางแพ่งและทางอาญา นอกจากนี้
นายอาเภอยังมีหน้าที่จัดการปกครองเป็นตาบลและหมู่บ้านมีกานัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ปกครองท้องที่เป็นผู้
ช่วยเหลือดาเนินการและกากับดูแล ดังนั้นนายอาเภอเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าราชการส่วนกลางกับประชาชน
จึงอาจถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง ประชาชาชนจึงสามารถเข้าถึง
ความยุติธรรมได้ง่ายขึน้ โดยผ่านกานัน ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนมาสูน่ ายอาเภอให้นายอาเภอทาการไกล่เกลี่ยซึ่งอาจมีการ
ไกล่เกลี่ยเองหรือมอบหมายหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้กับปลัดอาเภอคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นการง่ายกว่าการฟ้องคดีต่อศาล
5.2 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2550
มาตรา 61/1 เป็นการวางหลักเกณฑ์การให้อาเภอมีอานาจหน้าที่ภายในเขตอาเภอ โดยการส่งเสริม
สนับสนุน และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดาเนินการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
จากการไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม และ
มาตรา 61/2 เป็นการให้อาเภอมีการจัดตั้งคณะบุคคลผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ข้อพิพาทคดีทางแพ่งในเรื่องที่ดนิ มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่านั้น
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ข้อสังเกต เมื่อมีปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นมาสู่นายอาเภอนั้น มักเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อสังคมเป็นส่วนใหญ่
เช่น ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับมรดก ที่ดิน ซึ่งการบัญญัติให้นายอาเภอมีอานาจในการประนอมข้อพิพาทในคดีที่มีทุนทรัพย์
จึงเป็นการปิดกั้นการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในสังคม ดังนั้นการระบุจานวนทุนทรัพย์ในการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทที่นายอาเภอมีอานาจ จึงสมควรที่จะได้รับการแก้ไข เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในชุมชนมีประสิทธิภาพและตรงกับ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด
มาตรา 61/3 เป็นที่มาแห่งอานาจของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาของนายอาเภอ จากตัวบทจะเห็นได้
ว่ามีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการให้อานาจเด็ดขาดกับนายอาเภอของอาเภอที่ความผิดอาญาเกิดขึ้นในเขต
อาเภอนัน้ แม้ปลัดอาเภอจะเป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอตามกฎหมาย ก็ไม่สามารถทาการไกล่เกลี่ยได้เว้นแต่นายอาเภอ
จะมอบอานาจให้ปลัดอาเภอทาการไกล่เกลี่ย โดยทาหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาในการหาข้อยุติที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ
เพื่อหาทางออกให้แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
ข้อสังเกต ปัญหาที่เจอในทางปฏิบัติจริงนั้นส่วนใหญ่ปลัดอาเภอจะเป็นผู้ทาหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย ดังนั้น
หากมีก ารกาหนดขอบเขตหน้าที่ ให้ กับปลัด อาเภอทาหน้าผู้ ไกล่เกลี่ ยโดยมีนายอ าเภอเข้ ามาคอยให้ค าชี้แนะกั บ
ปลัดอาเภออาจสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยในชุมชนของอาเภอได้
6.หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทย
6.1 การไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง
การไกล่เกลี่ยทางแพ่ง เป็นการยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอมของคู่พิพาท โดยมีผู้ไกล่เกลี่ย
เป็นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะนาและเสนอแนะแนวทางในการยุตขิ ้อพิพาท
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พุทธศักราช 2553 ข้อ3และข้อ4
เป็นกฎกระทรวงมหาดไทยมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจัดทาบัญชีในการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางแพ่ง เนื่องจากอาเภอสามารถทาการรับสมัครผู้ไกล่เกลี่ยเข้าสู่บัญชีรายชื่อ ซึ่งที่สมัครนั้นสามารถเป็นบุคล
ทั่วไปได้แต่มีข้อจากัดว่าบุคคลนั้นต้องอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี จะเห็นได้ว่าการเลือกผู้ไกล่เกลี่ยของอาเภอไม่มี
กฎหมายรองรับและไม่มีประสิทธิในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เพียงพอ จึงคิด ว่าอาเภอสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้
ไกล่เกลี่ยโดยการให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายกับผู้ไกล่เกลี่ยที่อยู่ในบัญชีรายชื่ออย่างกระจ่างชัด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับผู้ไกล่เกลี่ยทั้งหมดได้
ข้อสังเกต จากการไกล่ขอ้ พิพาททางแพ่งในพระราชบัญญัติน้ียังกาหนดให้ต้องเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่
มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท หรือมากกว่านั้น ในกรณีหมายความว่าต้องเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000
บาท โดยถือเอาราคาทรัพย์สินหรือสิทธิอันอาจคานวณราคาเป็นเงินได้ เช่น การเช่าสิทธิ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เนื่องจากปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นและมาสู่นายอาเภอนั้นมักเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อ
สังคมเป็นส่วนใหญ่เช่น ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับมรดก ที่ดิน ซึ่งการบัญญัติให้นายอาเภอมีอานาจในการประนอมข้อพิพาท
ในคดี ที่ มี ทุ น ทรั พ ย์ จึ ง เป็ น การปิ ด กั้ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาในสั ง คม ซึ่ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีบัญญัติไว้ในข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530 นั้นมิได้จากัดทุนทรัพย์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ดังนั้นการระบุจานวนทุน
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ทรัพย์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่นายอาเภอมีอานาจ จึงสมควรที่จะได้รับการแก้ไข เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในชุมชนมี
ประสิทธิภาพและตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยควรกาหนดประเภทของคดีแทนจานวนทุนทรัพย์ที่พิพาท
6.2 การไกล่เกลี่ยคดีอาญา
การไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา เป็นอานาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการอานวยความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชน เป็นกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ คูก่ รณีทั้งสองฝ่าย
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางอาญา พุทธศักราช 2553 ข้อ2,3และ4
เป็นกฎกระทรวงมหาดไทยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาของนายอาเภอ ซึ่งเป็นความผิด
อันยอมความได้และต้องเป็นความผิดที่ไม่เกี่ยวกับเพศ แม้ที่อาเภอจะมีอานาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญา แต่
ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการนาคดีอาญาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เนื่องจากส่วนมากประชาชน
ส่วนมากเลือกที่จะนาคดีอาญาเข้าสูก่ ระบวนการยุติธรรมมากกว่าการไกล่เกลี่ย เพราะคิดว่าการนาตัวผู้กระทาผิดมา
ลงโทษโดยกระบวนการยุตธิ รรมอาจจะทาให้คดีมคี วามรวดเร็วมากกว่า ดังนั้นการที่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการ
นาคดีอ าญาเข้า สู่ กระบวนการไกล่ เกลี่ ย อาจเป็น เพราะประชาชนบางคนไม่ทราบว่า สามารถน าคดี อาญาเข้ า สู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยได้เช่น คดีอาญาที่ยอมความได้ สาเหตุอาจมาจากการประชาสัมพันธ์ในชุมชนเรื่องการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา อาจมีไม่มากพอให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้ จึงควรที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ในหลายๆ
รูปแบบ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และทาความเข้าใจว่าคดีอาญาสามารถเข้าสูก่ ระวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
ข้อสังเกตผู้วิจัยเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาของนายอาเภอนั้น ถ้าคู่กรณีไม่ให้ความยินยอมใน
การไกล่เกลี่ยข้อพาท นายอาเภอหรือปลัดอาเภอก็จะไม่มีอานาจในการไกล่เกลี่ยคดีอาญา กรณีน้ีคือหากฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง ไม่ยินยอมมีผ ลทาให้ น ายอ าเภอหรือ ปลั ด อาเภอสิ้น อานาจในการทาการไกล่ เกลี่ ย ทัน ที โดยการก าหนดให้
นายอาเภอหรือปลัดอาเภอแจ้งให้ฝ่ายที่เหลือทราบนั้น ถือเป็นกระบวนการแจ้งการหมดอานาจที่จะทาหน้าที่ในการ
ไกล่เกลี่ยของนายอาเภอให้ทราบเพื่อที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจไปใช้สิทธิดาเนินกระบวนการยุตธิ รรมต่อไป
7.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
7.1ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน พุทธศักราช 2530 ข้อ 4, 5 และ 6
เป็นการบัญญัติถึงหลักเกณฑ์อานาจหน้าที่ของคณะกรรมหมู่บ้านที่สามารถทาหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพ าทชุม ชนในข้อ พิพาทที่ เกี่ ย วกั บคดีแ พ่งและคดี อ าญาที่ ยอมความได้ ต ามที่ ผู้ ใหญ่ บ้า นมอบหมาย โดยให้ ฝ่ า ย
ปกครองคอยให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาและร่ ว มมื อ ในการฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ค ณะกรรมหมู่ บ้า น ซึ่ ง จะ เห็ น ได้ ว่ า
พระราชบัญญัตินไี้ ม่ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆไว้อย่างชัดเจนมากนัก
ข้อสังเกต ผู้วิจัยเห็นว่าในเมื่อประชาชนในชุมชนมีความใกล้ชิดกัน จึงมีการตั้งกฎกติกาในหมู่บ้านกันเอง แม้
บางเรื่องมีการขัดต่อกฎหมาย แต่การนาคดีมาไกล่เกลี่ยกันเองในชุมชนอาจจะสามารถช่วยยุติหรือระงับข้อพิพาทโดย
ไม่ต้องนาคดีขึ้นสู่ศาลได้ เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมและสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนได้ต่อไป โดยที่การไกล่
เกลี่ยจะสาเร็จผลหรือไม่ขนึ้ อยูก่ ับผู้ไกล่เกลี่ยและคู่พิพาทเอง รวมถึงพระราชบัญญัติน้ียังไม่มีการกาหนดทุนทรัพย์ใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งเหมือนกับกฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
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จึ ง มี ค วามอิ ส ระในการแก้ ไ ขปั ญ หาและตรงกั บ สภาพปั ญ หาในปั จ จุ บั น มากกว่ า ซึ่ ง สามารถพั ฒ นาและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพดีกว่า
7.2 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ... มาตรา 3, 5 และ 6
จากมาตราข้างต้นได้บัญญัติ หลักเกณฑ์และอานาจหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยในชุมชน ว่าเป็นการระงับข้อพิพาท
นอกศาลโดยคนในชุมชนมีบุคคลผู้ทาหน้าที่เป็นคนกลาง จัดให้มีการไกล่เกลี่ยเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขหรือยุติปัญหาข้อ
พิพาททั้งคดีแพ่งและคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีการระงับข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นโดยไม่ต้องนาคดีเข้าสู่ศาล เพราะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นเรื่องที่มีการปฏิบัติกันมาตลอด
และเป็นที่ยอมรับกันระหว่างคนในชุมชนตัง้ แต่ในอดีต รวมทั้งมีการบัญญัติถงึ คุณสมบัตขิ องผู้ไกล่เกลี่ยในชุมชนว่าต้อง
มีการผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และได้รับความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือในการทาหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย โดย
ไม่มีอคติและมีความเป็นกลางที่สุด จะเห็นได้ชัดว่าแม้จะมีการบัญญัติคุณสมบัติไว้แต่ประเทศไทยก็ยังไม่มีกฎหมาย
รองรับที่ชัดเจนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ทาให้ผลของการเจรจาไม่มีสภาพบังคับและประชาชนขาดความมั่นใจ
ในการนาคดีเข้าสูก่ ระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ข้อสังเกต ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการจัดการสอบประมวลผลความรูข้ องการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อเป็นมาตรฐานใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมากกว่าการผ่านการอบรม เนื่องจากไม่แน่ใจว่าแม้ผ่านการอบรมผู้ไกล่เกลี่ยจะมีความรู้
ความสามารถที่จะทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยอย่างมีประสิทธิภาพ
8. หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนของต่างประเทศ
เนื่องจากปัจจุบันมีการนากระบวนยุ ติธรรมทางเลือกในรูปแบบของการไกล่เกลี่ยในชุมชนไปใช้ในการยุติข้อ
พิพาท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคู่ความในการลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่าย ซึ่งในหลายๆประเทศก็มีการนากระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนมาใช้เช่นเดียวกับประเทศไทย โดยในการศึกษาวิจัยนีผ้ ู้วิจัยขอยกตัวอย่างของการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชุมชนของต่างประเทศ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์
8.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา การไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยมีบุคคลที่สามเป็นคน
กลางในการช่วยเหลือหรือแนะนาคู่พพิ าท เพื่อหาทางออกในการยุติขอ้ พิพาทด้วยการตัดสินใจของคูพ่ พิ าทเอง
ประเทศสหรัฐอเมริกาให้สิทธิคู่พิพาทที่จะเลือกระงับข้อพิพาทนอกจากพึ่งพากระบวนการยุติธรรม
ดั้งเดิม จึงเป็นที่มาของศูนย์ระงับข้อพิพาทมากมายที่จัดตัง้ ขึน้ โดยองค์กรเอกชน ซึ่งศูนย์ระงับข้อพิพาท 3 แห่ง ที่ตั้งอยู่
ในกรุงลอส แองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีแผนกภายในที่ทาหน้าที่ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเฉพาะ
The Asian Pacific American Dispute Resolution Center (APADRC) APADRC ก่อตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช
2532 เป็นองค์กรไม่แสวงหากาไรที่ให้บริการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทแก่ชุมชนในกรุงลอสแองเจลิส โดยได้รับเงินทุน
สนับสนุนจากรัฐบาล องค์กร มูลนิธิ และบุคคล ธรรมดา จุดเด่นของศูนย์แห่งนี้คือมีผู้ไกล่เกลี่ยที่รู้ภาษาเอเชีย เช่น
จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ตากาล็อก (ภาษาที่ใช้ใน ประเทศฟิลิปปินส์) เวียดนาม ไทย รวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน เป็นต้น
ดั งนั้น ผู้ ไกล่ เกลี่ ยที่ น่ี จึ งสามารถขจั ดอุ ปสรรคเรื่องการสื่อสารของคู่ พิพาทที่ ใช้ทางภาษาต่าง ๆ และมีวั ฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน กิจกรรม ของ APADRC ที่น่าสนใจ มีดังนี้
(1) การไกล่เกลี่ยชุมชน (Community Mediation) หมายถึง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ เกิดขึ้นในชุมชน เช่น
ปัญหาครอบครัว (ระหว่างคู่รักหรือสามีภริยา ผู้ปกครองกับบุตร) การหย่าร้าง (เพื่อตกลง เรื่องอานาจปกครองและ
ทาข้อตกลงดูแลบุตร) ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย (ผู้เช่ากับผู้ให้เช่า หรือระหว่าง เพื่อนบ้าน) ปัญหาแรงงาน (ค่าแรง
ข้อพิพาทระหว่างนายจ้างลูกจ้าง หรือเพื่อนร่วมงานด้วยกัน) ปัญหาทางธุรกิจ (ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค
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การทวงหนี้) ปัญหาของผู้สูงวัย (ปัญหาของคนในครอบครัวหรือระหว่างผู้ป่วยกับผู้ดูแล)หรือปัญหาระหว่างองค์กร
เป็นต้น โดยกระบวนการไกล่เกลี่ยจะเน้นหลักความสมัคร ใจ ไม่เปิดเผยความลับและความเป็นกลางเป็นสาคัญ
(2) การสร้างความปรองดอง (Conciliation) เมื่อผู้มีข้อพิพาทที่ไม่สลับซับซ้อนมาติดต่อที่ APADRC เช่น
ผู้ปกครองเกิดปัญหาบุตรก้าวร้าวและไม่ไปโรงเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์จะใช้วิธีโทรศัพท์พูดคุยอีก ฝ่าย เพื่อสอบถามและ
ช่วยบรรเทาปัญหา หากตกลงกันได้ คู่พิพาทอาจทาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อัก ษร โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ช่วย
ร่างข้อตกลงให้ วิธีน้ีแตกต่างจากการไกล่เกลี่ยซึ่งจาเป็นต้องให้คู่พิพาทมาพบกัน ที่ศูนย์ ส่วนวิธีการสร้างความ
ปรองดองนีค้ ู่กรณีเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ก็สามารถระงับข้อพิพาทได้แล้ว
(3) การไกล่เกลี่ยแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Mediation) วิธีการไกล่เกลี่ยนี้ถอื เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่
และน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะตั้งอยูบ่ นพืน้ ฐานความเชื่อที่ว่าการไกล่เกลี่ยโดยผู้ไกล่เกลี่ยที่มีวัยวุฒิ ใกล้เคียงกับคู่พิพาท
จะช่วยเพิ่มความสาเร็จของการไกล่เกลี่ยได้ APADRC โดยเน้นวิธีการนีใ้ นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงลอส แองเจ
ลิส เพื่อลดข้อพิพาทที่มักจะเกิดขึ้นในโรงเรียนตั้งแต่การปล่อยข่าวลือ การ ชกต่อย การล้อเลียน การล้อชื่อ การมอง
หน้าอย่างเหยียดหยาม ไปจนถึงการลักขโมย และลดความเข้าใจ ที่ไม่ตรงกันของนักเรียน ครู และเจ้าหน้ าที่ (สานัก
ระงับข้อพิพาท,สานักงานศาลยุตธิ รรม,2556)
ข้อสังเกต การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยที่
เน้นหลักความสมัครใจ ไม่เปิดเผยความลับและเน้นความเป็นกลางเป็นสาคัญ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกามีศูนย์ระงับข้อ
พิ พ าท โดยในศู น ย์ ร ะงั บ ข้ อ พิ พ าทนี้ จ ะมี แ ผนกภายในท าหน้ า ที่ ใ นการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทโดยเฉพาะ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทาหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยและควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง
8.2 ประเทศสิงคโปร์
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ซึ่งช่วยลดปริมาณคดี ขึ้นสู่
ศาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากจากรัฐบาล โดยรัฐบาลมีเป้าหมายให้ประเทศสิงคโปร์
เป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ กระบวนการดังกล่าว
ยังได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากจากประชาชน เพราะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าการฟ้องศาล
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ใช่เรื่องใหม่ในสิงคโปร์ ในอดีตสิงคโปร์มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนโดยผู้
หลักผู้ใหญ่ในแต่ละชุมชนมาแต่เดิม แต่ต่อมาอิทธิพลของการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ลด
ความสาคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แต่มีปริมาณการฟ้องคดีต่อศาลเพิ่มสูงขึ้น การไกล่เกลี่ยและการระงับข้อ
พิพาททางเลือกถูกนามาใช้อกี ครัง้ ในสิงคโปร์ช่วงทศวรรษที่ 1990 จากการแผ่ขยายแนวคิดตะวันตกเกี่ยวกับการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทและสิงคโปร์มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งสิงคโปร์ (SMC) ที่ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1997 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกาไร ที่ได้รับการรับรองโดย Singapore Academy of Law
SMC ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากในการระงับข้อพิพาทเชิงสมานฉันท์ โดยผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทต่างให้การยอมรับว่ากระบวนการนีช้ ว่ ยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาอีกด้วย
ผู้ไกล่เกลี่ ยของ SMC ประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชาญในวงงานต่างๆ เช่น สมาชิกรั ฐสภา อดีตผู้พิพากษา
สถาปนิก วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที นักจิตวิทยา อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น ผู้ ไกล่เกลี่ยเหล่ านี้จะได้รับการ
ฝึกอบรมและประเมินผลอย่างเข้มงวดโดย SMC ก่อนที่จะถู กแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยหลัก (Principal Mediators)
ของ SMC ซึ่ งในปั จจุ บั น แบ่ ง ความเชี่ย วชาญออกเป็ น 10 สาขา ได้ แ ก่ การเงิ น และการธนาคาร บริ ษั ทหรื อ ห้ า ง
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หุ้ นส่ วน การก่ อสร้ างและวิศวกรรม พลั งงานและทรั พยากรธรรมชาติ สุ ข ภาพ ทรั พย์สิ นทางปั ญญา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกันภัย การขนส่งสินค้า ทรัสต์ พินัยกรรม และการพิสูจน์พนิ ัยกรรม ในกรณีที่ข้อพิพาทต้องการความรู้
เฉพาะด้าน SMC จะแต่งตัง้ ผู้ไกล่เกลี่ยสองคนเพื่อช่วยกันไกล่เกลี่ย คนแรกจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อ
พิพาทนั้น ๆ ส่วนอีกคนจะเป็นนักกฎหมายที่คุ้นเคยกับประเด็นทางกฎหมาย ผู้ไกล่เกลี่ยของ SMC สามารถจัดการข้อ
พิพาทได้หลายภาษา ทั้งอังกฤษ ทมิฬ มาเลย์ แมนดาริน และภาษาจีนท้องถิ่นอื่น ๆ โดย SMC จะพยายามเลือกผู้ไกล่
เกลี่ยที่ใช้ภาษาเดียวกับคู่พิพาท เพื่อให้การไกล่เกลี่ยเป็นไปอย่างราบรื่น และหลีกเลี่ยงอุปสรรคอันเกิดจากการใช้ล่าม
ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ไกล่เกลี่ยอยู่ภายใต้บังคับของประมวลจริยธรรมของ SMC ซึ่งกาหนดให้ผู้ไกล่เกลี่ยต้อง
รักษาความลับ เป็นกลาง และเป็นธรรม (ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์, 2561)
ข้อสังเกต ผู้วิจัยเห็นว่าประเทศสิงคโปร์มีการฝึกอบรมและประเมินผลอย่างเข้มงวดโดยศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทแห่งสิงคโปร์ (SMC) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการเข้าเป็นผู้ไกล่เกลี่ย โดยสิงคโปร์มีการแบ่งความเชียวชาญในแต่
ละเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ย ทัง้ ผู้ไกล่เกลี่ยของประเทศสิงคโปร์ยังสามารคจัดการข้อพิพาทได้
หลากหลายภาษาเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงคู่กรณีและเพื่อให้การไกล่เกลี่ยมีความราบรื่น

สรุปผลและอธิปรายผล
การระงับข้ อพิพาทที่เกิ ดขึ้นในสังคมมีมาช้านานแล้ว เนื่อ งด้วยการใช้กระบวนการยุติธรรมทางศาลนั้น
ก่อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาคดี ล้ น ศาลและนั ก โทษล้ น เรือ นจ า จึ ง มีค วามพยายามในการหั น เหคดี ด้ ว ยการน าแนวคิ ด ของ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อย จัดความ
ขัดแย้งและสร้างความปองดองในสังคมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมี
หลายช่วงเวลา ซึ่งผู้วิจัยศึกษาถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี เป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลโดยมีฝ่าย
ปกครองคอยให้คาแนะนาปรึกษาและสนับสนุนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนให้แก่ประชาชน เพราะฝ่ายปกครองถือ
เป็นตาแหน่งสาคัญในการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคที่มีบทบาทในการช่วยไกล่เกลี่ยมาตั้งแต่ใ นสมัยอดีต
ดังนัน้ การได้มกี ารปรับปรุงให้กระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาลหรือการไกล่เกลี่ยในชุมชนมีประสิทธิภาพ มีความ
น่าเชื่อถือและมีสภาพบังคับใช้ตามข้อตกลงหรือข้อสัญญานั้น ก็จะทาให้การระงับข้อพิพาทที่เข้าสู่กระบวนการทาง
ศาลลดน้อยลง รวมทั้งยังช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วย ซึ่งบทบาทของฝ่ายปกครองใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนนัน้ ซึ่งมีกรณีดังต่อไปนี้ คือ
1. ปัญหาเรื่องการให้บทบาทหน้าที่อานาจของฝ่ายปกครอง
บทบาทของฝ่ายปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีเพราะฝ่ายปกครองเคยมี
ประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรม และมีความใกล้ชิดกับสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างดี จึงทาให้ฝ่ายปกครองสามารถ
พูดคุย เจรจา ไกล่เกลี่ย ประนอมข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2550 ให้อานาจเด็ดขาดกับนายอาเภอของอาเภอที่ความผิดทั้งทางแพ่งและทาง
อาญาเกิดขึน้ ในเขตอาเภอนั้น โดยทาหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาในการหาข้อยุติ เพื่อหาทางออกให้แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ แต่ปัญหาที่เจอในทางปฏิบัตจิ ริงนัน้ ส่วนใหญ่ปลัดอาเภอจะเป็นผู้ทาหน้าที่ในการไกล่
เกลี่ย เนื่องจากนายอาเภอมีหน้าที่หลากหลายจึงทาให้การทาหน้าที่บางอย่างไม่เต็มที่ จึงเห็นได้ว่าหากมีการกาหนด

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2598

ขอบเขตหน้าที่ให้กับปลัดอาเภอทาหน้าผู้ไกล่เกลี่ย โดยมีนายอาเภอเข้ามาคอยให้คาชี้แนะกับปลัดอาเภออาจสามารถ
ทาให้ในการทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพาทในชุมชนของอาเภอมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
2. ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยในชุมชน
เนื่องจากการกาหนดคุณสมบัตขิ องผู้ไกล่เกลี่ยเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาททางแพ่ง พุทธศักราช 2553 เป็นการบัญญัติถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะต้องห้ามของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
นั้น จะเห็นได้ว่าการคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ยของฝ่ายปกครองยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนกับคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยทาให้
การทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจไม่เพียงพอ แม้จะมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ย
3. ปัญหาเกี่ยวกับทุนทรัพย์ทางแพ่ง
เนื่อ งจากกฎกระทรวง ว่า ด้ วยการไกล่ เกลี่ ย และประนอมข้อ พิพ าททางแพ่ง พุทธศั กราช 2553 มีก าร
กาหนดให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 หรือมากกว่านั้น ซึ่งเมื่อมีปัญหาข้อพิพาทที่เกิด
ขึ้นมาสู่นายอาเภอนั้น มักเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อสังคมเป็นส่วนใหญ่เช่น ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับมรดก ที่ดิน ซึ่งการ
บัญญัติให้นายอาเภอมีอานาจในการประนอมข้อพิพาทในคดีที่มีทุนทรัพย์จึงเป็นการปิดกั้นการให้ความช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในสังคม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีบัญญัติไว้ในข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พุทธศักราช 2530 นั้นมิได้จากัดทุนทรัพย์ในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งจึงมีอิสระในการทาหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยมากกว่า ดังนั้นการระบุจานวนทุนทรัพย์ในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทที่นายอาเภอมีอานาจ จึงสมควรที่จะได้รับการแก้ไข เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในชุมชนมีประสิทธิภาพและ
ตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด
4. ปัญหาเรื่องการมีกฎหมายรองรับการไกล่เกลี่ยชุมชนในประเทศไทย
เนื่องจากการไกล่เกลี่ยทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาในชุมชนสามารถไกล่เกลี่ยได้ แต่จะประสบผลสาเร็จหรือไม่
ขึน้ อยูก่ ับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ซึ่งในประเทศไทยก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ทา
ให้ผลของการเจรจาไม่มีสภาพบังคับและประชาชนขาดความมั่นใจในการนาคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ประเทศไทยเคยมีการบัญญัติร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาพ.ศ... แต่ถูกยกเลิกไป เนื่องจาก
การไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจไม่ค่อยมีความน่าเชื่อไม่วา่ จะทาแบบตรงไปตรงมา เพราะผู้ไกล่เกลี่ย
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในพื้นที่และนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งในกรณีน้ีอาจมีผู้มีอิทธิพล ผู้บังคับบัญชา หรื อผู้ใหญ่
สั่งการให้ช่วยเหลือทางคดีได้
ผู้วิจัยเห็นว่า เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญาที่สะดวกรวดเร็ว
ไม่สิ้นเปลื้องค่าใช้จ่ายและเสียเวลา จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายให้มีสภาพสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรให้ความร่วมมือร่วมใจ เพื่อเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทหรือนาคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ยมากขึน้ เพื่อลดจานวนคดีที่เข้าสู่ศาลให้นอ้ ยลง
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ผู้วิจัยเห็นว่าการดาเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพาทในชุมชนยังไม่ได้มีประสิทธิภาพสูดสุด เนื่องจากยังมีปัญหาอีกหลายประการ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ฝ่ายปกครองมีบทบาทมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันจัดอบรม ฝึกปฏิบัติให้ฝ่ายปกครอง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบหรือเทคนิคในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งคดีแพ่งและคดีอาญาอย่างสม่าเสมอและ
มีความกระจ่างชัดทั้งด้านกฎหมายและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพาทเป็นต้น เพื่ อให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นควรกาหนดแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบที่มอบอานาจหน้าที่ให้ฝ่ายปกครองมี
อานาจหน้าที่จัดการความขัดแย้งในชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ โดยคานึงถึงความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ
2. ควรเปิดช่องทางให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้ามาช่วยเหลือฝ่ายปกครองในการทาหน้าที่
ไกล่เกลี่ยข้อพาทชุมชนเหมือนประเทศสิงคโปร์ ในการสร้างความโปร่งใส ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม
เพื่อให้คู่พิพาทมีความเชื่อมั่นในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดาเนินการโดยฝ่ายปกครอง โดยอาจจัดตั้งคนเดียว
หรือเป็นองค์คณะแล้วแต่ความเหมาะสมของคดีที่พิพาทนั้นๆ
3. ฝ่ายปกครองควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารถึงบทบาทหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับประชาชนในแต่ละ
ท้องที่ ในหลาย ๆ ช่องทาง อาทิเช่น ทางอินเตอร์เน็ต ทางป้ายไวนิลและทางการประชาสัม พันธ์ตามชุมชนเพื่อให้
ประชาชนรับรู้และเห็นประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน โดยการประสานงานและสนับสนุนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเช่น สานักงานยุติธรรมชุมชนประจาจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ซึ่งเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ความรู้
ให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
4. ควรพัฒนาศั กยภาพของผู้ไ กล่เกลี่ย โดยการจัดการสอบประมวลผลผู้ ไกล่เกลี่ยในชุมชนว่ามีความรู้
ความสามารถและประสิทธิเพียงพอต่อการเข้าทาหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยมากกว่าเพียงแค่การผ่านการอบรม เนื่องจากไม่
แน่ใจว่าแม้ผ่านการอบรมผู้ไกล่เกลี่ยจะมีความรู้ความสามารถที่จะทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยอย่างมีประสิทธิภาพได้ ในส่วน
ของฝ่ายปกครอง ควรให้มกี ารพัฒนาศักยภาพของผู้ไกล่เกลี่ยโดยการให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายกับผู้ไกล่
เกลี่ยอย่างกระจ่างชัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับผู้ไกล่เกลี่ยทุ กคนและยังควรมีการสอบ
ประมวลผลความรู้ประจาปีเพื่อเป็นมาตรฐานของการไกล่เกลี่ยชุมชนอีกด้วย และควรมีการมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมาตรฐานของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเป็นหลัก
5. ควรมีการยกเลิ กการกาหนดทุนทรั พย์ของนายอาเภอ เพื่อ จากปัญ หาข้อ พิพาทที่เกิดขึ้นและนามาสู่
นายอาเภอนั้น ส่วนใหญ่เป็นคดีที่มีผลกระทบต่อสังคมเช่นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับมรดก ที่ดิน เป็นต้นและบัญญัติเป็น
ประเภทของคดีที่พิพาทแทน

กิตติกรรมประกาศ
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กฎหมายลิขสิทธิ์และมาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการ
ใช้งานวรรณกรรมในสถาบันการศึกษา : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยพะเยา
Copyright law and legal measures relating to the collection of remunerations
from the use of literary works in education institution : A case study of the
University of Phayao.
กฤติยาภรณ์ วงศ์ขัน1*
Kitiyaporn Wongkan1*
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทาการศึกษาสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ กรณีการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานวรรณกรรมเพื่อการศึกษา โดยมุ่งศึกษาเฉพาะงานวรรณกรรมประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่ ถูกนามา
ทาซ้า โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ โดยสืบค้นและรวบรวมมาจากการดาเนินงานขององค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์
กับผู้ใช้งานวรรณกรรม รวมถึงการจัดตั้งองค์กรเพื่อจั ดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานวรรณกรรมเพื่อการศึกษาและ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ให้ความคุ้มครองงานวรรณกรรมกับเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิเพียงผู้
เดียวในการทาซ้า แต่กรณีของการศึกษา มีข้อยกเว้นการละเมิ ดลิขสิทธิ์ทาให้สามารถใช้งานวรรณกรรมนั้นได้หลาย
กรณี ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวมีความไม่ชัดเจนในการพิจารณาว่าลักษณะใด เป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เกินสมควร ดังนั้นการตัง้ องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์การใช้งานวรรณกรรม เพื่อการศึกษาจะช่วยลดปัญหาที่เกิด
จากการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเมื่อมีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ใช้งานวรรณกรรมแล้ว ผู้ใช้งาน
วรรณกรรมที่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้องค์กรจัดเก็บถือว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามมาตรา 15(5) ให้สามารถใช้
งานนัน้ ได้โดยไม่จาเป็นต้องใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ผ่านข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์อีก
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยอยากนาเสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในงาน
วรรณกรรมและกาหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้งานวรรณกรรมเพื่อ
การศึกษา อาจมีการออกกฎหมายรับรองหรือตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะ ในรูปแบบของ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
คาสาคัญ: ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม, จัดเก็บงานวรรณกรรม, วรรณกรรม
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the problem of enforcement of copyright law in case of
collection of royalties for educational literary works. The focus of the study was on this type of printed media
that was reproduced without the permission of the owner. This thesis researched from the operations of the
organization collecting copyright US literary works. This is a way to resolve conflicts between copyright owners
and the user literature. Including the establishment of organizations to collect royalties for the use of literature for
study and how to improve the copyright law of Thailand.
Copyright Act of 1994 provides protection for literary works. The copyright owner is the sole proprietor
of the reproduction but the case of education, with the exception of piracy makes it possible to use the
literature. In many cases these exceptions are uncertain as to which of these characteristics is a violation or
immoderate. In this way the establishment of copyright collecting organizations for educational literacy will help
to reduce the number of piracy exceptions. The organization collects royalties from literary users. Literary users
who pay the copyright to the collecting organization are deemed to have been authorized by the copyright
owner under Section 15 (5) to use it without the need for a copyrighted work through another piracy exception.
Case study the researcher wanted to propose the establishment of a charitable organization for the
owners of literary works by set forth legal measures relating to the collection system for educational literacy.
There may be a statutory endorsement or certification at the statutory level. In the form of an amendment act.
Copyright Act BE 2537.
Keyword: Copyright in literary work, collection of copyright remunerations, use of literary work in educational
institution

บทนา
สังคมในปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ แต่เดิมอยู่ในรูปของหนังสือ ตารา วารสารวิชาการ ด้วยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้อุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น สิ่งเหล่านีท้ าให้การทาซ้างานวรรณกรรมทาได้ง่าย รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้นเกินกว่าที่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ จะดูแ ลบริหารสิทธิ ได้เอง (กรมทรัพ ย์สินทางปัญญาร่วมกับสมาคมผู้จั ดพิมพ์และผู้ จาหน่า ยหนัง สือแห่ ง
ประเทศไทย, 15 ตุลาคมคม 2561) ทั้งนีก้ ารทาซ้าในปัจจุบันที่ยังพบเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการทาซ้าในลักษณะของ
การพิมพ์ การถ่ายเอกสาร การสแกนและการทาซ้าโดยการใช้ วิธีดิจิทัล ดาวน์โหลด เป็นต้น (หัทญา อัศวนิเวศน์,
2557) การกระทาในลักษณะดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็ดขาดของเจ้า
งานอันมีลิขสิทธิ์ที่กฎหมายรับรองไว้ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
แม้วา่ กฎหมายลิขสิทธิ์มอบสิทธิ์เด็ดขาดสาหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ก็ มีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อนุญาต
ให้ใช้งานลิขสิทธิ์ได้ในบางกรณี เพื่อไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของสิทธิเกินสมควร
มิฉะนั้นถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 32 จากการวิจัยดาเนินการ
โดยอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของสหรัฐฯแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหานี้ ในประเทศไทยไทยล่าสุดที่ IIPA
(International Intellectual Property Alliance) ระบุไว้ อุตสาหกรรมหนังสือและวารสารเผยแพร่ยังคงต้องเผชิญหน้ากับ
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การถ่ายเอกสารอันละเมิดลิขสิทธิ์โดยเฉพาะในและรอบๆโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมทั้งการแปลเอกสารที่ไม่ได้รับ
อนุญาตพิมพ์และการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น (IIPA Report on Copyright Protection in
Thailand 2018.) ระบุว่าประมาณ 60%ของนักเรียนทุกคนได้กระทาการคัดลอกสาเนาหนังสือตาราเรียน ทั้งที่โรงเรียน
และมหาวิทยาลัย(Ibid.) กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาชีว้ า่ การละเมิดลิขสิทธิ์สว่ นใหญ่ในภาคการศึกษาจะเกิดขึ้นในช่วงต้น
ปีการศึกษา (DIP Report on the Implementation of IP rights in Thailand 2015; See also DIP Report on the
Implementation of IP rights in Thailand 2017-2018.) สถิติแสดงให้เห็นว่าประมาณ 60% ของนักเรียนในกรุงเทพฯ
คัดลอกหนังสือทั้งเล่ม ถ้านักเรียนเหล่านีจ้ ะซื้อหนังสือเฉลี่ยต่อปี(ประมาณระหว่าง 10-15 เล่ม) จะส่งผลให้มียอดขาย
ประมาณ 180,000-270,000 บาท (IIPA Report on Copyright Protection in Thailand 2006) รายได้จากการคัดลอก
หนังสือของนักศึกษาทาให้อุตสาหกรรมหนังสือสูญเสียรายได้จากการขายหนังสือประมาณ 180,000-270,000 บาท
ต่อปี เนื่องจากปัญหาดังกล่าวตัวเลขนี้ ไม่รวมถึงการคัดลอก โดยครู อาจารย์ สหรัฐอเมริกาเป็นกังวลโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้ เนื่องจากหลายตาราวิชาการ หนังสือจากสานักพิมพ์ในสหรัฐอเมริกามีการทาซ้าในการรูปแบบ
เช่นเดียวกับการทาสาเนาตาราทั่วโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของประเทศไทย (IIPA Report on the Proposed
US-Thailand FTA 2017) IIPA ระบุว่าตัวเลขการละเมิดลิขสิทธิ์ในการภาคการศึกษาไทยยังคงค่อนข้างสูงและโดยทั่วไป
เฉลี่ยสาหรับการภูมิภาคเอเชีย (IIPA Report on Copyright Protection in Thailand 2016) จากการกระทาดังกล่าวจะมี
หน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบและปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ควรได้รับค่าตอบแทนจาก
การสร้างสรรค์ผลงานหรือสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเจ้าของลิขสิทธิ์และผลประโยชน์
สาธารณะโดยเฉพาะเรื่องของข้อยกเว้นด้านการศึกษา (Noppanun Supasiripongchai, 15 ตุลาคม 2561 )ข้อยกเว้น
สิทธิ์พิเศษนี้จะต้องไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลขิ สิทธิ์ตามปกติของเจ้าของสิทธิ์
ดังนัน้ ประเทศไทยควรมีการออกกฎหมายรับรอง เนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถูกละเมิดลิขสิทธิ์โดยการนางาน
อันมีลิขสิทธิ์ของตนไปทาซ้าดัดแปลง ออกจาหน่าย โดยที่ผลประโยชน์ในรูปของค่าลิขสิทธิ์ไม่ ได้ตกมาถึงผู้สร้างสรรค์
งานหรือเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างแท้จริง จึงจาเป็นจะต้องมีการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์สาหรับการทาซ้าด้านงาน
วรรณกรรม(Reproduction Rights Organizations: RROs) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาการทาซ้างานที่ผิดกฎหมาย
และก่อให้เกิดการเคารพต่อสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ ส่วนในต่างจังหวัดอาจให้สานักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงาน
ในการรับค่าลิขสิทธิ์แทนบริษัทจัดเก็บ โดยจะมีการวางระเบียบกฎเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดเก็ค่าลิขสิทธิ์ ตลอดจน
มีการกาหนดอัตราค่าตอบแทนในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทาให้ปัญหาความไม่เป็น
ธรรมและความซ้าซ้อนในการจัดเก็บเกิดขึ้นน้อย อีกประการหนึ่งจะทาให้ปัญหาการแอบอ้างว่าเป็นผู้รับมอบอานาจ
กระทาการรีดไถกับผู้ ใช้ง านลิข สิทธิ์ สามารถตรวจสอบและป้อ งกันได้ องค์กรดังกล่ าวจะต้องจัดตั้งขึ้นภายใต้
การสนับสนุนของรัฐบาลในการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์สาหรับการทาซ้า (หัทญา อัศวนิเวศน์, 2557) เพื่อให้
ประเทศไทยเป็ น ที่ ย อมรั บ ของนานาประเทศ ไม่ก่ อ ให้ เกิ ด การละเมิด ลิ ข สิ ทธิ์ แ ละช่ว ยปกป้ อ งผลประโยชน์ ข อง
ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ สานักพิมพ์และเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ืนๆ (กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 15 ตุลาคม 2561) จึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจทาการศึกษาปัญหาเรื่อง
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้งานวรรณกรรมในการศึกษาบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เรื่องทีผ่ ู้วิจัยได้ทาการศึกษาจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์และการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
โดยเน้นที่รูปแบบองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์วิธีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และการควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในการวรรณกรรมในการศึกษาและปัญหาการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์จาการใช้งานวรรณกรรมในสถาบันศึกษา โดยเฉพาะในพืน้ ที่มหาวิทยาลัยพะเยา
3. เพื่อศึกษากฎหมาย ระบบและวิธีการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้ในงานวรรณกรรมและกฎหมายควบคุม
กาจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และนามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ รูปแบบ องค์กร
จั ด เก็ บค่ า ลิ ข สิ ทธิ์ ส าหรั บการใช้ง านวรรณกรรมและวิธีก ารจั ด เก็ บค่ า ตอบแทนการใช้ง านวรรณกรรมเพื่ อ
แก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาปัญหาการละเมิดลิขสิทธิใ์ นวรรณกรรมประเภทหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ถกู นาเอาไปทาซ้า ดัดแปลง
เผยแพร่ต่อสารธารณชน โดยเครื่องถ่ายเอกสาร ในพืน้ ที่บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาและปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์จากการใช้วรรณกรรมในสถานศึกษาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ให้มีความเป็นธรรม ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย รูปแบบและระบบดาเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการทาซ้า
วรรณกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอและรูปแบบองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ในงาน
วรรณกรรมและแนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของไทย
สมมติฐานของการศึกษา
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ตามมาตรา 15 ได้รับรองสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของงานวรรณกรรม
ที่ ส ามารถได้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากการใช้ ง านวรรณกรรมในการศึ ก ษา แต่ ทั้ง นี้ ยั ง ไม่ มี อ งค์ ก รจั ด เก็ บ ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์
ด้านวรรณกรรมสาหรับการทาซ้า(RROs) และยังไม่มีมาตรการใดกาหนดวิธีการจัดเก็บค่าค่าลิขสิทธิ์ ไม่มีกฎหมาย
ควบคุ ม การจั ด เก็ บ ค่ า ตอบแทน จึ ง ศึ ก ษาเพื่ อ หารู ป แบบองค์ ก รจั ด เก็ บ ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ ค่ า ตอบแทนการใช้ ง าน
วรรณกรรม วิธีการและมาตรการในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และรูปแบบกฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในราคาที่
เป็นธรรมและไม่ซ้าซ้อน โดยการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์สาหรับ การทาซ้า (RROs) นั้นจะต้องเป็นตัวแทนของ
เจ้าของลิขสิทธิ์เข้ามาดูแล ตรวจสอบ ให้เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากการใช้งานวรรณกรรมที่เจ้าของลิขสิทธิ์
ควรจะได้ตามความเหมาะสมที่เกิดจากการทาซ้าและยังสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมสามารถ
ใช้งานได้โดยไม่เป็นการกระทาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่การจัดตั้งองค์กรจัดเก็บอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต้องมีกฎหมายที่
ควบการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือค่าตอบแทนการใช้งานวรรณกรรมจากผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ในอัตราที่เป็นธรรมด้วย

วิธีการศึกษา
ดาเนินการศึกษาศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative research)
โดยเชิงคุณภาพวิเคราะห์จากเอกสาร (Document Research)โดยทาการศึกษาจากการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก
หนังสือ ตารากฎหมาย ตาราวิชาการ ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ บทความ คาพิพากษา ตัวบทกฎหมาย เอกสารที่
เกี่ยวข้องและฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยนามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นระบบ ส่วนในเชิงปริมาณจะเก็บ
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ข้อมูลด้วยวิธีการสารวจ เน้นการเก็บข้อมูลจากร้านถ่ายเอกสารบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาจานวนมาก เพื่อทาการ
วิเคราะห์และทดสอบทฤษฎีหรือสร้างทฤษฎีและให้ความหมายในเชิงวิชาการมากกว่าการศึกษา

ผลการศึกษา
1. ความไม่ชดั เจนของข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์มาตรา 32 วรรค 1 กับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิใ์ น
การใช้งานวรรณกรรม
การคุ้มครองลิขสิทธิ์และการสร้างสรรค์งานประเภท “งานวรรณกรรม” เป็นงานทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ของประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายของ
ต่างประเทศด้วยการใช้งานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนจึงต้องทาด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิด
ลิขสิทธิ์ขึ้น เนื่องจากกฎหมายไทยได้บัญญั ติความคุ้มครองงานวรรณกรรมให้เจ้าของสิทธิมีสิทธิแ ต่เพี ยงผู้เดีย ว
(Exclusive Right) ในการทาซ้า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนไว้ในมาตรา 15 แต่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา
32 กาหนดข้อยกเว้นที่เป็นสาระสาคัญ “การกระทาแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพะราชบัญญัติน้ี หากไม่ขัด
ต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน อันมีลิขสิทธิ์ ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบ
ด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ” หลักเกณฑ์น้ีมาจากมาตรา 9(2) ของ
อนุสัญญากรุงเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ( Berne Convention for the Protection of
Literary and Artistic Works) กาหนดสาระสาคัญไว้วา่ “การทาซ้านัน้ ต้องไม่ขัดแย้งกับการแสวงประโยชน์ตามปกติของ
งานและไม่ทาให้เสื่อมเสียโดยไม่มีเหตุผลต่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้สร้างสรรค์ ” และมาตรา 13 ของ
ความตกลงว่าด้วยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกี่ยวกับการค้าที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS Agreement) บัญญั ติ
สาระสาคัญไว้ “กาหนดข้อจากัดหรือข้อยกเว้นสิทธิแต่ผู้เดียวได้ ซึ่งไม่ขัดแย้งกับการแสวงประโยชน์ตามปกติของงาน
และไม่ทาให้เสื่อมเสีย โดยไม่มีเหตุผลต่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ทรงสิทธิ” ข้อบังคับควบคุมข้อจากัดและ
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้นกาเนิดของการทดสอบ 3 ขั้นตอน (Three step test )ที่มาจากอนุสัญญาเบอร์น
เพื่อการคุ้มครองงานวรรณกรรมและงานศิลปะ ค.ศ.1971 ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของชาติภาคีสมาชิกอนุสัญญา
เบอร์น มาตรา 9 (2) ของอนุสัญญาเบอร์นปรับใช้แต่ กับข้อยกเว้นที่จากัดสิทธิในการทาซ้า (right to reproduction)
เท่านั้น ต่อมาการทดสอบ 3 ขั้นตอน (Three step test) ถูกนามาบัญญัติไว้ใน มาตรา 13 ของความตกลงทริปส์
โดยขยายขอบเขตการปรับใช้ให้ครอบคลุมไปถึงข้อยกเว้นของสิทธิทุกประเภท โดย three step test ใช้ในการควบคุม
กฎหมายข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ แต่ไม่ได้ใช้กับการกระทา แต่มาตรา 32 วรรคแรกนาบางส่วน
ของ three step test มาใส่ไว้สององค์ประกอบและนามาใช้กับการกระทา ทาให้ยากต่อความตีความ เพราะหากศาล
ตีความองค์ประกอบของ three step test ที่อยู่ในมาตรา 32 วรรคแรก ขัดกับที่การตีความ three step test ของ
the WTO Panel ใน WTO Panel decision WT/DS106 อาจถูกประเทศภาคีอ่ืนร้องเรียนได้ว่าประเทศไทยปฏิบัติขัดกับ
มาตรา 9 ของอนุสัญญากรุงเบอร์นและมาตรา 13 ของ TRIPS Agreement (Berne Convention for the Protection of
Literary and Artistic Works Article 9(2) and TRIPS Agreement Article 13) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา
32 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีข้อบกพร่องเรื่องการกาหนดจานวนและปริมาณในการทาซ้า โดยทุกกรณีศาล จะใช้
ดุลพินจิ ตัดสินปริมาณในการทาซ้ามากน้อยเพียงใดจึงจะกระทบสิทธิ ของเจ้าของสิทธิ์ แต่ในการตีความของศาลไม่มี
หลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนว่ า จ านวนหรื อ ปริ ม าณเท่ า ใด ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล พิ นิ จ ของศาล ตั ว อย่ า ง คดี อ าญาหมายเลข
แดง
ที่ อ.785/2542 จาเลยนาไปทาซ้านั้นมีเพียงร้อยละ 20.83 และร้อยละ 25 ของหนังสือทั้งเล่มเท่านั้น
ดังนั้นปริมาณของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่จาเลยในคดีน้ีนาไปใช้เพียง 1 ใน 5 หรือ1 ใน 4 ของตาราแต่ละเล่มจึงน่าเป็นที่
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ยอมรับได้ว่าเป็นปริมาณพอสมควร แต่หากนักศึกษาจะถ่ายเอกสารจากตาราทั้งเล่ม แม้จะถ่ายเอกสารตาราเพียง
คนละ 1 เล่ม น่าจะไม่ใช่ปริมาณการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ที่สมควร เพราะหากยอมให้นักศึกษาทาได้เช่นนั้น ผู้สร้างสรรค์
งานคงไม่อาจจาหน่ายงานที่ตนสร้างสรรค์ ย่อมขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามมาตรา
32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ดังนั้นการตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์การใช้งานวรรณกรรม
เพือ่ การศึกษาจะช่วยลดปัญหาในการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเมื่อมีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ใช้งาน
วรรณกรรมแล้ว ผู้ใช้งานวรรณกรรมที่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ก็ถือว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์
ตามมาตรา 15(5) ให้สามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (Noppanun Supasiripongchai,
15 ตุลาคม 2561) แต่ในปัจจุบันยังขาดมาตรการบางประการในการกาหนดวิธีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการละเมิด
สิทธิ์ของเจ้าของ ส่งผลเป็นการยากที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะทาการจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ ทั้งนี้หากองค์กรที่จัดตั้งขึ้น
ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของรั ฐ บาลเป็ น องค์ ก รกลางส าหรั บ การบริ ห ารจั ด เก็ บ ค่ า ตอบแทนลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเภทงาน
วรรณกรรม ย่อมเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือเจ้าของลิขสิทธิ์ในการบริหารจัดการและไม่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์
ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ สานักพิมพ์และเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ อีกทั้งยังสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบมีความชัดเจน โปร่งใส และมีอิสระในการกาหนดอัตราจัดเก็บ อัตราการ
หักค่าใช้จ่าย อัตราการจัดสรรคืนแก่สมาชิก โดยมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเพื่ อให้ผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์สามารถใช้งาน
ลิขสิทธิ์ได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าเมื่อจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้บริษัทหนึ่งแล้วยังต้องจ่ายให้บริษัทอื่นอีกเหมือนที่ผ่านมา เจ้าของ
สิทธิ์ เช่น ผู้สร้างสรรค์ ผู้ประพันธ์ผลงาน สานักพิมพ์ จะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่และมีหลักประกันว่าจะได้รับ
จัดสรรค่าตอบแทนจากบริษัทจัดเก็บที่แน่นอนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและจูงใจให้มีการสร้างสรรค์
งานใหม่ ๆ เพิ่มมากขึน้ ผู้ใช้งาน เช่น ร้านถ่ายเอกสาร นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูบาอาจารย์ บุคคลทั่ว ๆ ไป ฯลฯ จะ
สามารถเลือกใช้ผลงานจากบริ ษัทจัดเก็บได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความพอใจในเรื่องคุณภาพของผลงานและ
อัตราการจัดเก็บที่เป็นธรรม และเมื่อได้จ่ายค่าตอบแทนแล้วจะได้รับความคุ้มครองบุคคลอื่นไม่สามารถเรียกเก็บ
ซ้าซ้อนหรือข่มขู่ดาเนินคดีอีก ผู้วิจัยเห็นว่าองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ การสนับสนุน ของรัฐบาลเป็นองค์กรกลางนั้นไม่
ก่อให้เกิดปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่เป็นธรรม มีความซ้าซ้อน นอกจากนี้ยังเกิดปัญหากับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่
ถูกเอาเปรียบจากบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยไม่จัดสรรค่าลิขสิทธิ์ให้หรือให้น้อยไม่เป็นไปตามจานวนและภายในเวลา
ที่กาหนดไว้ตามข้อตกลงผู้ขออนุญาตใช้บริการยังสามารถจะชาระค่าบริการในการขออนุญาตที่เพียงครั้งเดียว ไม่มี
ปัญหาการเก็บซ้าซ้อน องค์กรกลางในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม จึงเป็นองค์กรที่ช่วยแก้ปัญหาข้างต้น
ทั้งในเรื่องการนามูลค่าจากงานลิขสิทธิ์ออกมาใช้ การพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ งานลิขสิทธิ์และ
ตัวเจ้าของผลงาน ตระหนักรู้ว่าลิขสิทธิ์ลักษณะใดไม่สามารถกระทาการละเมิดลิขสิทธิ์ได้
2. ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมการศึกษาบริเวณสถาบัน การศึกษามหาวิทยาลัย
พะเยา
การละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมบริเวณสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความ
ต้องการใช้งานวรรณกรรมในการศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล รูปแบบการละเมิดที่พบ
เห็นได้ชัดเจน คือ การทาซ้าจากเครื่องถ่ายเอกสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว โดย ไม่จาเป็นต้องไปหาซื้อหนังสือจาก
ร้านขายหนังสือทั่วไป ผู้ที่ทาซ้างานวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูบาอาจารย์เพื่อใช้สาหรับการ
เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาส่วนมากเข้าใจว่าได้รับการยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 มาตรา 32 แต่ในความเป็นจริงการใช้งานวรรณกรรมในการศึกษานั้น ทุกกรณีศาลจะใช้ดุลพินิจในการ
ตั ด สิ น ปริ ม าณในการท าซ้ ามากน้ อ ยเพี ย งใดจึ ง จะกระทบสิ ทธิ ข องเจ้ า ของสิ ทธิ์ ซึ่ ง ในการตีค วามของศาลไม่ มี
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หลักเกณฑ์ที่แน่นอนว่าจานวนหรือปริมาณเท่าใดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้เคยยกข้อยกเว้นของ
กฎหมายขึน้ ต่อสู้คดี ยกตัวอย่าง คาพิพากษาของศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีอาญา
หมายเลขแดงที่ อ.785/2542 ศาลทรัพย์สินฯกลางเห็นว่า “วิชาการตลาด การบริหารธุรกิจและวิชาเบื้องต้นทาง
สังคมศาสตร์เป็นวิชา ที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนจานวนมากในแต่ละภาคการศึกษา หากนักศึกษาคนใด นาหนังสือเรียน
ดังกล่าวไปทาซ้าในบทที่อาจารย์ผู้สอนกาหนดให้เรียนก็ดูจะเป็นการใช้อย่างเป็นธรรมอันเป็นข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2537 วรรคสอง (1) เมื่อนักศึกษาทุกคนทาในลักษณะเดียวกันนักศึกษาทุกคนย่อม
ได้รับการยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย แทนที่นักศึกษาแต่ละคนจะต้องถ่ายเอกสารคนละ 1 ชุด นักศึกษาก็อาจจ้าง
หรือใช้ให้บุคคลอื่นทาแทนตน แม้ร้านถ่ายเอกสารจะกระทาเพื่อการค้าแต่การค้าดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการใช้
แรงงานเครื่องจักรและวัสดุของร้านค้า โดยคิดราคาแผ่นละ 60 สตางค์ ร้านถ่ายเอกสารจึ งมิได้ค้ากาไรจาการทา
ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น แต่เป็นการทาตามสัญญาจ้างระหว่างนักศึกษาและร้านค้า ร้านค้าเป็นเสมือนเครื่องมือ
หรือตัวแทน ในการถ่ายเอกสารทาสาเนาของนักศึกษา ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของนักศึกษาย่อมสามารถใช้กับ
ร้านค้าได้ด้วย ในส่วนปริมาณของงานอันลิขสิทธิ์ที่จาเลยนาไปทาซ้านั้นมีเพียงร้อยละ 20.83 และร้อยละ 25 ของ
หนังสือทั้งเล่มเท่านั้นเป็น การพอสมควร” จากคาพิพากษาข้างต้นไม่ปรากฏว่ามีสานักพิมพ์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้
แต่งตั้งตัวแทน เพื่อมาเจรจาขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในงานวรรณกรรมและหากนักศึก ษา ครูอาจารย์หรือร้านถ่า ย
เอกสาร จะแต่งตั้งตัวแทนของบุคคลดังกล่าวขึน้ มาจะต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อขอทาสาเนาอย่างถูกต้องใน
การใช้งานวรรณกรรมการศึกษา ซึ่งไม่ปรากฏว่าบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวจะต้องปฏิบัติอย่างใด เจ้าของลิขสิทธิ์ต้อง
สร้างระบบการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานวรรณกรรมและอานวยความสะดวกให้แก่บุคคล ผู้ประสงค์จะขอใช้สิทธิ
ในการท าส าเนางานวรรณกรรม มิ ฉ ะนั้ น ไม่ อ าจถื อ ได้ ว่ า การท าส าเนาดั ง กล่ า วเป็ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ต าม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5843/2543 ศาลฎีกาได้กลับคาพิพากษา
คดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.785/2542 โดยวิจัยว่า “จาเลยประกอบกิจการรับจ้างถ่ายเอกสารเย็บเล่มและเข้าปก
หนังสือ มีสถานประกอบการอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย อ. ซึ่งใช้หนังสือวิชาการจัดการและการตลาดอันมีลิขสิทธิ์ของ
โจทก์ร่วมทั้งสาม ในการให้การศึกษาแก่นักศึกษา จาเลยได้ทาซ้างานบางส่วนของหนังสือทั้งห้าเล่มของโจทก์ร่วมโดย
จัดทาเป็นเอกสารจานวน 43 ชุด เก็บไว้ที่ร้านของจาเลย จาเลยย่อมมีโอกาสที่จะขายเอกสารที่จาเลยทาซ้าขึ้นมา
ดังกล่าวแก่นักศึกษา ทั้งในชั้นจับกุมและสอบสวนจาเลยซึ่งกระทาในวันเดียวกัน จาเลยก็ให้การรับสารภาพว่าทาซ้า
งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน เพื่อขาย เสนอขายหรือมีไว้ขาย อันเป็นการที่จาเลยทาซ้าขึ้นเอง เพื่อการค้าและแสวงหา
ประโยชน์จากการขายสาเนางานที่จาเลยทาซ้าขึ้นมา มิใช่การรับจ้างถ่ายเอกสารจากนักศึกษาที่ต้องการได้สาเนาที่
เกิดจากการทาซ้าไปใช้ในการศึกษาวิจัยอันเป็นเหตุยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
มาตรา 32(1)” คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5843/2543 ข้อเท็จจริงที่ว่าจาเลยทาซ้าในปริมาณร้อยละ 20.83 และ
ร้อยละ 25 ของหนังสือทั้งเล่ม ในเรื่องของกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นมาตรา 32 มีเจตนารมณ์ให้
สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เฉพาะในทางการศึกษา การที่จาเลย
ทาซ้างานวรรณกรรมประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นจากทัง้ หมด น่าจะเป็นปริมาณที่พอสมควรและไม่ขัดต่อการแสวงหา
ประโยชน์และไม่กระทบกระเทือนสิทธิ อันชอบด้วยกฎหมาย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ได้วินิจฉัยไว้ แต่เรื่องปริมาณการทาซ้างานวรรณกรรมของจาเลยศาลฎีกามิได้วินิจฉัยไว้ โดยศาลฎีกาเห็นว่าการทาซ้า
งานวรรณกรรมของจาเลยมีลักษณะของการทาซ้าเพื่อการค้ากาไร จาเลยจึงไม่สามารถกล่าวอ้างข้อยกเว้นของ
กฎหมายและไม่สามารถสรุปได้ว่าร้อยละที่จาเลยทาซ้างานวรรณกรรมประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นว่าจะไม่เป็นการใช้
งานวรรณกรรมที่เป็นธรรมหรือไม่ การสารวจปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา จากกลุ่มตัวอย่าง
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ที่เก็บข้อมูลมีร้านถ่ายเอกสารจานวน 9 ร้านโดยมีเจ้าของร้านและพนักงานร่วมกันทาแบบสอบถาม พบว่าผู้ที่เข้าใช้
บริการร้านถ่ายเอกสาร ส่วนมากเป็นนักศึกษานิสิตร้อยละ 70 ครูบาอาจารย์ร้อยละ 20 และบุคคลทั่วไปอีก
ร้อยละ 10 เอกสารที่ทาซ้าส่วนใหญ่ คือเอกสารประกอบการเรียนการสอนและหนังสือ ตาราเรียนที่ทาซ้าบางส่วน
ร้อยละ 40 จานวน 10-20 ครัง้ ต่อวัน และทัง้ เล่มร้อยละ 60 จานวน 1-5 เล่มต่อวัน ทุกครั้งที่มีการถ่ายเอกสารให้กับ
นักศึกษานิสิต ทางร้านถ่ายเอกสารได้รับคาสั่งหรือสัญญาว่าจ้างให้ถ่ายเอกสารเป็นบางครั้งบางคราวถึงร้อยละ 60
ไม่มเี อกสารคาสั่งหรือสัญญาว่าจ้างของนักศึกษาร้อยละ33.3 และมีเอกสารคาสั่งหรือสัญญาว่าจ้างให้ถ่ายเอกสาร
เพียงร้อยละ 6.7 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงยึดถือตามคาพิพากษาศาลฎีการ้านถ่ายเอกสาร หากทาโดยได้รับคาสั่งหรือ
สัญญาว่าจ้างทาสาเนาเอกสารระหว่างนิสิ ตนักศึกษาอ้างข้อยกเว้น การละเมิด ลิขสิทธิ์ ของนั กศึกษากับร้ านถ่า ย
เอกสารที่ทาโดยอาศัยข้อยกเว้นของนักศึกษา เนื่องจากสามารถพิสูจน์ได้ว่าการทาซ้าดังกล่าวเป็นคาสั่งหรือสัญญา
ว่าจ้างของนักศึกษา คาว่า “จ้าง” โดยมิใช่คาสั่งของนักศึกษาหรือสัญญาว่าจ้างทาของนักศึกษาเป็นการว่าจ้างทาง
วาจา หรือมีการถ่ายสาเนาเอกสารเก็บไว้ก่อน ในกรณีดังกล่าวนี้ถือว่าไม่มหี ลักฐานพิสูจน์ในการว่าจ้างหากจะนาสืบก็
เป็นการยากที่จะนาสืบได้ แต่อย่างใดทางร้านถ่ายเอกสารจึงมิอาจอ้างข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะการกระทา
ของร้ า นถ่ า ยเอกสารมิใ ช่เ พื่อ การศึ ก ษาหรือ วิจั ย แต่ เป็ น ไปเพื่อ ธุ ร กิ จ จึ ง ถื อ ได้ ว่ า ทางร้ า นถ่ า ยเอกสารบริ เวณ
มหาวิทยาลัยพะเยาละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งจากที่สารวจทางร้านถ่ายเอกสารทราบถึงการละเมิดลิขสิทธิ์
เจ้าของลิขสิทธิ์ถึงร้อยละ 40 และไม่ทราบว่าเป็นการละเมิดเข้าของลิขสิทธิ์ถึงร้อยละ 60 และกลุ่มตัวอย่าง นิสิต
นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป เก็บข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นจานวน 100 คน พบว่าทุกท่านทราบดีว่า
หนังสือทุกเล่มไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน หนังสือวิชาการ ฯลฯ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ร้อยละ 85 ไม่ทราบว่าหนังสือทุก
เล่มไม่วา่ จะเป็นหนังสือเรียน หนังสือวิชาการ ฯลฯ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ร้อยละ 15 ทุกท่านทราบว่า การสาเนาเนื้อหา
ในหนังสือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ถือเป็นการละเมิดร้อยละ 87.2 ไม่ทราบว่าการสาเนาเนื้อหาในหนังสือไม่ว่าจะมาก
หรือน้อย ถือเป็นการละเมิดร้อยละ 12.8 โดยแต่ละให้ท่านเหตุผลว่าทราบแต่ไม่เคยคิดว่าจะนาไปใช้หรือเผยแพร่
ในทางต่าง ๆ จึงไม่ได้คดิ เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ บางครัง้ หนังสือก็มีราคาแพงเกินกว่าที่นักศึกษาจะจ่ายไหว จึงต้องใช้
วิธีการถ่ายสาเนาหรือคัดลอกเพื่อใช้เรียน ไม่ได้คานึงถึงผลกระทบแค่เพียงคัดลอกมาเพื่อเรียนเท่านั้น แต่ถึงแม้ทุก
ท่านจะทราบดีว่าการทาสาเนาเอกสาร หนังสือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้สนับสนุนให้ มีการผลักดันให้มีการคุ้มครอง
งานวรรณกรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ร้อยละ 100 เพราะหากมีคุ้มครองวรรณกรรมต่างๆจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ย่อม
ผลักดันให้วรรณกรรมมีการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้กับเจ้าของวรรณกรรมในการผลิตผลงาน
ใหม่ที่มีคุณภาพยิ่งขึน้ ดังนัน้ ข้อมูลที่ผู้เขียนสารวจพบว่าปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ทางร้านถ่ายเอกสาร นิสิตนักศึกษา
อาจารย์และบุคคลทั่ว ไป โดยทาซ้าทั้งเล่ มเป็นการละเมิด ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์
ร้านถ่ายเอกสารจะกล่าวอ้างว่าไม่ทราบว่าการถ่ายเอกสารให้กับนักศึกษาเป็นการละเมิ ดลิขสิทธิ์ของเจ้าของและ
การถ่ายสาเนาเอกสารไม่มเี อกสารรับจ้างถ่ายเอกสารไว้ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถเอาผิด
ทางร้านถ่ายเอกสาร โดยผลักดันให้มีการคุ้มครองงานวรรณกรรม เจ้าของลิขสิทธิ์ เราควรหาทางแก้ไขปัญหาใน
เรื่องนี้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ร้านถ่ายเอกสารและผู้ใช้งานวรรณกรรมทุกคน
3. ปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้งานวรรณกรรมในสถาบัน การศึกษา
เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีระบบจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมและปั ญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเรียกเก็บซ้าซ้อน
โดยอัตราค่าลิขสิทธิ์ที่สูงเกินควร ในราคาที่ไม่เป็นธรรม ซ้าซ้อน การจาหน่ายหนังสือที่มีราคาแพงเกินกว่าที่นักศึกษา
จะจ่ายไหว การจัดซื้อจัดหาหนังสือดาเนินการช้าใช้เวลานานในการจัดส่ง ผู้ใช้และร้า นถ่ายเอกสารไม่สามารถขอรับ
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ใบอนุญาต ในการใช้ส่ือการเรียนการสอนได้ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่น นอกเหนือจากการทาซ้าเนื้อหาโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่มหี น่วยงานหรือองค์กรเข้ามากากับดูแลเกิดการแอบอ้างสิทธิของเจ้าของ
สิทธิ์เจ้าของสิทธิ์ไม่ได้ค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ที่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้ยกตัวอย่าง คาพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขแดงที่ อ.785/2542 ซึ่งในคดีน้ีแตกต่างจากข้อเท็จจริง ในคดีหมายเลข
แดงที่ อ.784/2542 ในคดีก่อนจาเลยสามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าในการทาซ้าซึ่ งงานอันมีลิขสิทธิ์ จาเลยสามารถนา
สืบถึงรายชื่อนักศึกษาที่ว่าจ้างตนจึงอ้างข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ แต่ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. 785/2542 นี้
วินจิ ฉัยว่า “โจทก์ฟ้องว่า จาเลยนาเครื่องถ่ายเอกสารทาสาเนาจากต้นฉบับหนังสือ ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์
ร่วมทั้งสามเป็นเล่ม จานวน 71 เล่ม หนังสือยัง ไม่เข้าเล่มจานวน 290 ชุด และเอกสารเป็นแผ่นจานวน 158 ชุด
(6,122 แผ่น) จาเลยทาซ้า โดยความริเริ่มของตนมิใช่คาสั่งของนักศึกษา จาเลยจึงมิอาจอ้างข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของนักศึกษา เพราะการกระทาของจาเลยมิใช่ เพื่อการศึก ษาหรือวิจัย แต่เพื่อธุรกิจของตน ซึ่งจากจานวนที่
ทาซ้าที่มากย่อมกระทบกระเทือนต่อสิทธิและการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเข้าของสิทธิ์ เกินควร การกระทา
ของจาเลยจึงเป็นความผิดฐานทาซ้าซึ่งงานวรรณกรรมอัน มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นเพื่อการค้า ” คดีน้ีคู่ความยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและศาลฎีกามีคาพิพากษาดังนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1772/2543 จาเลยถูกฟ้องว่านาเครื่องถ่ายเอกสารทาสาเนาจากต้นฉบับหนังสือซึ่ง
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ร่วมทั้งสามเป็นเล่มจานวน 71 เล่ม หนังสือยังไม่เข้าเล่มจานวน 290 ชุด และเอกสาร
เป็นแผ่นจานวน 158 ชุด (6,122 แผ่น) จาเลยต่อสู้ว่าจาเลยมีอาชีพรับจ้างถ่ายเอกสารได้ถ่ายสาเนาเอกสารตามคาสั่ง
ของนักศึกษาที่นาไปใช้เพื่อการศึกษาหรือวิจัย จึงได้รับยกเว้นมิให้ถอื ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลเห็นว่าจาเลยกล่าว
อ้างข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ของจาเลยที่จะต้องนาสืบ เพื่อพิสูจน์การกระทาของจาเลยได้รับ
การยกเว้นความผิด ตามคากล่าวอ้างแต่จาเลยไม่มีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า มีนักศึกษามาว่าจ้างให้จาเลยถ่าย
สาเนาเอกสารเพื่อนาไปใช้ในการศึกษาหรือวิจัย มิใช่เพื่อหากาไร แต่อย่างใด พยานหลักฐานของจาเลยเป็นเพียงคา
เบิ กความลอย ๆ ไม่มีน้าหนั กน่า เชื่อ ถือ ข้อ เท็จ จริง รั บฟั ง ไม่ไ ด้ว่า การระทาของจ าเลยเข้ า เงื่อ นไขแห่ ง ข้อ ยกเว้น
ความรับผิด จาเลยจึงมีความผิดฐานทาซ้างานอันมีลิขสิทธิ์” จากคาพิพากษาข้างต้น จะเห็นได้วา่ ศาลฎีกายืนตามศาล
ชั้นต้นและศาลฎีกาวินิจฉัยในลักษณะเดียวกัน คือ จาเลยไม่สามารถหาพยานหลักฐานที่เป็นนักศึกษามาเบิกความ
ว่าเป็นผู้ว่าจ้างให้จาเลยทาซ้าเพื่อการศึกษาหรือวิจัยการกระทาของจาเลยจึงเป็นการแสวงหากาไร ไม่สามารถ
อ้างข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าว จะเห็นถึงสภาพปัญหาของการละเมิดลิข สิทธิ์ในด้าน
วรรณกรรมการศึกษาที่ไม่มอี งค์กรจัดเก็บหรือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม เข้ามาควบคุมดูแลและชีข้ าด
ถึงสาเหตุของการกระทาที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้และในกรณีที่มีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ไม่ธรรม ซึ่งเลือกปฏิบัติโดยจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในราคาแตกต่างกันจากธุรกิจชนิดเดียวกันที่มี
การใช้งานประเภทเดียวกัน
การสารวจปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา จากกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลมีร้านถ่าย
เอกสารจานวน 9 ร้านโดยมีเจ้าของร้านและพนักงานของร้านร่ว มกันทาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของ
ร้านถ่ายเอกสาร มิได้รับคาสั่งหรือสัญญาว่าจ้างให้ถ่ายเอกสารนัน้ มีบางเป็นบางคราวถึงร้อยละ 60 ไม่มีการเอกสาร
รับจ้างถ่ายสาเนาเอกสารร้อยละ 33.3 มีเอกสารการรับจ้างหรือใบสั่งเพียงร้อย 6.7 ซึ่งเจ้าของร้านและพนักงานของ
ร้าน ส่วนมากไม่ทราบว่าต้องมีเกี่ยวกับการรับจ้างหรือใบสั่งเอกสารว่าเป็นการละเมิดเจ้าของลิขสิทธิ์ถึง ร้อยละ 60
และทราบว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์เพียงร้อยละ 40 โดยเอกสารหรือหนังสือส่วนใหญ่ที่นามาถ่ายเป็น
ภาษาไทย ร้อยละ 78 ภาษาอังกฤษร้อยละ 12และภาษาอื่น ๆ อีกร้อยละ 10 แม้ทางร้านถ่ายเอกสารบริเวณ
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มหาวิทยาลั ย พะเยา จะทราบว่า การถ่ า ยส าเนาเอกสาร ไม่มีค าสั่ ง หรือ สั ญ ญาว่า จ้ า งของนั ก ศึก ษานั้ น ถื อ เป็ น
การละเมิด ลิ ข สิ ท ธิ์ ซึ่ ง เป็ น การขั ด ต่ อ การแสวงหาประโยชน์จ ากงานอั น มีลิ ข สิ ทธิ์ ต ามปกติข องเจ้ า ของสิ ท ธิ์ แ ละ
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของสิทธิ์เกินสมควร ซึ่งทางร้านถ่ายเอกสารหาได้พยายาม
ดาเนินการติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสานักพิมพ์ แต่อย่างใด จากที่สารวจถึงร้อยละ 93.3 ส่วนร้อยละ 6.7 ติดต่อไป
ทางเจ้า ของลิขสิ ทธิ์ห รือส านัก พิมพ์แล้ว ก็ตาม กลุ่มตั วอย่าง นิสิ ตนัก ศึกษา อาจารย์แ ละบุ คคลทั่วไป เก็บข้ อมู ล
แบบสอบถามความคิดเห็น จานวน 100 คน พบว่าแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นกับการให้มีจัดตั้งองค์กรการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์รูปแบบต่าง ๆ โดยแต่ละท่าน เห็นด้วยให้มีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยร้อยละ 54 จัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์กับผู้ที่สมัครใจจ่ายค่าลิขสิทธิ์ร้อยละ 26 และให้จัดเก็บกับสถานที่ที่ได้มีการคัดลอกวรรณกรรมร้อยละ 20
ทุก ท่ า นเห็ น ด้ว ย หากมี กฎหมายควบคุ ม การจั ด เก็ บค่ า ลิข สิ ทธิ์ที่ต้อ งควบคุม องค์ก รจั ดเก็ บให้ จั ด เก็ บค่ าลิ ข สิ ทธิ์
ในอัตรา ที่เป็นธรรมกับผู้ใช้งานวรรณกรรม เพื่อการศึกษาและการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ จากผู้ใช้ทุกรายที่ประกอบธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน งานประเภทเดียวกัน ปริมาณที่เท่ากันต้องมีความเท่าเทียมกันร้อยละ 100 กลุ่มตัวอย่างถือได้ว่าเป็น
ตัวแทนของระบบการจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมการศึกษา มีความบกพร่องเป็นอย่างมาก เจ้าของ
ลิขสิทธิ์หรือสานักพิมพ์ไม่สามารถตรวจสอบดูได้ว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ของตนได้ถูกละเมิดไปแล้วมากน้อยเพียงใด
อีกทัง้ ไม่ปรากฏว่าสานักพิมพ์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อเจรจาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หากครูบาอาจารย์
นิสิตนักศึกษา หรือร้ายถ่ายเอกสารต้องการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อการทาสาเนาเอกสารอย่างถูกต้อง
ดังนัน้ หลักการและสาระสาคัญของออกกฎหมายนี้ หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้จัดตั้ง “องค์กรกลาง” เพียงองค์กรเดียว
เพื่อรวบอานาจและผูกขาดการจัดเก็บลิขสิทธิ์ทั่วประเทศ โดยภาครัฐจะเข้ามา “ควบคุมราคา” อัตราการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ รวมทั้งจะลดอัตราโทษการทาละเมิดลิขสิทธิ์ ให้เหลือโทษปรับอย่างเดียว บริษัทจัดเก็บไม่ได้ใช้เฉพาะกับ
งานวรรณกรรมเท่านั้น แต่ใช้กับงานลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ ทุกประเภทด้วย เช่น ดนตรีกรรม ศิลปกรรม เป็นต้น งานลิขสิทธิ์
ทุกประเภทมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ ถ้าสามารถบริหารการจัดเก็บค่าตอบแทน ด้วยความเรียบร้อยไม่มีการเอารัดเอา
เปรียบ ไม่มกี ารจัดเก็บซ้าซ้อน ฉะนั้นจึงต้องดาเนินการออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับ
องค์กรจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ สาหรับการทาซ้างานวรรณกรรม (RROs) เพื่อใช้ควบคุมกันเอง ให้มีการเคารพสิทธิ์
ซึ่งกันและกัน และหาวิธีการป้องกันไม่ให้มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นอีก
4. ระบบจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้งานวรรณกรรมในสถาบันการศึกษา
หากจะกล่าวถึงระบบจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ต้องกล่าวถึงองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารสิทธิใน
งานอันมีลิขสิทธิ์ องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์สามารถตรวจตราการใช้งานโดยส่งตัวแทนขององค์กรไปตรวจตราการใช้
งานที่ ไม่ไ ด้ รับอนุ ญ าตจากองค์ ก รและการอนุ ญาตให้ ผู้ ประกอบการใช้ง านอั น มีลิ ขสิ ทธิ์ การจั ดเก็ บค่ าลิ ข สิ ทธิ์
การจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์รวมทั้งการดาเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์กับผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
4.1 ระบบจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้งานวรรณกรรมในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยได้คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 6
ทั้งสิ้น 9 ประเภท โดยงาน 9 ประเภทดังกล่าวได้จัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ประเภทต่าง ๆ ไว้เฉพาะ อาทิ บริษัท
ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จากัด และบริษัทโฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งได้ รับจัดตั้งเป็นองค์กรกลางใน
การเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานดนตรี (มนัส มอบมั่น, 2542) ดาเนินการจัดเก็บจากการใช้งานลิขสิ ทธิ์ของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ในรูปแบบบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง จากข้อมูลของกรมทรัพย์ทางปัญญาพบว่า ปัจจุบันมีบริษัทจัดเก็บ
ทั้งสิ้น 37 บริษัท (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 24 กันยายน 2561) จานวนบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ขึ้นทะเบียนอย่าง
เป็นทางการ มีจานวนมาก ทาให้ก่อให้เกิดปัญหากับผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ได้แก่ การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่เป็นธรรม มีความ
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ซ้าซ้ อน นอกจากนี้ ยัง เกิ ดปั ญหากั บผู้ส ร้า งสรรค์ผ ลงานที่ ถูก เอาเปรี ยบจากบริ ษัทจัด เก็ บค่ าลิข สิทธิ์ ไม่จัด สรร
ค่าลิขสิทธิ์ ให้หรือให้น้อยไม่เป็นไปตามจานวนและภายในเวลาที่กาหนดไว้ ตามข้อตกลงและยังมีสภาพปัญหาที่หนัก
กว่านี้ ซึ่งเกิดจากกลุ่มบุคคลที่ทาการแอบอ้างกฎหมายและกว้านซื้อใบมอบอานาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ไปทาการข่มขู่
เรียกเงิน ในลักษณะของการรีดไถจากผู้ใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์และเจ้าของธุรกิจเพื่อแลกกับการไม่ถูก
ดาเนินคดี (ปัญหาในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์, 18 ธันวาคม 2561) ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวนั้น พบว่ากฎหมายลิขสิทธิ์
ของประเทศไทยนั้น ไม่มีกฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่า ลิขสิทธิ์ของบริษัทจั ดเก็บ ก่อให้เกิดปั ญหาการเรียกเก็ บ
ซ้าซ้อนโดยอัตราค่าลิขสิทธิ์ที่สูงเกินควรในราคาที่ไม่เป็นธรรม ซ้าซ้ อนและยังไม่มีมาตรการใดกาหนดวิธีการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ ดังนัน้ ในมุมมองของผู้วิจัยมองถึง ปัญหาของการมีองค์กรกลาง ในการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานดนตรีที่
ไม่มีกฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดเก็บ หากจะมีการแก้ไขกฎหมายหรือการตรากฎหมายขึ้นใน
เรื่องจัดตั้งองค์กรในการจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์แล้ว ประเทศไทยยังต้องมีกฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ขององค์ การจัด เก็บค่ าลิ ข สิ ทธิ์ โดยกฎหมายดัง กล่า ว ต้อ งเน้น ที่ก ารควบคุ ม องค์ ก รจั ด เก็ บให้ จั ดเก็ บค่ า ลิข สิ ทธิ์
ในอัตราที่เป็นธรรมกับผู้ใช้งานวรรณกรรมเพื่อการศึกษาและการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ดังกล่าวผู้ใช้บริการทุกรายต้อง
ได้รับการให้บริการที่ความเท่าเทียมกัน กฎหมายดังกล่าวต้องสามารถควบคุมการอนุญาตให้ใช้งานวรรณกรรมอัน
มีลิ ข สิ ทธิ์ใ นรู ปแบบต่า ง ๆ ได้อ ย่า งมีประสิ ทธิ ภ าพและเป็ นธรรมกับทั้ ง เจ้า ของลิข สิ ทธิ์ และผู้ ใ ช้ง านอั นมีลิ ขสิ ทธิ์
(Noppanun Supasiripongchai, 15 ตุลาคม 2561) ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรที่จะสร้างระบบจัดตั้งองค์กรกลางในการจัดเก็บ
ค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ เพื่อหาวิธีการและมาตรการในการจัดเก็บค่าตอบแทนโดยการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
สาหรับการใช้งานวรรณกรรมในการศึกษาให้ถูกต้องและให้เกิดประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ตามมาตรา 15 พระราชบัญ ญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แต่หากสร้างระบบจัดตั้งองค์กรกลางในการจัดเก็ บ
ค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ แต่ไม่เน้นให้มีการควบคุมองค์กรจัดเก็บให้จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้าน
วรรณกรรมการศึกษาก็จะมีสภาพปัญหาเช่นเดียวกันองค์กรกลางในการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานดนตรีเช่นปัจจุบัน
4.2 ระบบจั ดเก็บค่ าลิ ขสิท ธิ์จากการใช้ง านวรรณกรรมในสถาบัน การศึก ษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา มีศูนย์กลางระหว่างผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ เรียกว่า Copy Clearance Center
(CCC) เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1978 โดยกลุ่มของนักประพันธ์ สานักพิมพ์ และผู้ใช้
(users) ตามคาแนะนาของรัฐสภา เพื่อช่วยให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ (Royalties) จากผู้ที่นางานของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ไปใช้ เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย บริษัท ห้องสมุดร้านหนังสือ ร้านถ่ายเอกสาร CCC เป็นผู้อนุญาตให้
ใช้สิทธิ์ในการทาซ้ารายใหญ่ที่สุดของโลก โดยจะให้ใช้สิทธิ์ในการนาส่วนหนึ่งของงานที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ทาซ้า ไม่ว่าใน
รูปแบบการพิมพ์ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (สุรพล คงลาภ, 19 ตุลาคม 2561) บริการของ CCC มีลักษณะดังนี้
1) Annual Authorisations Service (AAS) เป็นบริการให้อนุญาตการทาซ้าแก่องค์ขนาดใหญ่ที่มี
พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งประสงค์จะขอใช้งานลิขสิทธิ์ บริการในรูปแบบนี้จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นรายปี โดยคิด
คานวณจากสถิตผิ ลรวมของค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ที่เจ้าของลิขสิทธิ์แจ้งและรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการสารวจสถิติของ
การถ่ายสาเนา (Photocopying) ของพนักงานของบริษัทหรือองค์กรที่เข้าทาสัญญาอนุญาตกับ ASS การอนุญาตที่
ASS จะอนุญาตครอบคลุมถึงงานวรรณกรรมประเภทต่างๆไม่วา่ จะเป็นหนังสือ ตารา นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จดหมาย
แจ้งข่าว โดย AAS เป็นหนึ่งในบริการของ CCC เป็นกลไกกลางอย่างหนึ่งที่อานวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์จะ
ขออนุญาตใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ เมื่อผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตทาสัญญาการทาซ้ากับทาง AAS ผู้ได้รับอนุญาตก็จะมี
สิทธิที่จะถ่ายเอกสารสาเนาที่อยู่ในความดูแลของ CCC ได้โดยไม่จากัดจานวน แต่มีเงื่อนไขว่างานที่เกิดจากการทา
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สาเนาจะนาไปใช้ภายในองค์กรของผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการเอาสาเนาไปใช้นอกองค์กร ซึ่งสัญญา
อนุญาตที่ทากับ AAS (AAS License) จะให้การคุ้มครองมิให้ผู้ได้รับอนุญาตถูกฟ้องร้องดาเนินคดีในข้อหาละเมิด
ลิขสิทธิ์ จากเจ้าของลิขสิทธิ์ (วันชัย รักษ์สริ ิวรกุล, 2540, หน้า 121-123)
2) Academic Permission Service (APS) เป็นอีกหนึ่งในบริการของ CCC ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเป็น
ศูนย์กลางในการดาเนินการให้อนุญาต(Permissions) และการจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ การผลิตเอกสารรายวิชา
เกี่ยวกับการศึกษา(Course packs) โดย APS จะทาการให้อนุญาตไว้ลว่ งหน้า(Pre-Authorized) ในการให้อนุญาตนาเอา
งานอันมีลิขสิทธิ์ ที่มีผู้ประสงค์จะนาเอาไปทาซ้านาเอางานลิขสิทธิ์ไปใช้ได้ทันที ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ให้อานาจ CCC
ในการตกลงและให้อนุญาตแก่ผู้ประสงค์ขอใช้งานเอกสารศึกษาโดยยังเป็นผู้จัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์และจัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยทาง CCC สร้างระบบการขออนุญาตและมีการลงทะเบียนผ่านทางคอมพิวเตอร์
ระบบออนไลน์ ทาสัญญาอนุญาตให้ทาซ้างานโดยผ่านทาง APS อนุญาตให้ทาซ้างานเกี่ยวกับการศึกษาตามที่
สถาบันการศึกษา ร้านขายหนังสือตลอดจนศูนย์ถ่ายสาเนาเอกสารได้ร้องขอมา (เรื่องเดียว,หน้า123-125)
3) Transactional Reporting Service (TRS) ให้บริการอนุญาตในการทาซ้าสาหรับ องค์กร
หน่วยงาน หรือ บุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการให้บริการของ AAS และ APS โดย TRS จะเป็นตัวประสานในการขออนุญาต
ในการทาซ้า รูปแบบที่ใช้ดาเนินการนั้นเหมือนกับหน่วยงานบริการอินทีมีสัญญาอนุญาต (License Agreement) เป็น
เอกสารในการขออนุญาต หน้าที่ของ TRS นัน้ เป็นผู้ที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการทาสาเนาไม่วา่ จะเป็นชื่อผู้สร้างสรรค์
ชื่องานที่นาเอามาทาสาเนา เมื่อ CCC รวบรวมข้อมูลต่างๆจากผู้ใช้บริการแล้วส่งข้อมูลให้แก่ CCC เพื่อเป็นข้อมูลใน
การจัดเก็บค่าตอบแทนและจัดสรรให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลาในการหาตัวเจ้าของลิขสิทธิ์
ตลอดจนไม่ตอ้ งมีจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงด้วยตนเอง (เรื่องเดียว,หน้า129-131)
5. ระบบจัดเก็บและกฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย
5.1 ระบบจัดเก็บที่เหมาะสมกับประเทศไทย
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีระบบการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่ าตอบแทนลิขสิทธิ์สาหรับการทาซ้างาน
วรรณกรรมที่เรียกว่า Reproduction Rights Organizations (RROs) จึงต้องหาแนวทางรูปแบบการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ที่สอดคล้องกับระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ในความเห็นของผู้วิจัยมองระบบ Annual Authorisations
Service
(AAS) เป็ น ระบบให้ บ ริ ก ารอนุ ญ าต การท าซ้ าแก่ อ งค์ ก รขนาดใหญ่ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีนิสติ นักศึกษา ทัง้ หมดมากกว่า 15,000 คน ในมุมมองของผู้วิจัย AAS เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ให้
ความสะดวกและง่ายต่อการขออนุญาตและการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่า งถูกต้อง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร หากเลือกระบบ AAS การขออนุญาตที่ ASS จะอนุญาต
ครอบคลุมถึงงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นหนังสือ ตารา นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จดหมายแจ้งข่าว และ
AAS เป็นหนึ่งในบริการของ CCC กลไกกลางที่อานวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ได้มี
ข้อมูลติดต่อ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ในการสืบค้นหาเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ละคนในการทาซ้าหรือถ่ายสาเนาแต่
ละครั้ง เมื่อผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตทาสัญญาการทาซ้ากับทาง AAS ผู้ได้รับอนุญาตก็จะมีสิทธิที่จะถ่ายเอกสาร
สาเนาที่อยู่ในความดูแลของ CCC ได้โดยไม่จากัดจานวน ซึ่งระบบ AAS ดีกว่า อีก 2 ระบบ คือ APS และ TRS
โดยระบบ APS มีข้อจากัดในเรื่องของจานวนที่จะถ่ายสาเนา กรณีที่ทาสาเนาจะอนุญาตให้ถ่ายสาเนาได้ไม่เกิน 25%
ของงานทั้งหมด ผู้ขอใช้ไม่มีสิทธิ ขาย หรือแจกจ่าย สาเนาที่จัดจาหน่าย โดยผู้ขอใช้ต้องแสดงว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
และชื่อเจ้าของสิทธิ์ และงานต่าง ๆ ที่ทาซ้าต้อง ไม่มบี ันทึกในอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นเสียจะถูกกระทาขึน้ ก่อน
หรือระหว่างภาคการศึกษา ในการถ่ายสาเนามี ขอบเขตในการสาเนามิใช้เป็นการให้สิทธิเด็ดขาดในการทาสาเนา
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ทั้งหมด หากกระทาที่เกินกว่าที่ได้รับอานาจ ผู้ใช้ถือว่ามีความผิดฐานละเมิดสิทธิในการทาซ้าและทางเจ้าของลิขสิทธิ์ก็
คงจะไม่ย่อมให้มีการทาสาเนางานของตนทั้งหมด ส่วน TRS การทาสาเนา ในงานลิขสิทธิ์จะได้รับการอนุญาตแต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้บริการจะสามารถนาเอางานไปใช้ได้ทุกกรณีกล่าวคือจะมีข้อยกเว้นว่าการนาเอาสาเนางานไป
ใช้จะต้องเป็นการส่วนตัวหรือใช้ภายในองค์กรเท่านัน้ นอกจากนี้การอนุญาตของ TRS ไม่ครอบคลุมถึงการกระทาดังนี้
การทาสาเนางานเพื่อการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เช่น การโฆษณา การทาสาเนางานทั้งหมด และเพื่อจาหน่ายหาก
จะทามาสาเนาแต่ไม่สามารถนาไปใช้ในผลงานของตนหรือเพื่อทาสาเนาไว้ศึกษาในจานวนที่มาก มิสามารถทางานใน
2 ระบบนี้ จึงเลือกการบริการ ในรูปแบบ AAS ซึ่งจะต้องจ่ายเงินค่าตอบลิขสิทธิ์เป็นรายปีหรือภาคการศึกษา โดยทาง
มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนในการชาระค่าลิขสิทธิ์แทนครูบาอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ประโยชน์จากการทาสัญญากับ
AAS สามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีปัญหาในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์และปัญหาการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานวรรณกรรม และสะดวกต่อการที่ผู้ขอใช้บริการอย่างครูบาอาจารย์ นิ สิตนักศึกษา ในการขอ
อนุญาตใช้งานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ เจ้าของผลงานได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามอัตราที่มีผู้ขออนุญาตใช้งาน
5.2 กฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย
อย่างไรก็ตามการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์สาหรับการทาซ้างานวรรณกรรม (RROs) ต้องมีกฎหมาย
ควบคุมการจั ดเก็ บค่าลิขสิ ทธิ์ขององค์กรจัดเก็บค่าลิ ขสิทธิ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยสามารถควบคุมองค์กรจัดเก็ บ
ค่าลิขสิทธิ์ในอัตราและราคาที่เป็นธรรมกับผู้ใช้งานวรรณกรรม โดยระบบการจัดเก็บข้อมูลลิขสิทธิ์ Copyright Collecting
Society (CCS) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ควบคุมการปฏิบัติการออกใบอนุญาตในการใช้งานในภาคการศึกษาของไทย
โดยมีกฎหมายควบคุมการจั ดเก็บค่ าลิ ขสิ ทธิ์ ขององค์ กรจั ดเก็ บค่าลิ ขสิทธิ์ เพื่อการศึกษาโดยต้องควบคุมการจั ดเก็ บ
ค่าลิขสิทธิ์จากผู้ใช้ทุกรายให้มีความเท่าเทียมกัน ตัวอย่างผู้ได้รับอนุญาตอาจขอให้ศาลพิจารณาว่าอัตราค่าลิขสิทธิ์มีความ
สมเหตุสมผลหรือไม่เมื่อเทียบกับอัตราอื่น ๆ ที่จัดทาโดย CCSs (Noppanun Supasiripongchai, 15 ตุลาคม 2561) กฎหมาย
ดังกล่าวต้องสามารถควบคุมการอนุญาตให้ใช้งานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรมกั บเจ้ าของลิ ขสิ ทธิ์ และผู้ ใช้งานอั นมีลิ ขสิ ทธิ์ ยกตั วอย่าง เช่ น คณะกรรมการลิ ขสิ ทธิ์ ตั้ งขึ้ นโดยเฉพาะเจาะจง
(the Copyright Tribunal) เพื่อควบคุม และชี้ขาดในกรณีที่มีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่ธรรม มีการเลือกปฏิบัติโดยจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ แตกต่างกันจากธุรกิจชนิดเดียวกันที่มีการใช้งานประเภท ตัวอย่างเช่น จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากร้านถ่ายเอกสาร
สองร้านไม่เท่ากัน ทั้งที่ร้านถ่ายเอกสารทั้งสองร้านมีการใช้งานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ในรูปแบบเดียวกันและใช้ในปริมาณ
ที่เท่ ากั น กรณี เช่นนี้ควรเปิ ดโอกาสให้ผู้ ไ ด้ รับการปฏิบัติที่ไม่เป็ นธรรมสามารถร้ องไปที่ คณะกรรมการลิ ขสิ ทธิ์ ตั้งขึ้น
โดยเฉพาะเจาะจง โดยกฎหมายดังกล่าวต้องสามารถควบคุมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต
เช่น การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ของเจ้ าของลิขสิทธิ์ทั้งหมด หรือใช้งานอันมีลิ ขสิทธิ์ ทั้งหมดที่องค์กรจัดเก็บเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้จัดเก็บ หรือขออนุญาตใช้งานอันมีลิขสิทธิ์แบบเป็นงานๆไปก็ควรมีกฎหมายควบคุมให้การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
เป็นไปในอัตราที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย (เรื่องเดียวกัน) ในปี 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เสนอให้มี
การแก้ไขพระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เรื่องการควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยร่างฯฉบับแก้ไขพระราชบัญญัตินี้
ได้ผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ไม่สามารถผ่านสภานิติบัญญัติ เนื่องจากบริษัทจัดเก็บ
ค่าลิ ขสิทธิ์ขนาดใหญ่ ไม่สนับสนุ นร่างกฎหมายฉบั บนี้ ในความคิดเห็นของผู้วิจัยมองว่ากฎหมายควบคุมการจัดเก็ บ
ค่าลิขสิทธิ์มีความจาเป็นที่ เพราะมีการร้องเรียนมากกว่า 100 ราย ทั้งที่ผ่านสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวหาว่า การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไม่มี ความเป็นธรรม
เอาเปรี ยบ มีการจั ดเก็บซ้าซ้อน จั บกุมและข่ มขู่เรี ยกค่ายอมความ โดยร่างกฎหมายควบคุ มการจัดเก็ บค่ าลิ ขสิ ทธิ์
ควรมีสาระสาคัญ เช่น ห้ามบริษัทจัดเก็บกระทาการ ดังต่อไปนี้ (1) ลดทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
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หรือข้อกาหนด เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนโดยอนุมัติคณะกรรมการกากับดูแล (2) ควบเข้ากันกับบริษัท
จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอื่น เว้นแต่เป็นการควบเข้ากันกับบริษัทจัดเก็บด้วยกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนโดยอนุมัติคณะกรรมการกากับดูแล (3) นาค่าตอบแทนไปใช้เพื่อการอย่างอื่น นอกจากจัดสรรให้แก่บรรดาสมาชิก
หรือหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทจัดเก็บตามข้อกาหนด (4) เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือ
บริษัทมหาชนจากัดอื่น ในเรื่องการกากับดูแลบริษัทจัดเก็บ ควรมีสาระสาคัญ เช่น บริษัทจัดเก็บต้องเก็บรักษาสัญญา
มอบหมาย สัญญาให้ใช้งาน ทะเบียนสมาชิก บัญชีงาน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าตอบแทนและการ
จัดสรรค่าตอบแทนไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทจัดเก็บไม่น้อยกว่าห้าปีโดยจะเก็บรักษาในรูปแบบหรือวิธีการใดก็ได้
ผู้เขี ยนเห็ นถึงความจ าเป็ นที่ จะต้องมีร่างกฎหมายควบคุ มการจั ดเก็ บค่ าลิ ขสิ ทธิ์เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปั ญหาการจั ดเก็ บ
ค่าลิขสิทธิ์ไม่มคี วามเป็นธรรม การเอาเปรียบ การจัดเก็บซ้าซ้อน จับกุมและข่มขู่เรียกค่ายอมความเกิดขึ้น

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากที่ ผู้ เขี ย นได้ ศึก ษากฎหมายลิ ข สิ ทธิ์ แ ละปั ญ หาการจั ด เก็ บค่ า ลิ ข สิ ทธิ์ จ ากการใช้ง านวรรณกรรมใน
สถาบันการศึกษา ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ระบบการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมของประเทศ
ไทย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีบทบัญญัติที่ไม่ครอบคลุมกับสภาพปัญหาที่พบในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทาให้กฎหมาย ไม่มีประสิทธิภาพเพีย งพอที่จะบริหารจัดการค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ผู้วิจัยจึง
เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. เห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือการออกกฎหมายรับรอง
หรือตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะ เพื่อจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์สาหรับการ
ทาซ้างานวรรณกรรม (RROs)
2. ควรใช้กลไกของบริษัทจัดเก็บในการแก้ปัญหามากกว่าการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะบริษัท
จัดเก็บไม่ได้ทาให้เจ้าของลิขสิทธิ์เสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และนิสิตหรือผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ในภาคการศึกษา
สามารถ ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ได้ เพราะมหาวิทยาลัยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ผ่านค่าเล่าเรียนของนิสิต ซึ่งดีกว่าการใช้ข้อยกเว้น
การละเมิด แม้นิสติ จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ได้แต่เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ไม่ได้คา่ ตอบแทน
3. เห็นว่าควรนาเอาหลักการและระบบการจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์สาหรับการทาซ้างานวรรณกรรมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นแม่แบบ ในการร่างกฎหมายใหม่จึงจาเป็นต้องคานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพสังคม
ในปั จ จุ บัน และความต้อ งการของเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ นั ก ประพั น ธ์ ผ ลงาน ส านั ก พิ ม พ์ และควรมีอ งค์ ก รก ากั บการ
ตรวจสอบการทางานขององค์กรจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ สาหรับการทาซ้างานวรรณกรรม (RROs) หากเลือก
ระบบ Annual Authorisations Service (AAS) การขออนุญาตที่ ASS จะอนุญาตครอบคลุม ถึงงานวรรณกรรม
ประเภทต่าง ๆ และการบริการในรูปแบบ AAS จะต้องจ่ายเงินค่าตอบลิขสิทธิ์เป็นรายปี หรือภาคการศึกษา โดยทาง
มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ นิสิต นักศึกษาในการทาสัญญากับ AAS ปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์
และปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานวรรณกรรมจะมิเกิดขึ้น ด้วยเหตุน้ีจึงสะดวกต่อผู้ขอใช้บริการอย่างเช่น
ครูบาอาจารย์ นิสติ นักศึกษา ที่มตี ัวแทนของมหาวิทยาลัยในการขออนุญาตในใช้งานวรรณกรรมเจ้ าของผลงานได้รับ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามอัตราที่มผี ู้ขออนุญาตใช้งาน
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4. ควรมีกฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ที่ต้องควบคุมองค์กรจัดเก็บให้
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในอัตราที่เป็นธรรมกับผู้ใช้งานวรรณกรรมเพื่อการศึกษาและการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ จากผู้ใช้ทุกรายที่
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ใช้งานประเภทเดียวกัน ใช้ปริมาณที่เท่ากันต้อง มีความเท่าเทียมกัน โดยกฎหมายต้อง
สามารถควบคุมการอนุญาตให้ใช้งานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอยของร้านอาหารบริเวณ
กว๊านพะเยา
Legal Issues Relating to the Solid Waste Management System of the
Restaurant in Area around Kwan Phayao
ถิรวรรณ กลางณรงค์1*
Thirawan Klangnarong1*
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของกฎหมายและกฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอยของ
ผู้ประกอบกิจ การร้ า นอาหารบริเวณกว๊า นพะเยา สัง คมไทยในปัจ จุบัน ผู้ค นนิยมบริโ ภคอาหารนอกบ้ า นมากขึ้น
มีร้านอาหารเกิดขึ้นมากมายทั้งร้านค้าที่อยู่ในอาคารบ้านเรือน หรือในศูนย์การค้า ซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันและ
ร้านอาหารที่มีรูปแบบแตกต่างกันไป จึงชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างและสาระสาคัญของระบบกฎระเบียบว่าด้วย
การจั ด การขยะมู ล ฝอยในร้ า นอาหารของกว๊า นพะเยาซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยประเด็ น ปั ญ หาหลั ก 2 ประการ คื อ
ประการที่ แรกเพื่อ ศึก ษาถึง สถานการณ์ ปัญ หาและอุ ปสรรคในการก าจั ดขยะมูล ฝอยของผู้ประกอบการกิจ การ
ร้านอาหารในการจัดการขยะมูลฝอย ประการที่สอง ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของกับการกาจัดขยะมูลฝอยของร้านอาหารบริเวณกว๊านพะเยา ดังนั้น กว๊านพะเยาจาเป็นต้องมีการจัดการระบบ
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่มีแหล่งกาเหนิดจากร้านอาหารจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง หากปล่อยให้มี
การจัดการระบบที่ไม่ถูกวิธีและการกาจัดอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการในเวลาที่เหมาะสมแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่อสุขภาพของอนามัยของมนุษย์ และสัตว์ รวมไปถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายได้
คาสาคัญ: ขยะมูลฝอย, คัดแยก, สิ่งแวดล้อม ,ร้านอาหาร ,กว๊านพะเยา
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Abstract
The purpose of this article is to consider the regulations and laws relating to the waste management of
the restaurant in area around Kwan Phayao. (The Lake of Phayao province) In area around Kwan Phayao,
people often have food outside their homes, so there is high competition of restaurant business because there
are many restaurants in the buildings and in shopping centers. This Article focuses on the structural problems
and the importance of the rules governing the management of solid wastes in restaurants. There are two main
issues: 1) the waste management starting from the sources of solid wastes and then the waste sorting process;
the overlapping power of the agencies controlling and enforcing the laws related to the solid waste
management.
Thus In area around Kwan Phayao needs the system and government agencies which can solve the
problem of the solid wastes from the restaurants. If such system cannot properly solve the problem of the solid
waste in the appropriate period of time, then it can cause other problems such as health problems and
environment problems
Keywords: solid waste , separation , environment , restaurant ,Kwan Phayao

บทนา
ปัจจุบันโลกมีการจานวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น ประชากรโลกมีพฤติกรรมบริโภคแบบวัตถุนิยม ทาให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้เกิดการสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามล พิษของ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็นมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศของโลก
เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทัง้ นี้ปัญหามลพิษที่ทวีความรุนแรง
ขึ้นทุกวัน คือ ปัญหาขยะมูลฝอยที่เห็นอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร เมืองขนาดกลาง
หรือชุมชนขนาดเล็ก ล้วนต้องเผชิญปัญหาจากขยะมูลฝอยทั้งสิ้น ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนั้น อาจเป็นมูลฝอยที่อยู่ใน
สภาพอั น ตรายหรือ ไม่เป็ น อั น ตรายต่ อ ชีวิ ต มนุ ษย์ ห รือ สิ่ ง มีชีวิ ต อื่น ๆ แต่ ก็ เป็ น ปั ญ หาต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลถึ ง
สุขอนามัยของประชาชนทั่วไป ปัจจุบันแนวโน้มปัญหาขยะมูลฝอยจะสร้างปัญหาให้กับสังคมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยไป
จะเห็นได้ว่าแหล่งกาเหนิดขยะมูลฝอยนั้นมีหลากหลายทั้งจากชุมชนครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และภาคธรุกิจ ซึ่งในภาคธุรกิจนั้น การประกอบกิจการร้านอาหารเป็นแหล่งกาเหนิดขยะมูลฝอย [1] ทางหนึ่งที่มี
ปริมาณมากขึ้นตามความต้องการบริโภคของประชาชน
ในที่นขี้ อกล่าวถึงคาว่า “ร้านอาหาร” ตามนิยาม คือ สถานที่จาหน่ายอาหาร และ สถานที่สะสมอาหาร ซึ่ง
กาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535 ให้ไว้ดังนี้
“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มใิ ช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้
เพื่อประกอบอาหารหรือ ปรุ งอาหารจนสาเร็ จ และจ าหน่า ยให้ผู้ ซื้อ สามารถบริโ ภคได้ ทัน ที ทั้ งนี้ไม่ว่า จะเป็ นการ
จาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
นิยามของคาว่า “ขยะมูลฝอย” (solid waste) หมายถึง หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษ
สินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลีย้ ง
สัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน [2] แต่กลุ่มขยะบาง
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ประเภท เช่น ประเภทขวดแก้ว (glass) ยกตังอย่างเช่น ขวดสุรา ขวดเบียร์ ขวดโซดา กล่องใส่อาหาร กล่องโฟม ขวด
น้าเปล่า ขวดน้ามันพืช กระป๋อง (tin can) เป็นกลุ่มขยะมูลฝอยที่สามรถนากลับมาใช้ประโยชน์อกี ได้ โดยจะต้องมีนา
องค์ความในรู้เรื่องการลด คัดแยก และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ [3] (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) ตาม
หลักการดังต่อไปนี้ คือ
1) ลดการใช้ (Reduce) คือ การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ (Refuse)
ปฏิเสธการใช้บรรจุภัณฑ์ฟมุ่ เฟือย รวมทั้งขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก รวมถึงการ
หลีกเลี่ยงการเลือกซือ้ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั้น
2) การใช้ซ้า (Reuse) ใช้ซ้า เป็นหนึ่งในแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า การใช้ซ้า
เป็นการที่เรานาสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้งานไปแล้ว และยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้อีก เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่
รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น
3) การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการนาวัสดุต่าง ๆ อย่างเช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ
มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลด
การใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม
สาหรับกลุ่มที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษ
เนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ อินทรีย์สาร และขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้
เร็ว สามารถนามาหมักทาปุ๋ยได้ ซึ่งขยะย่อยสลายประเภทนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด [4] คือ พบมากถึง 64 % ของ
ปริมาณขยะทัง้ หมดในกองขยะ ซึ่งพบได้มากที่สุดในร้านอาหาร
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ วิ จั ย ปั ญ หาและอุ ป สรรคทางกฎหมายในการก าจั ด ขยะมู ล ฝอยของ
ผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารบริเวณกว๊านพะเยา โดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการบริหารการจัด
การจากความจึงร่วมมือจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยจึงศึกษาวิจัยว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
บริเวณดังกล่าง เพื่อนาปัญหาและข้อค้ นพบต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาข้อสรุป เหตุผลทาง
กฎหมาย เพื่อนามาแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากร้านอาหารบริเวณกว๊านพะเยา และเป็นแนวทางแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
แผนภูมิปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดพะเยาโดยจาแนกจากขยะที่เกิดขึ้นและมีปริมาณตกค้าง
และมีการนาไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการนาไปกาจัดอย่างไร

[VALUE]

-

70,917.46

37,605.90








[VALUE]
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ข้อมูลการสารวจขยะมูลฝอย (First Draft) 77 จังหวัด ปี 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2558)
จังหวัดพะเยา มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 487,589 มีปริมาณขยะ 486.72 ตันต่อวัน โดยพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาที่มีปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เทศบาลเมืองพะเยา
เทศบาลดอกคาใต้ และเทศบาลท่าวังทอง โดยมีปริมาณขยะ 37.60, 20.00 และ 14.93 ตันต่อวัน (สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 2 ลาปาง) 1 กันยายน 2556

แหล่งที่มาของข้อมูล แผนการพัฒนาบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดพะเยา ธันวาคม 2557
ขยะมูลฝอยหรือของเสียที่มาจากร้านอาหารเทียบเคียงได้จากปริมาณมาจากครัวเรือนซึ่งจานวนคน 1 คน
ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยได้จานวน 1 กิโลกรัมต่อวัน หากมีคนจานวน 10 คน ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยได้ถึง 10 กิโลกรัม
ต่อวัน ทั้งนี้ปริมาณขยะของร้านอาหารอาจขึ้นอยู่กับวันหยุดต่างหรือเทศกาล เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็น ต้น
ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยเป็นจานวนมากขึ้นตามไปด้วย มาตราทางกฎหมายที่นามาใช้บังคับกับกว๊านพะเยาปัจจุบันมี
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยเนื้อหาของกฎหมายนี้ ครอบคลุมถึง
เรื่องการส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มสี ่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดระบบ
การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงกาหนดอานาจหน้าที่ของ
ส่ ว นราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งพระราชบัญญัติน้ีเกี่ยวข้องในการจัด
การขยะมูลฝอยชุมชนมากที่สุด ทัง้ การควบคุมผู้ประกอบการ การรวบรวม การขนส่ง การกาจัดขยะมูลฝอย และการ
กาหนดเกณฑ์ควบคุม เหตุเดือดร้อนราคาญของส่วนรวมที่เกิดจากกลิ่น แสง รังสี เสียงความร้อน สารอันตราย ความ
สั่นสะเทือน ฝุ่น ขี้เถ้าพิษ ที่มผี ลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อทราบถึงสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการกาจัดขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการกิ จการร้านอาหาร
บริเวณกว๊านพะเยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอานาจหน้าที่มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องของกับ
การกาจัดขยะมูลฝอย เพื่อเป็นแนวทางในการแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการทาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่งได้แก่ ส่วนแรก
ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์เองกับผู้อานวยการหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา และ
ผู้อานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สานักงานเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยชี้แจงถึง
เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องทาการศึกษาก่อนทาการสัมภาษณ์ และได้ทาการหาข้อมู ลโดยทาแบบสอบถาม และ
สัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลและสังเกตสภาพจริงในการจัดการขยะมูลฝอยของร้านอาหารด้วย ส่วนที่สองเป็นข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารราชการ ตัวบทกฎหมายเกี่ยวข้อง กฎหมายพื้นฐานว่า
ด้วยสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบัญญัติเมือง
พะเยา บทความทางวิชาการ การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษา
1.สถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการกาจัดขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารบริเวณกว๊านพะเยา
ปัญหาด้านสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 487,589
มีปริมาณขยะ 486.72 ตันต่อวัน โดยพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
ต่อวันสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลดอกคาใต้ และเทศบาลท่าวังทอง โดยมี ปริมาณ
ขยะ 37.60 ,20.00 และ 14.93 ตันต่อวัน (สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ลาปาง ) 1 กันยายน 2556 [5]
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แหล่งที่มาของข้อมูล แผนการพัฒนาบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดพะเยา ธันวาคม 2557
จากข้อ มูล ดัง กล่ าวพบว่า ขยะมู ลฝอยในพื้น ที่เทศบาลพะเยามีปริม าณมากที่ สุด โดยคิด ได้ จากการเกิ ด
ปริมาณในแต่ละวัน ที่ก่อให้ เกิดปัญหาทางการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษต่าง ๆ ที่มีเพิ่มขึ้น ทั้งปัญหาด้าน
มลพิษอากาศ น้าเสีย มูลฝอย และของเสียอันตราย ปริมาณขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ของปริมาณขยะมูลฝอย
ทั้งหมด ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลได้แก่ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม
1.1 ปัญหาด้านสถานที่และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกาจัดขยะมูลฝอย
พบว่าปัญหาด้านสถานที่การกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลพะเยา ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารเห็นว่า
ยังไม่มีความเหมาะสม และ ไม่มีสถานที่ คัดแยกขยะ ยังขาดบุคลากรและงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย โดย
จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และยังพบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บขยะไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และพนัก งานมีจานวน
น้อยเกินไป ไม่เพียงพอ ส่งผลให้คุณภาพในการให้บริการประชาชนด้านการเก็บกวาดขยะมูลฝอยขาดประสิทธิภาพที่ดี
พนั ก งานเก็ บขยะของเทศบาล ขาดจิ ต ส านึ ก ที่ ดี แ ละไม่ เอาใจใส่ ต่ อ การปฏิ บัติ ง าน หน่ ว ยงานของเทศบาลเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการดูแล กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาจากการจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ตาม
กาหนดเวลา รวมถึงภาชนะในการจัดเก็บไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีขยะตกค้างและสะสม อีกทั้งเทศบาลจัดเก็บขยะมูล
ฝอยโดยไม่มีการกาหนดไว้เฉพาะว่าขยะมูลฝอยประเภทใด จะต้องทิ้งวันไหน โดยกาหนดวันทิ้งขยะในแต่ละประเภท
ให้ชัดเจน มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่จัดเก็บให้ อย่างเช่น เทศบาลจะทาการให้รถมารับขยะมูลฝอยซึ่งเป็นขยะรีไซเคิล
ตามวันที่เทศบาลกาหนด คือ ทุกวันจันทร์ และพุธ ส่วนขยะที่สามารถย่อยสลายอย่าง เศษอาหาร อีกทั้งยังไม่มี
กาหนดวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยแต่ละประเภทว่ามีวิธีการจัดเก็บอย่างไร โดยวิธีที่ถูกต้อง และกาหนดจุดรับขยะมูล
ฝอยที่ชัดเจน เพื่อให้มกี ารจัดเก็บตามจุดรับเท่านัน้
1.2 ปัญหาด้านข้อมูลความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
จากการศึกษาพบว่า การให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการร้านอาหาร
จะมีกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญที่ผู้ประกอบการร้านอาหาร จาเป็นเรียนรู้และเข้าใจ ดังนัน้ หน่วยงานของรัฐซึ่งมี
หน้าที่ดาเนินการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารที่จะขอใบอนุญาตจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถในด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้ เช่น
มีการคัดแยกขยะ และการกาจัดขยะในเบื้องต้นของแต่ขยะมูลฝอยในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง
รวมถึงขยะอันตรายต่าง ๆ และให้ความรู้ ขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ (recycle) อีกทั้งจะต้อง
อธิบายถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และในเวลาที่ไม่ถูกต้องในการกาจัดขยะมูลฝอยในบางประเภท อีกทั้งจะต้องให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้
ทราบถึงกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
2. ผลการศึกษามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องของกับการกาจัดขยะมูลฝอย
2.1 การกาหนดอัต ราค่ าธรรมเนีย มในการเก็ บ ขน หรือก าจั ดขยะมูล ฝอย ตามพระราชบั ญญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 18 บัญญัติให้ การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานในการกาจัดขยะมูลฝอย ในการปฏิบัติจึงมีการมอบหมายให้เป็ น
อานาจหน้าที่ของเทศบาลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) มีอานาจหน้าที่กากับ ควบคุมดูแลในการจัดเก็บ ขนส่ง
และกาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ของตน ซึ่งเทศบัญญัติเมืองพะเยา มีการบัญญัติเรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 2542 ข้อ 25 โดยบทบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไว้
แต่ มิได้มกี ารกาหนดค่าธรรมเนียมในการการคัดแยกขยะมูลฝอยในแต่ละประเภท ก่อนนาไปกาจัดตามขั้นตอนต่อไป
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จึงส่งผลให้จานวนขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพซึ่งสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ (recyecling) เช่น เศษกระดาษ
(paper) เศษแก้ว (glass) เช่น ขวดสุรา ขวดเบียร์ ขวดโซดา เศษพลาสติก (plastics) เช่น กล่องใส่อาหาร กล่องโฟม
ขวดน้าเปล่า ขวดน้ามันพืช หรือเศษโลหะเช่น กระป๋อง (tin can) ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี้ได้ปะปนไปกับขยะประเภท
อื่น ๆ ทีเ่ ป็นขยะสกปรก เช่น เศษอาหารสด เศษอาหารแห้ง ไม่วา่ จะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ จนไม่สามารถนาขยะมูล
ฝอยที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และส่งผลให้การนาขยะไปกาจัดและทาลายมีปริมาณมากขึน้ ส่งผลให้
สถานที่ใ นการก าจั ดมีจ านวนที่ ว่างน้อ ยลง ในการรองรั บจ านวนปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ จ ะเพิ่ม ขึ้น อนาคต อีก ทั้ ง
ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะไม่สามารถสะท้อนปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้จริง เนื่องจากการผลิตขยะจากร้านอาหาร
นั้น มีปริมาณไม่เท่ากัน ซึ่งควรให้มีการจั ดเก็บตามจานวนขยะที่เกิดขึ้นจริง และคิดอัตราตามประเภทของขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น อย่างเช่น ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย หรือสามารถเผาทาลายได้ควรมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่
ต่างกับขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถทาลายได้งา่ ย
ปัญหาการบัญญัติการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ราชการส่วนท้องถิ่น ไม่มีการบัญญัติการคัดแยกขยะมูลฝอยในแต่ละประเภทให้ชัดเจน และให้
รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่นควรออกระเบียบข้อบังคับในการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
จากร้านอาหาร ในกรณีที่ผู้ประกอบการร้านอาหารประสงค์จะทาการคัดแยกขยะมูลฝอยแล้วก่อนจะนาไปกาจัดโดย
ราชการส่วนท้องถิ่น ปัญหาการคัดแยกขยะมูลฝอยในแต่ละประเภท ไม่มีบทบัญญัติให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเสีย
ก่ อ นที่ จ ะส่ ง ให้ เ ทศบาลก าจั ด หากมี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ารคั ด แยกขยะเสี ย ก่ อ น มี ผ ลในการออกข้ อ บั ง คั บ ให้
ผู้ประกอบการร้านอาหารทาการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทออกจากกัน ก่อนที่จะส่งให้ท้องถิ่นกาจัดต่อไป
นอกจากจะส่งผลให้มีมีปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้การได้กลับมาและสามารถลดจานวนปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ต้องกาจัด
2.2 มาตรการทางกฎหมายขององค์กรผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารในการ
พิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กิจการที่จะต้องมีการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ หมายความถึง กิจการตามที่พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กาหนดให้จะต้องได้รับใบอนุญาตหรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือ
รับรองการแจ้งก่อนดาเนินกิจการ ซึ่งร้านอาหารก็เป็นกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคและ
สุ ข ภาพของประชาชนผู้ บ ริ โ ภคได้ อ ย่า งกว้ า งขวาง อาจก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาด้ า นขยะมู ล ฝอยและน้ าเสี ย เพื่ อ เป็ น
การป้องกันมิให้กิจการ เกิดขึ้นโดยปราศจากการควบคุมและต้องได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
สถานที่ตั้ง โครงสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งระบบป้องกันหรือบาบัดของเสียและกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
ก่อนที่จะอนุญาตให้ดาเนินกิจการ ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจหรือหลักประกันว่า กิจการเหล่านี้จะไม่ก่อเหตุเดือดร้อน
ราคาญ หรืออันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การขออนุญาตการเปิดร้านอาหาร ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ของเทศบาล โดยการจั ด ตั้ง สถานที่ จ าหน่ายอาหาร ต้อ งแสดงเอกสารเพื่อประกอบการพิจ ารณา โดยผู้ ไ ด้ รับ
ใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกาหนด และเงื่อนไขที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ในการดาเนินการ
ประกอบพิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2552
เทศบาลจึงออกข้อกาหนดด้านสุขลักษณะของการจัดตั้งสถานที่จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสม
อาหาร ซึ่ง ขอรั บใบอนุ ญ าตหรือ หนั ง สือ รั บรองการแจ้ ง ให้ ผู้ จ าหน่า ย ทา ประกอบ ปรุ ง หรือ เก็ บสะสมอาหาร
ในสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร เช่น สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่เตรียมปรุง ประกอบ
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อาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน การใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมาย
รับรองของทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม (มอก.) ต้องได้รับการกาจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น บ่อดักไขมัน และบาบัดน้าเสีย มีที่รองรับ
ขยะมูลฝอย มีท่อหรือระบายน้าทิ้ง มีสภาพดีไม่มี การอุดตัน ในกรณีที่มีการปรุง ประกอบอาหารที่มีไขมันหรือน้ามัน
ต้องมีบ่อดักไขมันใช้การได้ดีและมีการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงนาโรค
การใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร กรณีที่ผู้บริโภคซื้ออาหารเพื่อกลับไป ผู้ประกอบการในปัจจุบันเลือกใช้กล่องโฟม
และถึงพลาสติก ในการบรรจุอาหาร จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้ง
เป็นมลพิษและเป็นขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ง่ายในเวลาอันสั้น เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก ซึ่งร้านอาหารจะ
เป็นผู้ก่อกาเนิดขยะชนิดนี้ขึ้นในทุกวัน โดยมีผู้บริโภคต้องนาอาหารกลับไปบริโภคที่บ้าน อีกทั้งกล่องโฟมนั้นก่อให้เกิด
สารพิษและสารก่อมะเร็ง และใช้เวลาย่อยสลายเป็นพันปี ส่วนถุงพลาสติกใช้เวลา 450 ปี เมื่อร้านอาหารขายอาหาร
โดยใช้กล่องโฟมให้กับผู้บริโภคแล้ว ภาระหน้าที่ในการเก็บรวบรวมนาไปกาจัดจะตกกับเทศบาล ที่จะต้องทาการกาจัด
ขยะต่อไป นั บเป็ นการก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้ อมที่สร้างปัญหาในระยะยาว และยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคั บ
ในเรื่องนี้เฉพาะที่จะนามากาหนดมาตรการการดูแลเป็นพิเศษ เมื่อผู้ก่อมลพิษ คือ ร้านอาหารซึ่งเป็นผู้จาหน่ายอาหาร
ซึ่งบรรจุกล่องโฟมและถุงพลาสติกให้แก่ผู้บริโภค ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็เป็นผู้ก่อมลพิษโดยการซื้ออาหารกลับมา
บริโภค ทั้งสองฝ่ายจึงควรควรตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้กล่องโฟม และถุงพลาสติก ซึ่งผู้ก่อมลพิษ
ย่ อมต้ องเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบจากมลพิ ษที่ ตนเป็ นผู้ ก่ อ โดยผู้ ประกอบการธุ รกิ จอาหารควรลดการใช้ กล่ องโฟมแล ะ
ถุงพลาสติก เพื่อผลดีทั้งในด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะจากกล่องโฟมและถุงพลาสติกลดลงได้
ดังนัน้ ก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ หน่วยงานที่รับผิดชอบจาต้องให้ผู้ประกอบการแจ้งมาในการยื่น
คาร้องว่า ร้านอาหารของผู้ย่ืนนั้นจะใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทใด ในการจาหน่ายอาหารกรณีผู้บริโภคซื้อกลับไป เพื่อเป็น
การลดปัญหาในการใช้กล่องโฟม หรือพลาสติกได้ในระดับหนึ่งจากแหล่งกาเนิดได้ ทั้งนี้จึงควรกาหนดให้ผู้ขออนุญาต
เพื่อประกอบการร้านอาหาร จะต้องมีการเสนอและจัดทาแผนการเป็นระบบในการกาจัดขยะมูลฝอย ของเสีย รวมถึง
แนวทางในการกาจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภทที่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก และอาจรวมไปถึงแนวทางในการกาจัด
ขยะมูลฝอยประเภทใดมีการกาจัดเบือ้ งต้นอย่างไร หากมีการวางแผนระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ชัดเจนทางหน่วยงาน
ของรัฐจะทาการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการร้านอาหารให้ไปดาเนินการตามคาขออนุญาต เพื่อเป็นมาตรการใน
การลดปัญหาขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิดได้อีกช่องทางหนึ่งได้
กรณีการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่อใบอายุใบอนุญาตให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์วธิ ีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความ
ไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้อง
ส่งคืนคาขอผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันได้รับคาขอ กรณีหากมีการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้อง
ทาการต่ออายุใบอนุญาตเพื่อจาหน่ายอาหารทุก 2 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตดังกล่าว จะต้องมีการซึ่งมีตรวจสอบ
ว่าผู้ประกอบการร้านอาหารนัน้ ได้มีการกระทาใดที่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อข้อบังคับในการกาจัดขยะมูลฝอย หรือมีการคัด
แยกขยะมูลฝอย อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ หากพบว่ามีข้อเท็จจริงดังกล่าว อาจมีการพิจารณาว่าสมควรจะต่อ
ใบอนุญาตเพื่อประกอบการต่อไปอีกหรือไม่ หรือกรณีสามารถแก้ไขเยียวให้ถูกต้องได้ก็สมควรให้แก้ไขดังกล่าวแล้ว
จึงออกใบอนุญาตได้ต่อไป
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สรุปผลและอธิปรายผล
สถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการกาจัดขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารในการจัดการ
ขยะมู ล ฝอย ภาพรวมของสถานการณ์ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของเทศบาล ยั ง คงประสบปั ญ หาในหลายด้ า น
กล่าวคือ ยังคงมีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย ซึ่งมีองค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย
ดังนี้ ขยะมูลฝอยอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ปัญหาขยะมูลฝอยจึง
กลายเป็นวิกฤติการณ์ที่ลุกลามไปตามอัตราการขยายตัวของสังคม ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ดีที่สุดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด คือการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอันจะมีผลทาให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกาจัดมีจานวนน้อยลง
กล่าวคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย และการนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ร้านอาหารบริเวณกว๊านพะเยา ยังคงประสบปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดการขยะมูลฝอยที่เห็นเด่นชัด คือ ขาดแผนการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับพื้นที่ ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถและงบประมาณ บทบาทของเทศบาลพะเยาในการให้บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลพะเยา ในปัจจุบันไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยที่เทศบาลจัดวางถังรองรับขยะมูล
ฝอยจากกร้านอาหาร โดยนาขยะมูลฝอยใส่ถุงมาวางไว้หน้าร้านเพื่อให้เทศบาลดาเนินการเก็บขน ขนส่ง เพื่อรวบรวม
ไปกาจัดโดยใช้วธิ ีการฝังกลบซึ่งไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถขายได้ออกจากขยะอินทรีย์และขยะทั่วไป

ข้อเสนอแนะ
1) มาตรการด้านกฎหมายและโครงสร้างองค์กรการรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย การลดปริมาณขยะมูล
ฝอยด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้กลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด
กาหนดกฎระเบียบให้ประชาชนและผู้ประกอบการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งโดยให้ส่วนท้ องถิ่นออกข้อกาหนดของ
ท้องถิ่น จึงควรตรากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลด คัดแยก และการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เป็น
กฎหมายหลัก ครอบคลุมรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบ การผลิตสินค้า การบริโภค การนากลับมาใช้ใหม่ ตลอดจน
การกาจัดเศษซากที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใหม่ได้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) จัดตั้งองค์กรที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย จัดทาแผนปฏิบัติการและการกากับดูแลเพื่อให้ การจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนที่ร่วมดาเนินการสอดคล้องเป็นไปมีทิศทางเดียวกัน
3) สร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาและความจาเป็นในการดาเนินการจัดให้มีระบบ
หรือสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
4) เทศบาลควรกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณขยะ
มูล ฝอยประเภทบรรจุภั ณ ฑ์ก าจั ด ยากความร่ว มมือ ของผู้ประกอบกิจ การร้ า นอาหารและผู้ บริ โ ภค โดยก าหนด
กฎระเบียบควบคุมบรรจุภัณฑ์ที่กาจัดยาก เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก
5) ก่อนมีการขอใบอนุญาตเปิดกิจการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเทศบาลควรจะต้องมีการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ และให้ผู้ประกอบการการเสนอแผนการจัดการขยะมูลฝอยอีกครั้ง ก่อนที่จะมีการต่อ
ใบอนุญาตในครั้งต่อไป แต่ถ้าหากพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารใดมีกระทาผิดขั้นตอน ละเลย การกาจัดมูลฝอย
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ อาจมี การระงับใบอนุญาตได้ในกรณีจาเป็น ให้ความรู้อบรมด้านวิชาการและการบริหาร
จัดการแก่ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร และเทศบาลต้องกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารจัดทารายงาน
แผนการกาจัดขยะมูลฝอย วิธีการจัดเก็บทุกปี เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบและรวบรวมผลทั้งปีให้เทศบาลเมืองพะเย า
นาไปใช้เพื่อพัฒนาแผนการจัดการขยะมูลฝอย
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หลั ก การรอการลงโทษ : ศึ ก ษากรณี แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 (3)
The Principle of Suspended Punishment: A Study on the Amendment of the
Criminal Code, Section 56(3)
สุพัตรา คาหอม1*
Supatar Kamhom1*
บทคัดย่อ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 มาตรา 7 ได้แก้ไขประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 (3) ในเรื่องการรอการลงโทษ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้แนวทางกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ในการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยเน้นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดเมื่อกฎหมายใหม่บังคับใช้
ประเด็นสาคัญคือ ตามกฎหมายเดิม การจะเข้าสู่ช่องทางของการรอการลงโทษจาเลยต้องไม่เคยโทษจาคุกมาก่อน
หรือ หากเคยถูกจาคุกมาก่อนก็ต้องเป็นกรณีกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษเท่านั้นแต่ปัจจุบัน เคยรับโทษ
จาคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจาคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระทาความผิดอีก โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ กฎหมายให้โอการในการรอการลงโทษโดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักเกณฑ์การ
รอการลงโทษกฎหมายไทยในการเสนอคาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาของการรอการลงโทษให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับแนวคิดของการฟื้นฟูและสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน
คาสาคัญ: การรอการลงโทษ, แนวทางการลงโทษแบบแก้ไขฟื้นฟู, กระทาโดยประมาท, ความผิดลหุโทษ

Abstract
Act Amending Criminal Code (No. 25) B.E. 2559, Section 7, Criminal Code Section 56 (3) is the law that
allows the judicial process of choice to suspend the punishment followed the diversion process and focuses on the
rehabilitation of the offender. When the new law is enforced, the results are as follows: According to the old law, to
enter to the channel of punishment suspension, the defendant must have never been imprisoned or if he/she has
been previously imprisoned, it must be a case of negligence or a misdemeanor offense, but by the new law, but
has been imprisoned for more than 5 years before and then commits another offense that the latter offense is a
negligence or misdemeanor offense, the court can suspend the punishment. Researcher has studied suspension of
punishment the criteria in Thailand law to propose more guidelines for the development of the suspension of
punishment to be appropriate and consistent with the concept of rehabilitation and current social situation.
Keywords: Suspension of Punishment, Rehabilitation, Negligence Offense, Misdemeanor Offense
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บทนา
เมื่อมีการกระทาผิดขึ้นในสังคม สังคมจะต้องหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการกับคนที่ทาผิดและ
ละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคมเพราะหากสังคมไม่จัดการกับคนที่ทาผิดก็เท่ากับว่าสังคมยอมรับการกระทาผิดดังกล่าว
การที่สังคมจะจัดการกับคนที่ทาผิดอย่างไรนัน้ ขึ้นอยู่กับความเชื่อของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเกี่ยวกับสาเหตุของ
การกระทาผิดและเหตุผลที่จะต้องจัดการหรือปฏิบัตกิ ับคนที่ทาผิด ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ตามสถานการณ์
ของแต่ละยุค โดยสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีจุดเน้นในวัตถุประสงค์และวิธีการที่จะปฏิบัติต่อคนที่ทาผิดหรือการ
ลงโทษผู้กระทาผิดที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหรือการลงโทษผู้กระทาผิดที่เกิดขึ้นในยุค
ต่างๆ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การลงโทษนั้นถือเป็นวิธีการตอบโต้ของชุมชนผู้ละเมิดกฎระเบียบของสังคมในการ
กระทาที่ต้องโทษ ความคิดเกี่ยวกับการลงโทษเป็นสิ่งจาเป็นที่มีมาแต่เดิมว่ามนุษย์ยังต้องพึ่งพาอาศัยการอยู่ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม การลงโทษผู้กระทาความผิดจึงเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ใช่การแก้แค้นด้วยตนเอง รัฐจะต้องเป็นผู้ย่ืนมือเข้ามา
ดาเนินการลงโทษผู้กระทาความผิดแทน ดังนั้นการลงโทษทางอาญาจึงเป็นสิ่งที่สังคมส่วนรวมเห็นถึงความจาเป็น
อย่างหนึ่งที่ต้องมี แต่เดิมการลงโทษผู้กระทาความผิดนั้นรัฐส่วนใหญ่มีแนวความคิดมาจากการแก้แค้นทดแทนให้แก่
ผู้เสียหายโดยการลงโทษเน้นการลงโทษให้สาสมกับความเสียหายความผิดหรือความร้ายแรงที่ผู้กระทาได้ก่อขึ้น แต่
ปัจจุบันแนวคิดได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีแนวคิดในการลงโทษใหม่ที่ว่าการลงโทษเป็นการบาบัดแก้ไขผู้กระทา
ความผิดเพื่อให้ผู้กระทาความผิดเหล่านั้นกลับเข้าสูส่ ังคมและไม่ก่อปัญหาให้แก่สังคม
สาหรับประเทศไทยการลงโทษควรคานึงถึงการปรับปรุงแก้ไขผู้กระทาผิดให้กลับสู่สังคมโดยการหลีกเลี่ยง
โทษจาคุกระยะสัน้ และเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องโทษเล็กน้อยหรือมิใช่ผู้กระทาผิดติดนิสัยได้รับโอกาสในการกลับตัวเป็น
คนดี ดังจะเห็นได้จากการนาเอาการรอการลงโทษมาใช้ปฏิบัตติ อ่ ผู้กระทาความผิด กฎหมายเดิมศาลจะมีคาสั่งรอการ
ลงโทษได้ จะต้องใช้หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ซึ่งบัญญัติว่า “ ผู้ใดกระทาความผิดซึ่งมีโทษ
จาคุก และในคดีนนั้ ศาลจะลงโทษจาคุก ไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจาคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับ
โทษจาคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้คานึงถึง อายุ
ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือ
สภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควรปรานีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้น มีความผิดแต่รอการ
กาหนดโทษไว้ หรือกาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลั บตัวภายในระยะเวลาที่ศาล
จะได้กาหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่ วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วย
หรือไม่ก็ได้”
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559
มาตรา 7 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 โดยกฎหมายมี
เจตนารมณ์ในการแก้ไขกฎหมายเพื่อ “การรอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทา
ความผิดที่ไม่ควรถูกส่งเข้าสู่ระบบเรือนจา ยังไม่มีการนามาใช้กับผู้ที่จะถูกลงโทษปรับรวมทั้งไม่เปิด โอกาสให้ผู้ที่เคย
ต้องโทษจาคุกแม้เพียงเล็กน้อยหรือมิใช่ผู้กระทาผิดติดนิสัยได้รับโอกาสในการรอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษ
ทาให้มีผู้ตอ้ งถูกจาคุกระยะสัน้ อยูใ่ นเรือนจาเป็นจานวนมาก สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ในการรอการลงโทษให้เหมาะสม
ยิ่งขึน้ ” โดยแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 บัญญัตวิ า่ “ผู้ใดกระทาความผิดซึ่งมีโทษ
จาคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจาคุกไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ
ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2629

(1) ไม่เคยรับโทษจาคุกมาก่อน หรือ
(2) เคยรับโทษจาคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสาหรับ ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ
เป็นโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
(3) เคยรับโทษจาคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจาคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระทาความผิดอีก โดยความผิดใน
ครัง้ หลังเป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และเมื่อศาลได้คานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย
อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือการรู้สกึ ความผิด และพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น หรือเหตุ
อื่นอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกาหนดโทษหรือกาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะ
เป็นโทษจาคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กาหนดแต่
ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้”
จะเห็นได้วา่ ในการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 เดิม ไม่เปิดโอกาสให้รอการลงโทษ
ได้สาหรับผู้ที่เคยรับโทษจาคุกมาก่อน เว้นแต่เคยรับโทษจาคุกมาก่อนแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ เมื่อผู้กระทาผิดเคยรับโทษจาคุกมาก่อน ไม่ว่าจะพ้นโทษมาแล้วไม่ว่าระยะเวลาจะผ่ านไปนานเท่าใด
แล้วมากระทาผิดในครั้งหลัง ศาลจะต้องลงโทษจาคุกและจะใช้ดุลยพินิจในการรอการลงโทษไม่ได้แม้ศาลจะเห็นว่ามี
เหตุอันสมควรปราณี แต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 (3) เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยรับโทษจาคุกมาก่อนแต่พ้นโทษ
จาคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระทาความผิดอี ก โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ ได้รับโอกาสในการรอการลงโทษ แต่หากมีการกระทาความผิดเกิดขึ้นหลังจากพ้นโทษจาคุก
มาแล้ ว ยั ง ไม่ เ กิ น 5ปี แม้ จ ะเป็ น ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษหรื อ ความผิ ด ที่ มี
โทษเล็กน้อยก็ไม่ได้รับโอกาสในการรอการลงโทษ
แม้ความผิ ดครั้ งก่อนผู้กระผิด จะเคยต้อ งโทษจาคุ กความผิ ดฐานใดก็ ตาม แล้ว มากระผิ ดในครั้งหลังซึ่ ง
ระยะเวลาที่กาหนดให้พ้นโทษจาคุก 5 ปี ที่กฎหมายกาหนดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 (3) ถือได้ว่าเป็น
ระยะเวลาที่นานเกิน สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท เนื่องจากการกระทาโดยประมาท เป็นการกระทาโดย
ผู้กระทาไม่มีเจตนาที่จะกระทาผิดทางอาญาอย่างแท้จริงและไม่ประสงค์จะให้เกิดความเสียหายขึ้นเขาคงระมัดระวัง
ขึน้ หากผู้กระทาผิดรู้ว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังนอกจากนี้ยังมีหลายกรณีที่บางคนอาจเกิดมาเป็นคนซุ่มซ่าม ขี้ ลืม
อยู่เป็นปกตินิสัย การจะให้ต้องรับโทษอาญาถึงจาคุกเพราะขาดความระมัดระวังจะเป็นการฝืนวิสัยเกินไปและไม่สม
เหตุผล เพียงแต่ลงโทษให้ใช้ค่าเสียหายทางแพ่งก็น่าจะเพียงพอที่ใช้กับสิ่งที่เขาได้กระทา จึงมีแนวคิดกันว่าน่าจะเอา
หลักการกระทาอย่างโดยประมาทอย่างธรรมดา (negligence หรือ imprudence) ออกจากความผิดที่ต้องโทษทาง
อาญาแต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้กระทาโดยจงใจหรือประมาทโดยรู้ตัว(recklessness, or willful negligence )จึงสมควรลงโทษ
ทางอาญาหรืออาจกาหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และความผิดลหุโทษ ซึ่งเป็นความผิดอาญาที่มีโทษจาคุก
ไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับได้แก่ความผิดเล็กๆน้อยๆ ที่อาจจะกระทาต่อร่างกาย
หรือทรัพย์สนิ ของบุคคล หรือต่อเจ้าพนักงาน การทาให้เสียความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธารณะ หรือศีลธรรมซึ่ง
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแต่อย่างใด ความผิดลหุโทษแม้จะยอมความไม่ได้เพราะรัฐเป็นผู้เสียหายแต่ความผิด
ก็ไม่ได้ร้ายแรงเหมือน กับเป็นอาญาแผ่นดินกฎหมายจึงให้อานาจพนักงานสอบสวนในการเปรียบเทียบปรับว่ากล่าว
ตักเตือนหรือไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทให้ยุติลงได้โดยไม่ต้องดาเนินคดีให้ถึงศาลเสมือนกับการยอมความกับเจ้าพนัก งาน
ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐนั่นเองหากไม่ยอมให้เปรียบเทียบปรับก็ต้องไปศาล ความผิดลหุโทษนี้อาจมีได้ตามกฎหมายอื่น
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อีกเช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองพ.ศ.2535เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ กระทาผิดครั้งหลังได้รับโอกาสในการรอการลงโทษดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการที่จะ
ศึกษาว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดให้พน้ โทษจาคุกมาแล้วรอการลงโทษได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56
(3) เป็นระยะเวลาเหมาะสมหรือไม่ และการเปิดโอกาสให้รอการลงโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทและ
ความผิดลหุโทษนั้นถือว่าเหมาะสมแล้วแต่กฎหมายควรที่จะมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่กระทาความผิดที่มีอัตราโทษ
จาคุกในความผิดอื่นด้วยหรือไม่

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎีการรอการลงโทษตามกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 (3) สาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3. เพื่อค้นพบข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา การรอการลงโทษให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สภาพสังคมในปัจจุบันยิ่งขึน้

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การกาหนดหลักเกณฑ์ในการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 (3) หากมีการกาหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้ 5 ปีนั้นนานเกินไป และขยายความผิดอื่นเพิ่มเติม
ความผิดที่ได้กระทาโดยเจตนาแต่มีโทษจาคุกไม่เกิน 3ปี จะเป็นการช่วยเปิดโอกาสให้กับผู้กระทาความผิดประมาท
หรือความผิดลหุโทษได้รับการรอการลงโทษ เพื่อให้โอกาสผู้ที่ต้องโทษเพียงเล็กน้อย หรือผู้ที่มิใช่ผู้ที่กระทาผิดติดเป็น
นิสัย ได้รับโอกาสในการรอการลงโทษ ทาให้ผู้ถูกต้องโทษจาคุกระยะสั้นไม่เข้าสู่เรือนจาและลดปัญหานักโทษล้นคุก
จะทาให้วัตถุประสงค์ในการแก้ไขกฎหมายเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีวิทยาการวิจัย
วิธีการที่ในการศึกษาวิจัยเล่มนี้ ได้ดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยได้ศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (document research) กฎหมาย ตาราวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความจาก
วารสาร และสิ่งที่ตีพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลการรอการลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา เพื่อนาข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสรุปผลและและนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
สนับสนุน และเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรอการลงโทษให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สภาพสังคมในปัจจุบันยิ่งขึน้ ต่อไป

ผลการศึกษา
1.ความหมายการรอการลงโทษ
“รอการลงโทษ” คือ วิธีการที่ศาลพิพากษาว่าจาเลยมีความผิด และได้กาหนดโทษที่จะลงแก่จาเลยแล้ว แต่
ยังให้รอการลงโทษไว้ก่อน และถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมอาญาทางเลือก (alternative criminal
justice) ที่ นามาใช้เพื่อ เบี่ยงเบน หรือหัน เห (diversion) คดีออก จากกระบวนการยุติธรรมอาญากระแสหลั ก
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2631

(conventional criminal justice) กระแสหลัก คือการให้อานาจ ดุลพินจิ (discretion)ที่จะใช้วธิ ีการ หรือมาตรการอื่น ๆ ที่
เหมาะสมกว่าแทนการดาเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม อาญารูปแบบปกติ (รูปแบบปกติคือกระบวนการยุติธรรม
อาญาที่เริ่มต้นตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน ต่อไปที่ชั้น พนักงานอัยการต่อไปที่ชั้นศาล และจบท้ายที่ชั้นราชทัณฑ์)
วิธีการนีม้ ี แนวความคิดเน้นหนักไปที่การแก้ไขฟื้นฟู (rehabilitation) ผู้กระทาความผิดที่ไม่สมควรถูกส่งตัวเข้า สู่ระบบ
เรือนจา ให้ได้มโี อกาสกลับตัวกลับใจเป็นคนดีภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กาหนด (จิตติ ติงศภัทิย์, 2521)
2.แนวคิดเกี่ยวกับการรอการลงโทษ (ทิพชฎา วิรยศิริ, 2549)
(1) การรอการลงโทษเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ กระทาความผิด เพื่อเป็นการคืนคนดีกลับสู่สังคมมากกว่าคนที่
เคยจาคุกมาก่อนมีโอกาสที่จะแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมกลับตัวเป็นพลเมืองดี กลับไปอยูก่ ับครอบครัวและสังคม
(2) การรอการลงโทษเป็นการเลี่ยงโทษจาคุกในระยะสั้น เพื่อกั้นไม่ให้ผู้กระทาความผิดเลียนแบบพฤติกรรมที่
เลวร้ายจากผู้ต้องขังในเรือนจาหากผู้กระทาผิดมีประวัติที่ไม่ดีติดตัว เมื่อพ้นโทษ ยากที่จะกลับตัวเป็นพลเมืองที่ดีและ
ประกอบอาชีพโดยสุจริตได้ เนื่องจากสังคมไทยปัจจุบันยังไม่ยอมรับผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟืน้ ฟู (Rehabilitative Theory)
แนวความคิดเกี่ยวกับการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด( นัทธี จิต สว่า ง,2555)เป็นแนวคิดของ
สานักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School) ซึ่งเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับเจตจานงกาหนด (determinism) กล่าวคือ
การกระทาของมนุษย์ถู กกาหนดขึ้นจากปัจจัยในหลายๆด้าน มนุษย์ไม่สามารถเลือกกระทาได้อย่างอิสระ ต้องใช้
เหตุผลในการเลือก มนุษย์ถูกกดดัน หล่อหลอมจากสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ จนมีบุคลิกภาพที่บกพร่องและความ
ต้องการจึงทาให้มนุษย์หันไปสู่การกระทาผิด ดังนั้น การกระทาของมนุษย์เป็นผลมาจากปัจ จัยหลายอย่างรวมกัน
ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางชีวภาค และปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของมนุษย์ ดังนั้น การกระทาความผิดจึงเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกันด้วย ซึ่งอาจแตกต่างต่างกันไปในแต่
ละบุคคล การลงโทษจึงไม่ควรมุ่งเน้นที่การกระทาความผิดเป็นหลัก แต่ควรพิจารณาจากสาเหตุที่ทาให้เกิดการ
กระทาผิดและการแก้ไขไปที่สาเหตุนั้น
การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด จึงเน้นที่ตัวผู้กระทาผิดมากกว่าการกระทาผิด โดยการเน้นการศึกษา
ผู้กระทาผิดเป็นรายบุคคลหรือการจาแนกลักษณะ เพื่อหา สาเหตุการกระทาผิดและแนวทางแก้ไข ทั้งนี้เพราะสังคม
จัดให้มีการลงโทษขึ้นก็เพื่อปิดโอกาสให้สังคมได้แก้ไขผู้กระทาผิด ดังนั้น ระยะเวลาของการลงโทษจาคุกขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้กระทาผิดที่จะแก้ไขตนเอง เช่น ผู้ต้องขังคดีฆ่า อาจได้รับการปล่อยตัวก่อน ผู้ต้องขังคดีลั กทรัพย์
ที่กระทาผิดซ้าซาก ถ้าผู้ต้องคดีฆ่าสามารถสานึกผิดและมีพฤติกรรมตามที่สังคมต้องการและมีแนวโน้มว่าจะไม่
กระทาผิดซ้าอีก
แนวความคิดในการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูจึงเป็นแนวคิดที่ให้โอกาสคนกลับตัว ให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวโดย
การทาให้คนที่ทาผิดไม่ให้ถลาตัวลึกไปสู่ การกระทาผิดมากขึ้น ทั้งนี้โดยการพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระทาผิดถูก
ลงโทษในลักษณะที่เป็นการทาลายคุณลักษณะหรือศักยภาพในการกลับเข้าสู่สังคมของเขา โดยการใช้มาตรการเลี่ยง
โทษจาคุก เช่น การรอการลงอาญาโดยมีการคุมประพฤติ การใช้โทษปรับและการใช้มาตรการในชุมชนอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อ
มิให้ผู้กระทาผิดได้รับผลกระทบในทางลบในเรือนจา นอกจากนี้ยังใช้วธิ ีการเลี่ยงโทษจาคุกในกรณีที่ได้เข้าไปรับโทษใน
เรือนจามาระดับหนึ่งแล้วก็ให้อยู่ในเรือนจาให้น้อยที่สุดเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเช่นกัน โดยใช้วิธีการพักการ
ลงโทษ การลดวันต้องโทษ หรือการทางานสาธารณะและศูนย์ควบคุม ในขณะที่พวกที่ใช้วิธีการจาคุกในเรือนจาก็ให้
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การอบรมแก้ไขโดยการฝึกวิชาชีพ ให้การศึกษา การอบรมทางศีลธรรมและศาสนา การจัดสวัสดิการ การให้การ
บาบัดแก้ไขเป็นกลุ่มและรายบุคคล ทั้งนีเ้ พื่อมุ่งแก้ไขเหตุที่ทาให้ผู้กระทาผิดมีความบกพร่องและเป็นเหตุให้กระทาผิด
ทฤษฎีการลงโทษ มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อ(ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,2560)
1. เพื่อแก้แค้นทดแทน (retribution) ให้สาสมกับความผิด กล่าวคือ ผู้กระทาความผิดร้ายแรงเพียงใดก็สมควรจะ
ได้รับโทษตอบแทนการกระทาผิดของตน เป็นหลักที่มีมาแต่เดิมแทนที่การแก้แค้นด้วยตัวของผู้เสียหาย การลงโทษด้วย
จุดประสงค์น้ีจะเกิดผลก็ต่อเมื่อได้ตัวผู้กระทาความผิดที่แท้จริงมาลงโทษอย่างรวดเร็วมิฉะนั้นก็อาจมีการแก้แค้นกันเอง
หรือลืมเลือนกันไป และอาจไม่เหมาะสมกับตัวผู้กระทาผิดที่กลับตัวเป็นคนดีหรือไม่เป็นพยานอันตรายอีกต่อไปแล้ว
2. เพื่อ ป้ อ งกั น ความผิ ด (deterence) โดยใช้โ ทษข่ ม ขู่ ผู้ กระทาผิ ด ให้ ก ลั ว เพื่อ จะได้ ไ ม่ก ระทาผิ ด อีก เป็ น
การป้องกันเฉพาะตัว และเป็นการป้องกันทั่วไปโดยอาศัยการลงโทษเพื่อขู่บุคคลทั่วไปไม่ให้เอาเยี่ยงอย่างซึ่งการ
ลงโทษเพื่อข่มขูน่ ้อี าจมีผลเสียและต้องมีเงื่อนไขหลายอย่าง เช่นความแตกต่างกันของความผิดการลงโทษโดยประจาน
ต่อหน้าสาธารณะอาจทาให้ผู้ถูกลงโทษไม่อาจกลับตัวเป็นคนดีได้เพราะได้รับความอับอายจากการลงโทษมากเกินไป
3. เพื่อตัดผู้กระทาความผิดออกจากสังคม (incapacitation) โดยถือว่าผู้กระทาความผิดมีประพฤติที่เบี่ยงเบน
ไปจากบรรทัดฐานของสังคมอย่างร้ายแรง สมควรตัดออกจากสังคม ตัดชั่วคราวเช่นจาคุกกักขังหรือตัดถาวรคือ
ประหารชีวิต
4. เพื่อดัดนิสัย (reformation or rehabilitation) เป็นการลงโทษโดยมองถึงอนาคตและหวังว่าผู้กระทาความผิด
จะกลับใจเลิกกระทาความผิดถ้าได้มีการปรับปรุงตัวเสียใหม่โดยอาศัยระยะเวลาที่ต้องรับโทษจาคุกหรือกักขังอยู่
เพราะการกระทาความผิดของบุคคลอาจมีสาเหตุหลายประการเช่นสิ่งแวดล้อมการศึกษาอบรมหรือโอกาสในการ
กระทาความผิดเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าสามารถให้การศึกษาอบรมทางศีลธรรมหรือฝึกหัดอาชีพให้เมื่อพ้นโทษแล้ว
ผู้นั้นก็อาจกับตนเป็นพลเมืองดีเป็นกาลังของประเทศชาติต่อไปแต่ก็มีขอ้ เสียในแง่ของผู้เสียหายเพราะผู้เสียหายเห็นว่า
ลงโทษยังไม่สาสมกับความผิดก็ได้
4. หลักเกณฑ์การรอการลงโทษตามกฎหมายไทย
4.1 หลักเกณฑ์การรอการลงโทษตามกฎหมายไทย(เดิม)
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา56 “ ผู้ใดกระทาความผิดซึ่งมีโทษจาคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษ
จาคุก ไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจาคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจาคุกมาก่อน แต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้คานึงถึง อายุ ประวัติ ความ ประพฤติ
สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุ
อื่นอันควรปรานีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้น มีความผิดแต่รอการกาหนดโทษไว้ หรือกาหนดโทษ
แต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป เพื่อให้โอกาสผู้นนั้ กลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กาหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปี
นับแต่ วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้”
4.2 หลักเกณฑ์การรอการลงโทษตามกฎหมายไทย(ใหม่)
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 “ผู้ใดกระทาความผิดซึ่งมีโทษจาคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะ
ลงโทษจาคุกไม่เกินห้าปีไม่วา่ จะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น
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(1) ไม่เคยรับโทษจาคุกมาก่อน หรือ
(2) เคยรับโทษจาคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
หรือเป็นโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
(3) เคยรับโทษจาคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจาคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระทาความผิดอีก โดย
ความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเมื่อศาลได้คานึงถึงอายุ ประวัติ
ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพ
ความผิด หรือการรู้สกึ ความผิด และพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอ่ืนอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษา
ว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกาหนดโทษหรือกาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะเป็นโทษจาคุกหรือปรับอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กาหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาล
พิพากษา โดยจะกาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้”
ข้อสังเกต เพื่อให้โอกาสผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกมาก่อนแล้วมากระทาความผิดครั้งหลัง มีโอกาสกลับตัว
โดยไม่ต้องจาคุก กฎหมายกาหนดให้ศาลใช้ดุลพินจิ ที่จะรอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษผู้กระทาความผิดได้ ถ้า
ในคดีนนั้ ศาลลงโทษจาคุกผู้กระทาความผิดสาหรับการกระทาความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทและลหุโทษ
5. หลักเกณฑ์การรอการลงโทษตามกฎหมายต่างประเทศ
5.1 ประเทศการรอการลงโทษประเทศญี่ปุ่น (ศิรพ
ิ ร ปาริยะวุทธิ์,2557)
หลักการรอการลงโทษของประเทศญี่ปุ่นบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 25 บัญญัติว่า
“ในกรณีที่บุคคลใดดังจะกล่าวต่อไปนี้ต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุกประเภทต้องทางานหนัก หรือไม่ต้องทางานหนัก
เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี หรือต้องคาพิพากษาให้ลงโทษปรับไม่เกิน 200,000 เยนหากมีเหตุอันควร ศาลอาจสั่งให้รอการ
ลงโทษไว้ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และไม่เกิน 5 ปี โดยนับเวลาตัง้ แต่วันที่คาพิพากษาถึงที่สุด
1. บุคคลที่ไม่เคยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุกประเภทไม่ตอ้ งทางานหนัก หรือโทษอื่นที่หนักกว่า
2. บุคคลที่แม้เคยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุกประเภทไม่ต้องทางานหนักหรือโทษอื่นที่หนักกว่า
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่การต้องโทษตามคาพิพากษาในคดีก่อนได้สนิ้ สุดลง หรือวันที่โทษนัน้ ได้ถูกยกเลิก
ในกรณีที่บุคคลซึ่งต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุกประเภทไม่ต้องทางานหนัก หรือโทษอื่นที่หนักกว่า
และกาลังอยู่ในระหว่างระยะเวลารอการลงโทษ ได้กระทาผิดขึ้นอีกถูกพิพากษาให้ลงโทษจาคุกประเภทต้องทางาน
หนัก หรือไม่ต้องทางานหนัก เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี ประกอบกับหากมีเหตุอันควรปราณี ก็ให้นาบทบัญญัติในวรรคก่อน
มาใช้บังคับ แต่ ห้ามมิให้นาบทบัญญัติในวรรคก่อนมาใช้บังคับใช้กับบุคคลที่ถูกใช้มาตรการควบคุมสอดส่องดังที่
บัญญัติในวรรค 1 ของมาตรา 25-2 และได้กระทาผิดขึน้ ใหม่ภายในระยะเวลาที่ถูกควบคุมสอดส่องดังกล่าว”
เงื่อนไขในการพิจารณารอการลงโทษของประเทศญี่ปุ่น
1. คดีที่กระทาความผิดนั้นศาลพิพากษาให้ลงโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปีไม่ว่าโทษจาคุกนั้นจะต้องทางาน
หนักหรือไม่ตอ้ งทางานหนัก หรือปรับไม่เกิน 200,000 เยน (มาตรา 25 วรรค 1 )
2. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจาคุกมาก่อนไม่ว่าเป็นโทษจาคุกที่ไม่ต้องทางานหนักหรือโทษอื่นที่หนักกว่า
หากเคยโทษต้องจาคุกมาก่อนโทษนัน้ ต้องล่วงเลยมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี โดยนับจากวันที่การต้องโทษนั้นได้
สิน้ สุดลง หรือวันที่โทษนัน้ ถูกยกเลิก(มาตรา 25 วรรค 1 )
3. ในกรณีที่เป็นผู้กาลังอยู่ระหว่าระยะเวลารอการลงโทษตามคาพิพากษาในคดีก่อน ได้กระทาผิดขึ้น
ใหม่ในระหว่าระยะเวลารอการลงโทษ จะมีสิทธิได้รับการรอการลงโทษในความผิดครั้งหลังได้อีกก็ต่อเมื่อคดีใหม่นั้น
ศาลพิพากษาจาคุกไม่เกิน 1 ปี ไม่วา่ ต้องทางานหนักหรือไม่ และมีเหตุอันควรปราณี (มาตรา 25วรรค 2ตอนแรก)
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4. ต้องมีเหตุอันควร ให้ศาลใช้ดุลพินจิ พิจารณาว่ารอการลงโทษหรือไม่
บทบัญญัติของกฎหมายให้เป็นดุลพินิจของศาลในการสั่งรอการลงโทษหากคดีเข้าตามเงื่อนไขดังกล่าว แต่มี
ข้อยกเว้นที่กฎหมายบัญญัติห้ามเด็ดขาดมิให้ศาลสั่งรอการลงโทษ คือในกรณีตามมาตรา 25 วรรค 2 ตอนท้าย ซึ่งมี
ใจความว่า"แต่ห้ามมิให้นาบทบัญญัติในวรรคก่อนมาบังคับใช้กับบุคคลที่ถูกใช้มาตรการควบคุมสอดส่อง ดังที่บัญญัติ
ไว้ใ นวรรค 1 ของมาตรา 25-2 และได้ ก ระทาผิ ด ขึ้น ใหม่ภ ายในระยะเวลาที่ ถู ก ควบคุ ม สอดส่ อ งดั ง กล่ า ว" ซึ่ ง
หมายความว่า หากผู้ที่ได้รับการรอลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมความประพฤติด้วยในระหว่างเวลารอการลงโทษ ได้มีการ
กระทาผิดขึ้นใหม่ กฎหมายห้ามศาลสั่งรอการลงโทษให้อีก ถือเป็นบทบัญญัติที่มีรุนแรง ศาลจึงมักจะสั่งรอการลงโทษ
โดยมีเงื่อนไขคุมความประพฤติจาเลยที่กระทาความผิดในคดีที่ร้ายแรงเท่านั้น ระยะเวลาที่รอการลงโทษนั้นต้องไม่
น้อยกว่า1 ปีและไม่เกิน 5ปี นับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด
ข้อสังเกต หลักการรอการลงโทษของกฎหมายประเทศญี่ปุ่น ถือได้ว่ามีหลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับกฎมายไทย
ในการให้โอกาสผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกแต่พ้นโทษจาคุกเกินกว่า 5 ปี ให้สามารถรอการลงโทษได้ แต่การรอการลงโทษ
ของกฎหมายประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้กาหนดว่าความผิดในครั้งหลังจะเป็นการกระทาความผิดเฉพาะที่ได้กระทาโดย
ประมาท และความผิดลหุโทษ
6. การกระทาผิดโดยประมาทตามกฎหมายไทย
6.1 ความหมายของการกระทาผิดโดยประมาท
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้
กระทาโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทาโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทาโดยประมาท
หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้แจ้งชัดให้ตอ้ งรับผิดแม้ได้กระทาโดยไม่มเี จตนา”
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค 4 บัญญัติให้ความหมายไว้ว่า “กระทาโดยประมาท” ได้แก่
กระทาความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทาโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนัน้ จักต้องมีตามวิสัยและ
พฤติการณ์ และผู้กระทาอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่
ข้อสังเกต กระทาโดยประมาท เป็นการกระทาความผิดมิใช่โดยเจตนา ผู้กระทาผิดโดยประมาทไม่ได้
ประสงค์ตอ่ ผลหรือเล็งเห็นผลของการกระทาของตน แต่ผู้กระทาควรรู้สานึก เพราะหากเป็นการที่ผู้กระทาไม่รู้สานึกก็
ไม่ถือว่าเป็นการกระทา เมื่อไม่ถือว่าเป็นกระกระทาจะเป็นการกระทาโดยประมาทไม่ได้ แม้ผู้กระทาไม่ได้มีเจตนาก็
อาจต้องรับผิดได้หากกระทาโดยประมาท เช่น ความผิ ดฐานประมาทเป็นเหตุ ให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรา ยสาหัส คาว่า
“ประมาท” มีปรากฏอยูท่ ั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา
6.2 ระดับของการกระทาโดยประมาท
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค 4 ได้ นิย ามเกี่ ย วกั บ การกระทาความผิ ด โดยประมาท
โดยทั่วไป แต่ไม่ได้มีการแบ่งระดับความประมาทไว้ เมื่อมองในความเป็นจริงสภาวะแห่งจิตของผู้ที่ได้ กระทาผิ ด
โดยประมาทจะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติจงึ แบ่งระดับการกระทาโดยประมาทได้
เป็น 2 ระดับ ได้แก่ (หยุด แสงอุทัย, 2547)
1. ประมาทโดยรู้ตัว เป็นกรณีที่ผู้กระทาคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้น แต่เชื่อมั่นว่า
ผลเสียของการกระทาจะไม่เกิดขึ้น
2. ประมาทโดยไม่รู้ตัว เป็นกรณีที่ผู้กระทาที่ไม่อาจความหมายได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้น
แต่ได้กระทาไปโดยขาดความระมัดระวังตามปกติ
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ข้อ สัง เกต เมื่อ พิจารณาโอกาสในการรอการลงโทษส าหรั บความผิ ด ที่ไ ด้ก ระทาโดยประมาทนั้น ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา จะเห็นได้วา่ มีการกระทาผิดประมาทมีอยู่หลายกรณี ซึ่งตามความหมายของการกระทาโดย
ประมาทที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค 4 เมื่อแบ่งระดับของความประมาทแบ่งได้ 2 ระดับ
ซึ่งได้แก่ การประมาทโดยรู้ตัว และ การประมาทโดยไม่รู้ตัว เมื่อพิจารณาถึงระดับของความประมาทจะเห็นได้ว่า การ
กระทาผิดประมาทในบางกรณี เช่น เมาแล้วขับเป็นเหตุชนผู้อ่นื ถึงแก่ความตายจะ ถือได้ว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการ
ประมาทโดยรู้ตัว เนื่องจากผู้กระทาคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้น แต่เชื่อมั่นว่าผลเสียของการ
กระทาจะไม่เกิดขึ้น ผู้กระทารู้ถึงการที่ว่าหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับรถอาจเกิดอุบัติเหตุได้ แต่ผู้กระทาก็ยัง
ที่จะขับรถในขณะที่มึนเมา จึงเป็นการกระทาโดยประมาทที่ใกล้เคียงกับเจตนา เมื่อเปรียบเทียบระดับความประมาท
โดยจงใจของประเทศอังกฤษ ถือได้วา่ เป็นความประมาทโดยจงใจการขาดความระมัดระวังอย่างมาก เป็นระดับความ
ประมาทที่สมควรถูกลงโทษ เนื่องจากเป็นการเสี่ยงภยันตรายโดยรู้ตัวและไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งในเรื่องภาวะจิตใจ
ถือว่าผู้กระทามีสภาพจิตใจ ที่เลวร้ายน้อยกว่าการกระทาผิดโดยเจตนาแต่มากกว่าประมาทธรรมดา ฉะนั้นเมื่อมีการ
กระทาผิดเช่นนี้การที่ศาลจะให้รอการลงโทษ ควรที่จะต้องดูระดับของความประมาทของผู้กระทาความผิดในการ
พิจารณารอการลงโทษ
7. ระดับความประมาทตามกฎหมายต่างประเทศ
ระดับความประมาทของประเทศอังกฤษ (เจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย,2557)
หลักกฎหมายอังกฤษแบ่งการกระทาโดยประมาทเป็น 2 ประเภท คือ
(1) ประมาทโดยจงใจ คือ การขาดความระมัดระวังอย่างมาก เป็นระดับความประมาทที่สมควรถูกลงโทษ
เนื่องจากเป็นการเสี่ยงภยันตรายโดยรู้ตัวและไม่มเี หตุผลอันสมควรซึ่งในเรื่องภาวะจิตใจถือว่าผู้กระทามีสภาพจิตใจ ที่
เลวร้ายน้อยกว่าการกระทาผิดโดยเจตนาแต่มากกว่าประมาทธรรมดา
ความประมาทโดยจงใจ แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ
1.1 ความประมาทโดยจงใจในรูปแบบของ Cunningham คือ ผู้กระทารู้ตัวว่ามีการเสี่ยงต่อภยันตรายซึ่ง
การกระทาอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และการเสี่ยงภยันตรายนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร เมื่อพิจารณาถึง
จิตใจผู้กระทาความผิดได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ตนรับรู้นั้นหรือไม่ ความประมาทโดยจงใจตามรูปแบบนี้ จึงเป็นการ
กระทาที่ถือว่าเป็นจิตใจที่ชั่วร้าย น่าตาหนิอย่างหนึ่ง ถือเป็นการพิจารณาความประมาทในรูปแบบอัตวิสัย
1.2 ความประมาทโดยจงใจในรูปแบบของ Caldwell (Caldwell Recklessness) คือ ความประมาทโดยจง
ใจในรูปแบบที่กว้างขึ้น โดยให้รวมถึงการกระทาที่ผู้กระทาไม่ได้คาดหมายว่าจะเกิดภยันตราย แต่ผู้กระทาได้กระทาไป
โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการเสี่ยงภยันอันตรายได้อย่างชัดเจน และในขณะนั้นผู้กระทาจะทราบหรือไม่ทราบถึง
ภยันตรายหรือไม่ แต่ยังเสีย่ งที่จะกระทาอันก่อให้เกิดภยันตรายบางอย่าง
การประมาทโดยจงใจตามรูปแบบนี้ถือเป็นการพิจารณาความประมาทในรูปแบบภาวะวิสัย เป็นการ
พิจารณาว่าบุคคลในสถานการณ์นั้น ๆ ควรที่จะรับรู้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ตามความคาดหมายของ
วิญญูชนซึ่งการพิสูจน์จิตใจที่น่าตาหนิจะเป็นการพิสูจน์ในแง่ที่ว่า ผู้กระทาผิดไม่เล็งเห็นถึงภัยนั้นเลยทั้งที่วิญญูชนทั่ง
ไปเล็งเห็นถึงภัยนัน้
(2) ประมาทธรรมดา เป็นความประมาทแบบอัตวิสัยแล้วจะนาไปสู่ความประมาทแบบธรรมดา เป็นการ
กระทาที่ ต่ ากว่ า มาตรฐานของวิ ญ ญู ชน โดยพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บวิ ญ ญู ชนว่า ผู้ ก ระท าความผิ ด ได้ ใ ช้ค วาม
ระมัดระวังตามที่วิญญูชนพึ่งกระทาหรือไม่ ถือเป็นการพิจารณาความประมาทในรูปแบบภาวะวิสัยเพียงอย่างเดียว
โดยไม่ต้องค้นหาสิ่งที่อยูใ่ นจิตใจของผู้กระทาความผิดว่าเป็นอย่างไร
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ดังนั้นการกระทาโดยประมาทธรรมดา ถือได้ว่าเป็นการละเลยที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานในการใช้ความ
ระมัดระวัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้กระทามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้นการกระทาโดยประมาทจึงเป็นการละเลยวิญญูชนโดยทั่วไป
พึ่งจะใช้ความระมัดระวังตามพฤติกรรมนัน้
องค์ประกอบทางจิตใจของผู้กระทาความผิด ถือเป็นส่วนสาคัญอีกประการหนึ่งที่จะนามาพิ จารณาถึงความ
รับผิดทางอาญาของบุคคลตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งการที่ผู้กระทาจะต้องรับผิดทางอาญานั้นผู้กระทา
จะต้องมีจิตใจที่น่าตาหนิได้ จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ถึงสภาวะทางจิตใจของผู้กระทาความผิด ซึ่งได้บ่งบอกไว้โดยชัด
แจ้งหรือโดยปริยายในบทบัญญัติของกฎหมาย สิ่งที่บ่งบอกไว้ในกฎหมาย เช่น เจตนาและประมาทโดยจงใจ ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงสภาวะทางจิตใจที่น่าตาหนิ อันได้แก่ การกระทาโดยเจตนาและการกระทาโดยประมาท ทั้งนี้หากเป็นสิ่งที่
ไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาลึ ก ไปถึ ง เรื่ อ งของสภาวะจิ ต ใจแล้ ว กฎหมายคอมมอนลอว์ จ ะไม่ ถื อ ว่ า เป็ น จิ ต ใจที่ น่ า ต าหนิ
ข้อสังเกต สภาวะทางจิตใจที่น่าตาหนิ อันได้แก่ การกระทาโดยเจตนาและการกระทาโดยประมาท หากมี
การกระทาเช่นนีเ้ กิดขึ้นถือได้ว่าผู้กระทาจะต้องมีความรับผิดทางอาญา
8. ความผิดลหุโทษ
8.1 ความหมายความผิดลหุโทษ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 102 ได้นิยามความหมายของความผิดลหุโทษว่า “ความผิดลหุโทษ คือ
ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ”
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 104 “การกระทาความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แม้กระทา
โดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด เว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมี ความบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่น ” กล่าวคือ
แม้ผู้กระทาความผิดลหุโทษจะกระทาไปโดยเจตนา โดยประมาทหรือไม่ก็ตามถือว่าเป็นความผิดทั้งสิ้น
8.2 ความผิดลหุโทษที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย
การแบ่งประเภทความผิดลหุโทษแบ่งตามลักษณะความผิดได้ 7 กรณีได้แก่ (สุชาภร วณิชย์สิริกุล,2555)
(1) ความผิดต่อความปลอดภั ยของร่างกาย ได้แก่ความผิ ดมาตรา 290 มาตรา 291 มาตรา 292 ,
มาตรา มาตรา297 และมาตรา 298
(2) ความผิดที่เป็นภัยต่อชีวิตและร่างกาย ได้แก่ความผิดตามมาตรา 371 มาตรา 373 มาตรา377
มาตรา 379
(3) ความผิดต่อเกียรติ ได้แก่ความผิดมาตรา 393
(4) ความผิดเกี่ยวกับการทาความเสียหายต่อกรรมสิทธิ์ ได้แก่ความผิดใน มาตรา394 มาตรา 395
(5) ความผิดเกี่ยวกับศีลธรรมอื่น ได้แก่ ความผิดมามาตรา 374 มาตรา 381 มาตรา 382 และ มาตรา288
(6) ความผิดเกี่ยวกับการก่อความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชน ได้แก่ความผิดมาตรา 370 มาตรา
372 มาตรา 375 มาตรา 376 มาตรา 378 มาตรา 380 มาตรา 384 มาตรา 385 มาตรา 386 มาตรา 387 มาตรา
389 มาตรา 396
(7) ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ได้แก่ความผิดในมาตรา 367 มาตรา 368 มาตรา 369
การแบ่งประเภทความผิดลหุโทษแบ่งตามอัตราโทษมี 5 กรณี ได้แก่ (อนุชาติ คงมาลัย,2560)
(1) อัตราโทษปรั บไม่เกิน 1,000 บาท ได้แก่ความผิดในมาตรา 367 มาตรา 370 และมาตรา 371
สาหรับมาตรา 371 ในริบอาวุธด้วย
(2) อัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ได้แก่ความผิดในมาตรา 396 มาตรา 372 มาตรา 373 มาตรา 375
มาตรา378 มาตรา 385 มาตรา 386 มาตรา 387 มาตรา 388 มาตรา 395 มาตรา 396 และมาตรา 397 วรรคหนึ่ง
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(3) อัตราโทษจาคุกไม่เกิน 10 วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ได้แก่ความผิดใน
มาตรา 368 วรรคแรก มาตรา มาตรา 376 และมาตรา 379
(4) ระวังโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่ เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้ง จาทั้งปรับ ได้แก่ความผิดใน
มาตรา368 วรรคสอง มาตรา374 มาตรา 377 มาตรา 380 มาตรา 381 มาตรา 382 มาตรา 383 มาตรา 384
มาตรา 389 มาตรา 390 มาตรา 392 มาตรา393 มาตรา 394 มาตรา 397 วรรคสอง และมาตรา 398
(5) อัตราโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาทได้แก่ความผิดในฐานมาตรา 397 วรรคสาม
ข้อสังเกต สาหรับการพิจารณาโอกาสในการรอการลงโทษสาหรับความผิดลหุ โทษตามประมวล
กฎหมายอาญาความผิดลหุโทษถือเป็นความผิดซึ่งต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือ ทั้ง จาทั้งปรับ และแม้ผู้ กระทาความผิดลหุโ ทษจะกระทาไปโดยเจตนา โดยประมาทหรือไม่ก็ ตามถือ ว่า เป็ น
ความผิดทั้งสิ้น มีความผิดลหุโทษบางฐานความผิด ศาลควรที่จะพิจารณาว่าการกระทาดังกล่าวนั้นควรได้รับโอกาส
ในการรอการลงโทษในความผิดครั้งหลัง ซึ่งความผิดลหุโทษเป็นความผิดมีโทษต่า ดังนั้นหากเกิดการกระทาความผิด
ลหุโทษในความผิดครั้งหลังผู้กระทาผิดควรได้รับการรอการลงโทษ

สรุปผลและอธิปรายผล
การเปิดโอกาสให้รอการลงโทษสาหรับผู้กระทาผิดที่เคยต้องเป็นโทษจาคุก แต่พ้นโทษจาคุกมาแล้วเกินกว่า
5 ปี แล้วมากระทาผิดอีก โดยความผิดครั้งหลังเป็นความผิดประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งตามหลักเกณฑ์การรอ
การลงโทษเดิมไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกมาก่อนได้รับโอกาสในการรอการลงโทษ แม้คดีก่อนจะเป็นโทษ
จาคุกเท่าไรก็ตามหากมีการกระทาผิดในครั้งหลังเป็นความผิดประมาทหรือความผิดลหุโทษก็ไม่ได้รับโอกาสในการที่
ศาลจะใช้ดุลพินิจในการรอการลงโทษ ดังนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา56(3) ใหม่ จึงเป็นการเพิ่มหลักเกณฑ์ที่
เปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุจพินิจสามารถรอการลงโทษได้สาหรับผู้กระทาความผิดในความผิดประมาทหรือความผิด
ลหุโทษที่เคยได้รับโทษจาคุกมาก่อน แต่ก็ยังมีข้อจากัดอยู่ 2 ประการได้แก่
ประการแรก ระยะเวลาหลังพ้นโทษจาคุก ตามหลักเกณฑ์การรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 (3) มีการกาหนดระยะเวลาที่ศาลสามารถรอการลงโทษในความผิดครั้งหลังได้ก็ต่อเมื่อพ้นโทษจาคุก
มาแล้วเกินกว่า 5 ปี ระยะเวลาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร หากเป็นกรณีที่กระทาความผิดซ้า
เกิดขึ้นหลังพ้นโทษจาคุก หากพ้นโทษไม่เกิน 5ปีตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ผู้กระทาผิดต้องรับโทษแม้ว่าจะเป็น
การกระทาผิดที่มีโทษจาคุกเพียงเล็กน้อย
ดังนั้น การลงโทษทางอาญาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมากที่สุดคงต้องกระทาควบคู่กันไปกฎหมายจึง
ต้องกาหนดโทษให้เหมาะสมกับลักษณะของความผิดต้องลงโทษให้ดูสภาพจิตใจของผู้กระทาความผิดและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมตามสัดส่วนจะต้องคานึงอยูเ่ สมอว่าโทษทางอาญามิใช่ทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของคน
เพียงทางเดียวต้องอาศัยสภาพแวดล้อมของสังคม การศึกษาอบรมครอบครัวโรงเรียนและศาสนาด้วยนอกจากนี้การ
ลงโทษที่เหมาะสมยังต้องอาศัยกลไกต่างๆของรัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โอกาสผู้กระทาความผิดที่พอจะแก้ไขได้มี
โอกาสกลับตัวโดยไม่ตอ้ งได้ชื่อว่าติดคุกหลายครั้ง
ประการที่สอง การที่กฎหมายรอการลงโทษในความผิดครั้งหลังนั้น ให้ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทและ
ลหุโทษ โดยหลักแล้วสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท ผู้ที่กระทาความผิดจะได้รับโทษจาคุกต่อเมื่อจะกัน
บุคคลดังกล่าวออกจากสังคม เพื่อไม่ให้อยูใ่ นสังคมเพราะการกระทาความผิดดังกล่าวทาให้สังคมเกิดความเดือดร้อน
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และความผิดลหุโทษเป็นความผิดมีโทษต่า เนื่องจากการกระทาความผิดในครั้งหลัง ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
ที่สมควรได้รับโอกาสให้รอการลงโทษได้นั้นต้องเป็นความผิดในกรณีประมาทโดยไม่รู้ตัวที่ผู้กระทาไม่อาจคาดหมาย
ล่วงหน้าได้ว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้น
ดังนั้นเมื่อพิจารณาโอกาสในการรอการลงโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทนั้ นจะเห็นได้ว่ามี
การกระทาผิดประมาทที่ร้ายแรงจนไม่สามารถชดใช้ด้วยค่าเสียหายทางแพ่งได้หลายกรณี ซึ่งตามความหมายของ
การกระทาโดยประมาทที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค 4 เมื่อแบ่งระดับของความประมาท
แบ่งได้ 2 ระดับ ซึง่ ได้แก่ การประมาทโดยรู้ตัว และการประมาทโดยไม่รู้ตัว เมื่อพิจารณาถึงระดับของความประมาท
จะเห็นได้ว่า การกระทาผิดประมาทในบางกรณีเมื่อเปรียบเทียบระดับความประมาทโดยจงใจของประเทศอังกฤษ
ถือได้ว่าเป็นความประมาทโดยจงใจการขาดความระมัดระวังอย่างมาก เป็นระดับความประมาทที่สมควรถูกลงโทษ
เนื่องจากเป็นการเสี่ยงภยันตรายโดยรู้ตัวและไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งในเรื่องภาวะจิตใจถือว่าผู้กระทามีสภาพจิตใจ
ที่เลวร้ายน้อยกว่าการกระทาผิดโดยเจตนาแต่มากกว่าประมาทธรรมดา ฉะนั้นเมื่อมีการกระทาผิดเช่นนี้การที่ศาลจะ
ให้รอการลงโทษ ควรที่จะต้องดูระดับของความประมาทของผู้กระทาความผิดในการพิจารณารอการลงโท

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้วิจัยเห็นว่าระยะเวลาที่กาหนดว่าต้องพ้นโทษจาคุกมาแล้วเกินกว่า 5ปี แล้วมีการกระทาผิดซ้าทาให้ไม่ได้
รับโอกาสในการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56(3) เป็นระยะเวลาที่นานเกินไป ควรมีการปรับลด
ระยะเวลาให้พ้นโทษจาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้กระทาความผิดแก้ไขปรับปรุงและ
กลับตัวไม่ให้กระทาความผิดซ้า หลีกเลี่ยงผลร้ายของโทษจาคุกระยะสัน้
2. ผู้ วิจั ยเห็ นว่ าควรให้ ผู้ ที่ เคยต้องโทษจ าคุ กมาก่ อนแล้ วมากระท าผิ ดในครั้ งหลั ง ได้ รับโอกาสในการรอ
การลงโทษสาหรั บความผิดอื่นด้วย ความผิดซึ่งมีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี เช่นกรณีความผิดที่อยู่ในอานาจศาลแขวง
ความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นต้น ให้เข้าสู่
กระบวนการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56 (3) เพื่อที่จะให้โอกาสผู้กระทาความผิดในความผิดอื่น
ที่มีโทษจาคุกระยะสั้นมีโอกาสแก้ตัว ช่วยลดปัญหานักโทษล้นเรือนจา ลดค่าใช้จ่ายของรัฐ เช่นเดียวกับการรอการลงโทษ
ของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้กาหนดให้รอการลงโทษได้แต่เฉาะความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทและความผิดลหุโทษ
3. ในการพิจารณาให้รอการลงโทษตามมาตรา 56(3) ผู้กระทาความผิดพ้นโทษจาคุกมาแล้วเกินกว่า 5 ปี
แล้ ว มากระทาความผิ ด อีก โดยความผิ ด ในครั้ ง หลั ง เป็ น ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระทาโดยประมาทหรือ ความผิ ด ลหุ โ ทษ
ศาลสามารถใช้ดุลพินจิ กาหนดรอการลงโทษได้ ควรมีการกาหนดถึงระดับความประมาทหากเป็นการกระทาประมาท
โดยรู้ตัวในความผิดครั้งหลังควรมีการกาหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ เพื่อให้ผู้กระทาใช้ความระมัดระวังในการกระทาเพื่อ
มิให้กระทาความผิดซ้าอีก เนื่องจากเป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกมาก่อน
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุลวงได้ด้วยความช่วยเหลือของดร.วิมลเรขา ศิริชั ยราวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และผู้ให้การสนับสนุนจากบุคคลหลายท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางในสิ่งที่
เป็นประโยชน์สาหรับงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ตลอดมา ผู้วิจัยจึงข้อกราบขอพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
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สิทธิในการเข้าถึงการทางานของเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
The right to access the work of children according to Labour Protection Act,
BE 2541
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก ในประเทศไทย
รวมถึงมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
และศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงการทางานของเด็กในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ ให้ แ รงงานเด็ ก มี สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง การท างานโดยได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมาย
โดยเป็นการวิจัยด้วยเอกสารซึ่งค้นคว้าจากบทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ เอกสาร คาอธิบายของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กาหนดอายุของแรงงานเด็กไว้ในมาตรา 44
ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง เมื่อมองบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น แต่ข้อมูลจากสถิติแล้วกลับปรากฏว่าเด็กที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นกลุ่มที่ว่างงานสูงสุด
เมื่อเทียบกับระดับอื่น ๆ ส่วนการดาเนิ นธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กมีการด าเนินการโดยบุคคล
ในครอบครัว ช่วงปิดภาคเรียนเด็กจะช่วยผู้ปกครองทางานทั้งช่วยธุรกิจของครอบครัวและทางานนอกบ้านเพื่อหารายได้
พิเศษ ซึ่งการทางานดังกล่าวจะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์จากการทางาน รู้คุณค่าของเงิน รู้จักการเก็บออมและที่
สาคัญคือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษา แต่เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
กาหนดห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีทางาน ซึ่งยังมีกลุ่มบุคคลที่อายุ ยังไม่ถึง 15 ปี และมีความประสงค์ที่จะ
ทางานถู กจ ากั ดสิ ทธิ ในการเข้ าถึ งการทางาน ผู้ ทาการวิจั ยจึ งเสนอแนวทางวิธี การแก้ ไขปั ญหาเพื่อเป็ นแนวทางใน
การกาหนดมาตรการ การบังคับใช้กฎหมายให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมไทย และเสนอแนะให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็ก เพื่อเพิ่มสิทธิ
ในการเข้าถึงการทางานของเด็ก ทั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเด็ก ครอบครัวและสังคม อันจะนาไปสู่ การพัฒนาประเทศ
ในอนาคตต่อไป
คาสาคัญ: สิทธิ, แรงงานเด็ก
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Abstract
This research aims to study the law related to child labour protection in Thailand. It includes
the study on international labour standards of the International Labour Organization (ILO) concerning child labour
protection, problem and barriers in access to work of the child labourer in Thailand. In order to propose the
solution, Improve the law so that child labour has the right to access work protected by law. The research is
conducted by reviewing document from provisions of law regulations, documents, descriptions of the Department
of Labour Protection and Welfare and other relevant agencies.
According to the Labour Protection Act BE 2541, the findings of the study show that the age of child
labourer is set in Section 44. An employer shall not employ a child under fifteen years of age as am Employee.
When looking at the context of Thai society at present. Give children higher education. Data from the statistics
show that undergraduates are the most unemployed compared to other levels and most businesses in Thailand
are small businesses run by family members. During the school holidays, the children will help parents work
both for family businesses and work out to earn extra income. This will give the child the experience of working.
Know the value of money. Recognizing the importance of saving is getting ready to enter the labour market
after graduation. But because of the provisions of the law. An employer shall not employ a child under fifteen
years of age as am Employee, which still includes individuals under the age of 15 and who wish to work limited
access to work. Researchers propose solutions to problems as a guideline for setting measures. Enforcement is
clear. With appropriate guidance in accordance with Thai society. And suggest amendments or additions to the
law on child labour. To increase access to children's work. This brings benefits to children, family and society.
This will lead to future development in the country.
Keywords: rights, child labour

บทนา
เด็ ก ถื อ เป็ น รากฐานอั น ส าคั ญ เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาประเทศในอนาคต
การคุ้มครองแรงงานเด็กจึงเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะแก้ไข
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย กาจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กเหล่านั้น
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Organization / ILO) ซึ่งจากข้อมูลการสารวจการทางานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2558
พบว่ามีเด็กอายุ 5 – 17 ปี จานวน 10.88 ล้านคน ส่วนใหญ่เรียนหนังสืออย่างเดียว ร้อยละ 66.2, รองลงมาเป็น
เรียนหนังสือแต่ช่วยทางานบ้านร้อยละ 25.2, เรียนหนังสือไปด้วยและทางานไปด้วยร้อยละ 3.9, ทางานอย่างเดียว
ร้อ ยละ 2.5, ไม่เรี ย นหนั ง สือ และไม่ทางานร้ อ ยละ 2.0 และไม่เรีย นหนั ง สือแต่ช่ว ยทางานบ้ า นร้ อ ยละ 0.2
และจากสรุปผลการสารวจภาวการณ์ทางานของประเทศไทยในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 พบว่าการใช้แรงงานเด็ก
อายุ 15 – 18 ปี มีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้โครงสร้างการจ้างงานที่ส่วนใหญ่ ยังพึ่งพาแรงงานระดับล่าง ซึ่งเป็น
แรงงานที่ มีระดั บการศึก ษาในชั้น มั ธยมศึก ษาตอนต้น หรือ ต่ ากว่า รวมถึ ง ปั ญ หาความไม่ส อดคล้ อ งกั น ระหว่า ง
ความต้องการกาลังคนกับการผลิตกาลังคนของประเทศไทย อันส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่มีการศึกษาสูงโดยเฉพาะ
ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมปี ัญหาการว่างงานสูงกว่าระดับอื่น ๆ
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ประเทศไทยได้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การใช้ แ รงงานเด็ ก ไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ซึ่งในเรื่องการกาหนดอายุของลูกจ้าง หรือข้อห้ามต่างๆ ที่ห้ามจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทางานนั้น กฎหมาย
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานเด็กให้มีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริงและ
เหมาะสมแล้วหรือไม่ เมื่อมองลักษณะของสังคมไทยในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เด็กมีการศึกษาที่สูงขึ้นก็จริง แต่ข้อมูล
จากสถิตดิ ังกล่าวแล้วกลับปรากฏว่าเด็กที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นกลุ่มที่ว่างงานสูงสุดเมื่อเทียบกับระดับ
อื่นๆ ท้ายสุดแล้วก็เป็นภาระของผู้ปกครองที่ต้องอุปการะเลีย้ งดูถึงแม้วา่ ว่าเติบโตและสาเร็จการศึกษาแล้วก็ตาม
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาสภาพของการทางาน ปัญหาและอุปสรรค
เรื่องของสิทธิในการเข้าถึงการทางานของเด็กในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการทางาน พร้อม
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้เ ด็กสามารถเข้าถึงการทางานได้อย่างเหมาะสมและได้รับความคุ้มครองอย่าง
เป็นธรรม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานเด็กในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองแรงงานเด็ก
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการทางานของเด็กในประเทศไทย
3. เพื่อหามาตรการที่เหมาะสม ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานเด็กใน
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การก าหนดสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง การท างานของเด็ ก ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันของประเทศไทย

วิธีวิทยาการวิจัย
วิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้ารวบรวมทฤษฎีและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ บทความ เอกสารงานวิจั ยต่าง ๆ ในเรื่องการใช้แรงงานเด็กตามพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
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ผลการศึกษา
1. กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
1.1 กฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ มีดังนี้
1.1.1 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989
องค์การสหประชาชาติได้ให้ความสาคัญต่อเด็ก โดยเห็นว่าการจัดสวัสดิการสังคมกรณี เด็กนั้น
มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งสาหรับประชาคมโลกหรือในระดับระหว่างประเทศ เนื่องจากเด็กย่อมพัฒนาไปสู่ความเป็น
ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพของแต่ละประเทศและของโลกในอนาคต องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การระหว่าง
ประเทศจึ ง เห็ น ความส าคั ญ ของเด็ ก และได้ ป ระชุ ม สมั ชชาทั่ ว ไปเพื่ อ ออกอนุ สั ญ ญาว่า ด้ ว ยสิ ทธิ เ ด็ ก ค.ศ. 1989
(Convention on the Rights of Child, U.N. General Assembly, Document A/RES/44/55 (12 December 1989)) เพื่อให้
รัฐภาคีนาหลักการไปดาเนินมาตรการที่เหมาะสมในการให้ความคุ้มครองเด็กในรัฐหรือประเทศของตนโดยมีหลักการ
สาคัญกาหนดไว้ในข้อ 32 คือ เด็กมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยรัฐภาคี
พึงรับรองสิทธิดังกล่าวของเด็ก และคุ้มครองเด็กจากการทางานใดที่อาจเป็นการเสี่ยงอันตรายหรือขัดขวางการศึกษา
ของเด็ก หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็กโดยต้อง
ดาเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และการศึกษาเพื่อให้มีการคุ้มครองอย่างจริงจัง โดยกาหนดอายุขั้น
ต่าสาหรับการรับเข้าทางาน กาหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเกี่ยวกับจานวนชั่วโมงทางาน และสภาพการจ้างงานและ
กาหนดบทลงโทษหรือวิธีการลงโทษอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้มผี ลใช้บังคับอย่างจริงจัง
1.1.2 อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่าที่อนุญาตให้จ้างงานได้ พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973)
สาระสาคัญคือ กาหนดห้ามจ้างเด็กซึ่งอายุต่ากว่า 15 ปี หรือยังอยู่ในการศึกษาภาคบังคับทางาน
ทุกประเภท โดยมีเงื่อนไขยกเว้นสาหรับประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจและการจัดระบบการศึกษายังพัฒนาไม่เพียงพอ ในขั้น
แรกอาจกาหนดอายุขั้นต่าเป็น 14 ปี โดยต้องปรึกษาหารือกับองค์การของนายจ้างกั บลูกจ้างก่อน อย่างไรก็ดีตาม
มาตรา 7 แห่งอนุสัญญาดังกล่าวได้กาหนดว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบภายในประเทศอาจอนุญาตให้มีการจ้างงาน
หรือการทางานของบุคคลอายุ 13 - 14 ปี ในงานเบาได้ ซึ่งเป็นงานที่ไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ การพัฒนา
และไม่ส่ งผลเสีย ต่อการเข้ า เรี ย นในโรงเรีย น การเข้า ร่ ว มในโครงการปฐมนิเทศหรือ โครงการฝึก อบรมเกี่ย วกั บ
การทางานซึ่งอนุมัติโดยหน่วยงานที่มีอานาจ
1.2 กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง
1.2.1 คานิยามของคาว่า “เด็ก”
ประเทศไทยได้ระบุคานิยามของคาว่า “เด็ก” ไว้ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
มาตรา 4 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติ
ภาวะด้วยการสมรส”
2) ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เยาวชนและ
ครอบครัวพ.ศ. 2553
มาตรา 4 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าอายุที่กาหนดไว้ตามมาตรา 73 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา แต่ยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ และให้คานิยามของคาว่า”เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน
สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์
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1.2.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองแรงงานเด็กไว้ในหมวด 4 เรื่องการใช้แรงงานเด็ก ดังนี้
1) อายุของลูกจ้าง
มาตรา 44 “ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง”
เดิมกฎหมายคุ้มครองแรงงานกาหนดอายุขั้นต่าของลูกจ้า งเด็กไว้ที่ 13 ปี แต่เนื่องจาก
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการจ้างงานตามที่กาหนดไว้ในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138
ว่าด้วยอายุขั้นต่าที่ให้จ้างงานได้ ค.ศ. 1973 มาตรา 2 (3) ซึ่งกาหนดให้อายุขั้นต่าของการจ้างงาน ต้องไม่ต่ากว่าอายุ
สาหรับการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ จึงเปลี่ยนเกณฑ์อายุขั้นต่าของการใช้แรงงาน
เด็กมาเป็นไม่ต่ากว่าอายุ 15 ปี
2) กรณีจ้างแรงงานเด็กอายุตากว่
่ า 18 ปี ทางาน
มาตรา 45 “ในกรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีเป็นลู กจ้าง ให้นายจ้างปฏิบัติดังนี้
(1) แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น ต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
เด็กเข้าทางาน
(2) จัดทาบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบ
กิจการหรือสานักงานของนายจ้าง พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาทาการ
(3) แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่เด็กออกจากงาน
การแจ้งหรือการจัดทาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนด”
กรณีนายจ้างจ้างบุคคลที่มีอายุ 15 ปี ถึง 18 ปี เข้าทางานเป็นลูกจ้าง นายจ้างมีหน้าที่แจ้ง
การจ้างลูกจ้างนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทางาน โดยแจ้งตามแบบซึ่งในแบบ
ดังกล่าว จะมีรายการเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้
หากต่อมามีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างผิดไปจากที่ระบุไว้ นายจ้างจะต้องจัดทาบันทึก
สภาพการจ้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ไว้ด้วย และจะต้องเก็บบันทึกไว้ที่สถานประกอบกิจการพร้อมให้พนักงานตรวจ
แรงงานตรวจดูได้ตลอดเวลา
เมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้าง นายจ้างยังมีหน้าที่แจ้งการสิ้นสุดการจ้างตามแบบต่อพนักงาน
ตรวจแรงงาน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกจากงาน
3) เวลาพักสาหรับลูกจ้างเด็ก
มาตรา 46 “ให้น ายจ้างจั ดให้ลูก จ้างซึ่งเป็นเด็ก มี เวลาพั กวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง
ติดต่อกัน หลังจากที่ลูกจ้างทางานมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมง แต่ในสี่ชั่วโมงนั้นให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กได้มีเวลาพักตามที่
นายจ้างกาหนด”
สาหรับลูกจ้างทั่วไปนั้น นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักหลังจากทางานมาแล้วไม่เกิน
5 ชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างอาจให้พักครั้งละเท่าใดก็ได้ แต่เมื่อรวมแล้วในวันหนึ่งต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
แต่ในกรณีลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานเด็ก นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพัก 1 ชั่วโมงติดต่อกัน หลังจากลูกจากนั้นทางานมาแล้ว
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ไม่เกิน 4 ชั่วโมง เวลาพักสาหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นจะต้องพัก 1 ชั่วโมงติดต่อกัน จะจัดเป็นพักย่อยต่ากว่า 1 ชั่วโมง
แบบลูกจ้างทั่วไปไม่ได้ อีกทัง้ ในระหว่างเวลาทางาน 4 ชั่วโมงนัน้ ลูกจ้างต้องมีเวลาพักตามที่นายจ้างกาหนดด้วย
4) วัน เวลาที่ห้ามลูกจ้างเด็กทางาน
มาตรา 47 “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานในระหว่าง
เวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีและเป็นผู้แสดงภาพยนตร์ละครหรือ
การแสดงอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันทางานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น
ได้พักผ่อนตามสมควร”
มาตรา 48 “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานล่วงเวลาหรือ
ทางานในวันหยุด”
กฎหมายคุม้ ครองแรงงานให้ความคุ้มครองลูกจ้างอายุ 15 ถึง 18 ปี โดยห้ามไม่ให้นายจ้าง
1) ให้ลูกจ้างเด็กทางานระหว่างเวลา 22.00 ถึง 06.00 นาฬิกา หรือ
2) ทางานล่วงเวลา หรือ
3) ทางานในวันหยุด
ก. เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือ
ข. เป็นกรณีแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดงคล้ายคลึงกัน
อย่า งไรก็ดี แม้จะเข้าข้ อยกเว้นให้ ลูกจ้ างเด็ก ทางานในช่ว งเวลาดังกล่าวได้ แต่นายจ้า ง
จะต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักผ่อนตามสมควร
5) ประเภทงานที่ห้ามลูกจ้างเด็กทา
มาตรา 49 “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ
(2) งานปั๊มโลหะ
(3) งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มรี ะดับ
แตกต่างจากปกติ อันอาจเป็นอันตรายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(4) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(5) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
(6) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(8) งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์
(9) งานที่ต้องทาใต้ดิน ใต้นา้ ในถ้า อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา
(10) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(11) งานทาความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องจักรหรือ
เครื่องยนต์กาลังทางาน
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(12) งานที่ต้องทาบนนั่งร้านที่สูงกว่าพืน้ ดินตั้งแต่สบิ เมตรขึน้ ไป
(13) งานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง” ได้แก่
1) งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน และเสียงอันอาจ
เป็นอันตราย ได้แก่
ก. งานที่ทาในที่ที่มีอุณหภูมิในสภาวะแวดล้อมในการทางานสูงกว่า
45 องศาเซลเซียส
ข. งานซึ่งทาในห้องเย็นในอุตสาหกรรมแช่แข็ง
ค. งานที่ใช้เครื่องเจาะกระแทก
ง. งานที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ)
ในการทางานวันละ 8 ชั่วโมง
2) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย วัตถุมพี ษิ วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ ได้แก่
ก. งานผลิตหรือขนส่งสารก่อมะเร็งตามรายชื่อท้ายกฎกระทรวง
ข. งานที่เกี่ยวข้องกับสารไซยาไนด์
ค. งานผลิตหรือขนส่งพลุ ดอกไม้เพลิงหรือวัตถุระเบิดอื่นๆ
ง. งานสารวจ ขุดเจาะ กลั่น บรรจุหรือขนถ่ายน้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
3) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่น ได้แก่
ก. งานที่ทาในห้องปฏิบัตกิ ารชันสูตรโรค
ข. งานดูแลผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อ
ค. งานทาความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วยในสถานพยาบาล
ง. งานเก็บ ขน กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในสถานพยาบาล
4) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นที่ใช้พลังงานเครื่องยนต์หรือไฟฟ้าไม่วา่ การจับหรือบังคับ
จะทาในลักษณะใด
5) งานเกี่ยวกับกามันตภาพรังสีทุกชนิด
6) สถานที่ที่ห้ามลูกจ้างเด็กทางาน
มาตรา 50 “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานในสถานที่ ดังต่อไปนี้
(1) โรงฆ่าสัตว์
(2) สถานที่เล่นการพนัน
(3) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(4) สถานที่อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง” ดังนี้
1) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์นา้ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
2) สถานประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้า ตามพระราชกาหนด
การประมง พ.ศ. 2558
7) ค่าจ้างและหลักประกัน
มาตรา 51 “ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใดๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น
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ในกรณี ที่น ายจ้ า งจ่ า ยเงิ น หรือ ประโยชน์ต อบแทนใดๆ ให้ แ ก่ ลู ก จ้ า งซึ่ ง เป็ น เด็ ก บิ ด า มารดา
ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง ขณะแรกจ้าง หรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างในแต่ละงวด
มิให้ถอื ว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างสาหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น และห้ามมิให้นายจ้างนาเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามกาหนดเวลา”
จากบทบัญญัติดังกล่าวสรุปหลักเกณฑ์ได้วา่ กรณีจ้างลูกจ้างเด็กเข้าทางานเป็นลูกจ้าง
1) นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างนั้น จะจ่ายให้แก่บุคคลอื่นแทนไม่ได้
2) นายจ้างจะเรียกหรือรับเงินประกันจากฝ่ายลูกจ้างไม่ได้ เช่น นายจ้างตกลงรับลูกจ้างอายุ 16 ปี
เข้าทางานในสถานีบริการน้ามัน นายจ้างจะเรียกเงินประกันความเสียหายจากการทางานหรือเงินอื่นใดจากลูกจ้าง
หรือฝ่ายของลูกจ้างไม่ได้
3) ในกรณีที่นายจ้างได้จ่ายเงินหรือผลประโยชน์ล่วงหน้าก่อนการจ้างลูกจ้างเด็กขณะแรกจ้างหรือ
ก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างแต่ละคราว หรือลูกจ้าง บิดามารดาผู้ปกครองของลูกจ้างเด็กได้รับเงินหรือผลประโยชน์ไว้
ล่วงหน้าก่อนการจ้าง ขณะแรกจ้างหรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้าง นายจ้างจะนาเงินหรือผลประโยชน์เช่นว่านี้มาหัก
จากค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเด็กไม่ได้
8) การพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกจ้างเด็ก
มาตรา 52 “เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทางานของเด็กให้ลูกจ้าง
ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปี มีสทิ ธิลาเพื่อเข้าประชุม สัมมนา การอบรม รับการฝึกหรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึง
เหตุที่ลาโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามี และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กเท่ากับ
ค่าจ้างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน”
สาหรับการลาของลูกจ้างเด็กตามมาตรานี้ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ต้องเป็นการลาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการทางาน
2) การสัมมนา ฝึกอบรม ฯลฯ จัดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ
3) ลูกจ้างต้องแจ้งเหตุของการลาให้นายจ้างทราบล่วงหน้าโดยชัดแจ้งพร้อมแสดงหลักฐานถ้ามี
4) ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน
2. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการทางานของเด็กในประเทศไทย
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก โดยเข้าร่วมอนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่าที่ยอมให้ จ้าง
แรงงานเด็กปี ค.ศ. 1973 (Convention Conceding Minimum Age for Admission to Employment) อนุสัญญาดังกล่าว
ได้กาหนดห้ามจ้างเด็กซึ่งมีอายุต่ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง แต่ก็มีข้อยกเว้นให้สาหรั บประเทศที่มีระบบการศึกษาหรือ
เศรษฐกิจที่ยังไม่พัฒนาเพียงพอ อาจมีการหารือกับองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างกาหนดอายุขั้นต่าไว้ที่ 14 ปีก็ได้
และหากเป็นงานเบาและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพร่างกาย หรือกระทบต่อการเรียนการศึกษาก็สามารถ
จ้างเด็กซึ่งมีอายุ 13 – 14 ปีทางานได้
ตามบทบั ญญั ติ ของกฎหมายในพระราชบั ญญั ติ คุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในมาตรา 44 ได้ ก าหนด
ให้อายุขั้นต่าของการจ้างงานไว้ว่าต้องไม่ต่ากว่า 15 ปีนั้น เมื่อมองสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งยังมี
ความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจ ฐานะและรายได้ของประชากร บางครอบครัวที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เห็นได้ว่า
ในช่วงปิดภาคเรียนหรือหลังจากเลิกเรียนแล้ว จะมีลูกหรือหลานช่วยธุรกิจครอบครัวอยู่เสมอ เช่น ตามร้านอาหาร
จะมีเด็ก ๆ มาช่วยบริการเสิร์ฟอาหาร หรือน้าดื่มให้กับลูกค้า ซึ่งกรณีดังกล่าวตามกฎหมายยังไม่ถือว่าเป็นการจ้าง
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แรงงานเด็ก เป็นเพียงการที่เด็กช่วยทางานซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และในช่วงปิดเทอม
หรือหลังเลิกเรียนนั้นก็จะมีเด็กบางกลุ่มที่อยากใช้เวลาว่างในช่วงที่ไม่ได้เรียนหนังสือ หารายได้พิเศษเพื่อบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นค่าขนมหรือเพื่อการเก็บออมนาไปซื้อของที่ตนเองต้องการโดยไม่อยากรบกวนผู้ปกครอง
แต่เมื่อกฎหมายมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งผู้ประกอบการก็ไม่สามารถจ้างเด็กได้ และเด็ก
ก็ไม่สามารถเข้าถึงการทางานได้เช่นกัน
เมื่อ อนุ สั ญ ญาฉบั บที่ 138 ได้ ก าหนดห้ า มจ้ า งเด็ ก ซึ่ ง มีอ ายุ ต่ ากว่า 15 ปี เป็ น ลู ก จ้ า ง ประเทศไทย
จึงได้พยายามบังคับใช้กฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพ โดยไม่นาข้อยกเว้นสาหรับประเทศที่มีระบบการศึกษาหรือเศรษฐกิจ
ที่ยังไม่พัฒนามาบังคับใช้ ทาให้กระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จับตามองประเทศไทย เป็นพิเศษโดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง ในเรื่อ งการป้ อ งกัน การใช้แ รงงานเด็ กในรู ปแบบที่ เลวร้ า ย ประเทศไทยก็ พยายามแก้ไ ขปั ญหาดั งกล่ า ว
ทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้วยการเพิ่มโทษสาหรับความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายให้มีอั ตราโทษ
ที่ สู ง ขึ้น ควบคู่ ไ ปกั บการตรวจแรงงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ก ฎหมายอย่ า งเข้ ม ข้ น ท าให้ ก ระทรวงแรงงานของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ประกาศรายงานสถานการณ์และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดประจาปี 2560
จัดระดับประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีความสาเร็จมากซึ่งเป็นระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นและ
ยอมรับในระดับสากล จากความพยายามดังกล่าวส่งผลให้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 กระทรวงแรงงานของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานสถานการณ์การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด (Findings on the Worst
Forms of Child Labor) ประจาปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ซึ่งประเมินความพยายามและผลการดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวของ 132 ประเทศทั่วโลก โดยจัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับความสาเร็จมาก (Significant Advancement)
ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด และเป็น 1 ใน 17 ประเทศของรอบการประเมินปี 2560 ที่ได้ระดับนี้นอกจากนี้ยังเป็น 1 ใน 5
ประเทศของอาเซียนที่ได้รับการจัดอันดับในระดับนี้ และนับเป็นปีที่ 2 ที่ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ
ดังกล่าวต่อเนื่องจากปี 2559 ทั้งนีก้ ารได้รับการจัดอันดับดังกล่าวจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่องการใช้
แรงงานเด็ก การรักษาสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร รวมถึงสร้างการยอมรับของนานาชาติ
เมื่ อ มองเจตนารมณ์ ข องกฎหมายที่ ค วบคู่ ไ ปกั บ สิ ท ธิ ข องเด็ ก ที่ จ ะสามารถเข้ า ถึ ง การท างานได้
อย่างเป็นธรรมนั้น ตามความเป็นจริงแล้วกฎหมายอาจเป็น ส่วนหนึ่งในการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมาย แต่จากเรื่องของการจ้างแรงงานเด็กดังกล่าว หากมองถึงด้านสิทธิและความต้องการของเด็กแล้ว อาจทาให้
เด็กส่วนหนึ่งที่อยากทางาน กลับถูกกีดกันไม่สามารถเข้าถึงการทางานได้โดยบทบัญญัติของกฎหมายที่กาหนดไว้ ทาให้
ต้องกลับมาคิดทบทวนว่ากฎหมายที่ออกมาบังคับใช้นั้น ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองลูกจ้างเด็กหรือกีดกันการเข้าถึง
การทางานของเด็กซึ่งถือว่าการทางานของเด็กนั้นจะเป็นการสร้างรากฐานที่ทาให้เด็กเกิดประสบการณ์ในการทางาน
ได้ เรี ย นรู้ ได้ ส ร้ า งวินั ย ให้ กั บตนเองรวมถึ ง การได้รับประสบการณ์ ชีวิตที่ ม ากกว่าการเรี ย นอยู่ใ นห้ อ งเรี ย นเพี ย ง
อย่างเดียวเพราะเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติแล้วในด้านของการศึกษา จะเห็นว่าเด็กที่จบปริญญาตรีกลับกลายเป็น
เด็กที่มีสถิติการว่างงานสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับในระดับอื่น ๆ เป็นสิ่งที่ควรนาวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วเด็กที่จบ
การศึกษาออกไปนั้น การเรี ย นหนัง สือ เพีย งอย่า งเดี ยวโดยไม่เคยมีประสบการณ์ใ นด้ านของการทางานมาก่ อ น
เมื่อต้องออกไปใช้ชีวิตในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน และหากขาดไร้ซึ่งประสบการณ์ในการทางานจะทาให้เด็กนั้น
อาจขาดโอกาสมากกว่าเด็กที่ทางานไปด้วยและเรียนหนังสือไปด้วย
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3. ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุง แก้ไ ขปั ญหาและอุ ป สรรคในการเข้า ถึง การทางานของเด็ ก
ในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ผู้ศึกษาทาการวิจัย เห็นควรเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไข ดังนี้
3.1 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เดิม “ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง”
แก้ไขเป็น “ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพ
ของงานที่ทาเป็นงานเบาและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการศึกษา นายจ้างอาจจ้างเด็กที่มีอายุตั้งแต่สิบสามปี
เป็นลูกจ้างได้ ทั้งนีต้ ามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
3.2 ออกกฎกระทรวงสาหรับงานที่เด็กอายุตั้งแต่ 13 – 14 ปี สามารถทาได้ โดยกาหนดชั่วโมง
การท างาน ประเภทงานที่ เ ด็ ก สามารถท าได้ โดยต้ อ งเป็ น งานเบาไม่ เ ป็ น อั น ตรา ยต่ อ สุ ข ภาพ และไม่ ก ระทบ
ต่อการศึกษาและการเข้ารับการอบรมของเด็ก
3.3 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และทาการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ
การใช้แ รงงานเด็ก รวมถึงการที่ ผู้ปกครองให้เด็ กช่ว ยทางาน เช่นกรณีบุตรหลานช่วยผู้ปกครองทางานในธุ รกิ จ
ครอบครัวในช่วงหลังเลิกเรียนหรือในช่วงปิดเทอมว่าสามารถทาได้มากน้อยเพียงใด

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ เอกสาร คาอธิบาย ของกรมสวั สดิการและคุ้มครอง
แรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องพบว่าภายใต้อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่าที่ยอมให้จ้างแรงงานเด็ก
ปี ค.ศ. 1973 (Convention Conceding Minimum Age for Admission to Employment) อนุสัญญาดังกล่าวได้กาหนดห้ามจ้าง
เด็กซึ่งมีอายุต่ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง แต่สาหรับบางประเทศอาจอนุญาตให้บุคคลที่มีอายุ 13 – 14 ปี สามารถทางานได้
หากงานนั้นเป็นงานเบาและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนา และไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาเล่าเรียนโดย
กาหนดชั่วโมงการทางานหรือเงื่อนไขการทางานให้แตกต่างไปจากบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึน้ ไป
ผลการศึกษากฎหมาย ระเบียบ เอกสาร คาอธิบาย รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของสิทธิ
ในการเข้าถึงการทางานของเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการทางานดังกล่าว โดยควรมีการกาหนด
เป็นข้อยกเว้น หรือออกเป็นกฎกระทรวงกาหนดประเภทงานหรือชั่วโมงการทางานให้กับบุคคลที่อายุไม่ถึง 15 ปี หรือ
ตัง้ แต่ 13-14 ปี สามารถทางานได้ โดยการกาหนดประเภทงาน หรือชั่วโมงการทางานนั้นจะต้องเป็นงานเบา เป็นงาน
ที่เด็กสามารถทาได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา ทาให้เด็กนั้นสามารถทาได้ในช่วงเวลา
หลังเลิกเรียนหรือในช่วงปิดภาคเรียน โดยต้องแจ้งการจ้างแรงงานเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงาน ผู้มีอานาจในการ
ตรวจแรงงานหรือเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตามหลักเกณฑ์ของการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี และเห็นควร
เพิ่มหลักฐานความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ปกครองของเด็กนั้นว่าอนุญาตให้เด็กนั้นสามารถทางานได้ ในช่วงเวลา
ที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายกาหนด
อีกทั้งการทางานของเด็กจะเป็นการฝึกฝนให้มีระเบียบวินัย เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งตัวเด็ก
จะได้รับประโยชน์ทั้งด้านการสร้างรายได้ การแบ่งเบาภาระของครอบครัว ถึงแม้ว่าประเทศไทยส่วนใหญ่การทางานไป
ด้วยเรียนไปด้วยอาจไม่ได้รับความสนใจมากนัก เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็อยากให้ลูกหลานได้เรียนเต็มที่ โดย
ตั้งใจเรียนอย่างเดียวไม่จาเป็นต้องทางานก็ได้ แต่บางครอบครัวด้วยฐานะทางเศรษฐกิจก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
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จะต้องทางานไปด้วยและก็เรียนหนังสือไปด้วย ซึ่งในเรื่องของการที่เด็กทางานนั้นจะเห็นได้ว่ามีหลายๆ ประเทศ
ที่เรื่องดังกล่าวดูเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเห็นได้จากการที่เด็ก ๆ ทางานหารายได้พิเศษทั้งในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนหรือ
ปิดภาคเรียน เช่น งานส่งหนังสือพิมพ์ รับจ้างเลี้ยงเด็ก หรือสัตว์เลี้ยง ฯลฯ เพราะหากมองในข้อดีของการที่เด็กได้มี
โอกาสที่ทางานไปด้วยและเรียนไปด้วยนั้น ถือว่าเป็นโอกาสและเป็นประสบการณ์อย่างดี เพราะนอกจากจะมีรายได้
พิเศษการจากทางานแล้วจะทาให้เด็กได้รู้จักคุ ณค่าของเงิน รู้จักเก็บออม อีกทั้งเป็นการฝึกฝนทักษะให้กับตัวเอง
ได้เรียนรู้หาประสบการณ์ที่ในตาราไม่มสี อน ได้เรียนรู้ส่งิ ต่าง ๆ ที่เกิดจากการทางาน ได้พบปะผู้คน มีโอกาสได้ค้นพบ
ความสามารถหรือความชอบของตัวเอง ทั้งได้ฝึกระเบียบวินัย การจัดสรรเวลาให้กับตัวเอง ซึ่ งสิ่งต่างๆ เหล่านั้น
จะหล่อหลอมให้เด็ก เป็น ผู้ที่มีความรั บผิด ชอบ มีคุ ณค่า ต่อ สังคม เพราะเด็กคื อทรั พยากรที่ สาคัญยิ่งที่จ ะเติบโต
ไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า และจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป
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ปัญหาการบูรณาการกฎหมายในการจัดการกว๊านพะเยา
The Problems of Legal Integration to Management Phayao Lake
สมเกียรติ แสงแก้ว1* และ ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์1
Somkiat Sangkaew1* and Pairush Teerachaimahit1
บทคัดย่อ
การจัดการกว๊านพะเยามีปัญหาเนื่องจากมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2477
และมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 มิได้
ระบุวิธีการกาหนดขอบเขตแผนที่ ทาให้แผนที่กว๊านพะเยาภายใต้กฎหมายทั้งสองฉบับไม่มีการระบุขอบเขตพื้นที่อย่า ง
ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการรุกล้าทั้งที่โดยชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ด้วยประกาศจังหวัดเชียงรายซึ่งออกตาม
ความในมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2491 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2492 กาหนดเจตนารมณ์
ในการอนุรักษ์รักษาพันธุ์พืช สัตว์นา้ และดูแลบริหารจัดการพื้นที่กว๊านพะเยาสอดคล้องกับการทาประมงตามภูมิปัญญา
ชาวบ้านของคนในท้องถิ่น แต่ทั้งนี้การทาประมงพื้นบ้านในปัจจุบันต้องทาการขออนุญาตและใช้เครื่องมือประมงที่กาหนด
ไว้ตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 เท่านั้น หากฝ่าฝืนจะถูกดาเนินคดีในอัตราโทษที่สูง อีกทั้งหน่ วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่ในการรับผิดชอบพื้นที่กว๊านพะเยามีจานวนมาก ทาให้กฎหมายเกิดความซ้าซ้อนซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้บังคับ
ใช้กฎหมาย
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ (1) ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดทาแผนที่ฉบับปรับปรุงแสดงพื้นที่เขตที่จัดตั้งก่อนการ
สงวนหวงห้ามตามแผนที่แนบท้ายกฤษฎีกาเดิมและแนวเขตพื้นที่ใหม่ (2) จัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นกว๊านพะเยา โดยความ
ร่วมมือของทุ กภาคส่ วน และ (3) จัดทากฎหมายว่าด้ วยการจั ดการกว๊านพะเยา โดยการบู รณาการหลั กการ แผน
โครงการ และอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านให้เป็นเอกภาพและชัดเจน
คาสาคัญ: การบูรณาการ, การจัดการ, กว๊านพะเยา
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Abstract
Phayao lake management has problems because section 6 of the latest Land Expropriation Act B.E.
2477 and section 5 of the reservation of desolated land which is the public domain Act, B.E.2478 do not specify
the method to measure the area of land in to the map then the scope of land in the maps belong to both act
have not clearly and because of the cause then Phayao lake has many trespass by many people even there are
do it under legal or illegal. Moreover, the gazette of Chiang Rai province under section 7 and 9 of Fisheries Act
B.E. 2491 and assign a date on 29 December 2492 with has the intention to protect the natural resources be
base on to the locality using at the same time has conflict to the Fisheries Royal ordinance B.E. 2558 with has
strict enforcement to the locality fisheries because if they don’t have the permit to fishery then will have a high
punishment. By the way because of the Phayao lake management has many institute to responsibility and
enforce the law but they power and duty will base on their intent laws, not base on unity law and cause of that
make the officers has the confused work.
Those studies have suggestions (1) enact a law to make the map with show the established area
before and after make reservation of desolated land which is the public domain (2) enact the Phayao lake local
Act, and (3) enact the law for Phayao lake management by integrating the principles of the project plan and the
powers and duties of the officer in accordance with the laws of all sectors involved in each of these areas, as
well as the unity and clarity.
Keywords: Integration, Management, Phayao Lake

บทนา
“กว๊านพะเยา” หนึ่งในพืน้ ที่ชุ่มน้าที่สาคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย เป็นทะเลสาบน้าจืดที่มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือและอันดับ 3 ของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มด้านตะวันตกของจังหวัดพะเยา มีการสร้าง
ประตูเก็บกักน้ากั้นลาน้าอิง ทาให้เกิดแหล่งน้าจืด ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน ทาให้เป็นแหล่งน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว การทาประมง การเลีย้ งสัตว์ และการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่กักเก็บน้า แหล่ง
สังคมพืช ที่อยูอ่ าศัยของนกประจาถิ่น และแหล่งรองรับนกอพยพ แหล่งโบราณสถาน และมีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ ราช
พัสดุเพื่อใช้ในราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบารุงพันธุ์สัตว์น้ากว๊านพะเยา โดยสถานีประมง (กว๊าน
พะเยา) ตามประกาศพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดนิ ในบริเวณที่เวนคืนในท้องที่อาเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ.
2482 (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561) ซึ่งต่อมามีการปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้าจืดพะเยาเพื่อทาหน้าที่ด้านการวิจัยสัตว์น้า แหล่งน้า และเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพะเยา, ม.ป.ป.) ควบคู่กับอีกหน่วยงานคือ สานักงาน
ประมงจังหวัดพะเยาซึ่งทาหน้าที่ในการอนุรักษ์ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้าให้แก่ชาวประมง นอกจากนี้หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไปก็มุ่งประสงค์เข้าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ จากกว๊านพะเยาได้ เช่น
การใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้าเพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว การทาประมง การเลี้ยงสัตว์ และเป็น
แหล่งสังคมพืช ที่อยูอ่ าศัยของนกประจาถิ่น และแหล่งรองรับนกอพยพ แหล่งโบราณสถาน
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ด้วยเหตุประการดังกล่าว กว๊านพะเยาจึงได้มีหน่วยงานอื่นเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่
อีกจานวนมาก ได้แก่ โครงการชลประทาน สานักงานธนารักษ์ สานักงานที่ดนิ สานักงานประปา สานักงานโยธาธิการ
และผังเมือง สานักงานอุตสาหกรรม สานักงานจังหวัด สานักงานสาธารณสุข สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โครงการสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา ตั้ งแต่ระดับ
จังหวัดถึงระดับตาบล โดยแต่ละหน่วยงานและองค์กรจะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดการควบคุมการใช้
ทรัพยากรในกว๊านพะเยาต่างหาก และยังมีคณะกรรมการพัฒนากว๊านพะเยาระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการที่
แต่ง ตั้ง โดยผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด พะเยาในขณะนั้น ๆ เข้ า มาช่ว ยการดาเนินการตามภารกิ จที่ ผู้ ว่า ราชการจัง หวั ด
มอบหมาย และรวบรวมสรุปผล การดาเนินการปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างไรก็ตาม ด้วยกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้มีการกาหนดขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ในการ
จัดการพื้นที่ที่แตกต่างกันไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้นๆ เนื่องจากการทาแผนที่แนบท้ายพระ
ราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับพื้นที่กว๊านพะเยาไม่ชัดเจน ทาให้เกิดความสับสนในการกาหนดแนวเขตของพื้นที่ในการใช้
อานาจ เช่น การควบคุมการกักเก็บน้า แหล่งสังคมพืช ที่อยูอ่ าศัยของนกประจาถิ่นและแหล่งรองรับนกอพยพ แหล่ง
โบราณสถาน แหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว การทาประมง การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะปลูก (พงษ์
พันธุ์ สุนทรวิภาษ และคณะ, 2555) นอกจากนี้อานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการพืน้ ที่กว๊านพะเยา
ตามกฎหมายแต่ละหน่วยงาน เกิดความซ้าซ้อนกันหลายหน่วยงาน เช่น ในการรัก ษาคุณภาพน้าของกว๊านพะเยามี
สานักงานสาธารณสุข สถานีประมงน้าจืด และสานักงานประปา ทาหน้าที่เฝ้าระวังคุณภาพน้า แต่ด้วยแต่ละหน่วยงาน
ต่างมีวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังและใช้เกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกันตามภารกิจ ส่งผลให้ขาดการประสานการ
ปฏิบัตงิ านระหว่างหน่วยงานในการจัดการกว๊านพะเยา การบังคับใช้กฎหมายจึงมักซ้าซ้อนกันจนเกิดก่อให้เกิดความ
สั บ สนแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและคนในชุ ม ชนได้ อี ก ทั้ ง การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในการจั ด การพื้ น ที่ เ พื่ อ คุ้ ม ครอง
ทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนก็เกิดความขัดแย้งกัน เช่น การบังคับใช้ประกาศเรื่องกาหนด
กว๊านพะเยาเป็นที่จับสัตว์น้าประเภทที่รักษาพืชพันธุ์และกาหนดเครื่องมือที่อนุญาตให้ทาการประมง พ.ศ. 2492 ซึ่งได้
แบ่งพื้นที่กว๊านพะเยาออกเป็น 2 ส่วน เขตที่ 1 เป็นเขตอนุรักษ์ห้ามทาการประมงทุกชนิด ส่วนเขตที่ 2 เป็นเขตที่
อนุญาตให้ทาการประมงได้ โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ เบ็ด ลอบนอน ไซ ยกยอ และสุ่มเท่านัน้ ดังนัน้ ชาวประมงในชุมชน
ใกล้เขตกว๊านพะเยาจึงไม่สามารถแสวงหาประโยชน์จากสัตว์น้าตามวิถีชีวิตโดยปกติ เนื่องจากอาจถูกยึดทรัพย์ ปรับ
และส่งดาเนินคดีได้ทันที
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น วิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาปัญหาการบูรณาการกฎหมายในการจัดการกว๊านพะเยา
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบูรณาการกฎหมายให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการกฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกว๊านพะเยา
2. วิเคราะห์ปัญหาการบูรณาการกฎหมายในการจัดการกว๊านพะเยาและแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม
3. เพื่อศึกษาปัญหาการบูรณาการกฎหมาย เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติในกว๊านพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกว๊านพะเยามีปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ในการจัดการ
พื้นที่ ไม่ชัดเจน ปัญหามาตรการจัดการพื้นที่เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน
ขัดแย้งกัน และปัญหาหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการพื้นที่ซ้าซ้อน ส่งผลให้การบูรณาการกฎหมายในการจัดการ
กว๊านพะเยา เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ไม่สามารถกระทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหากฎหมาย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) ทั้งเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Document) ได้แก่ บทบัญญัติกฎหมาย และเอกสารขั้นทุตยิ ภูมิ (Secondary
Document) ทั้งตารา คาอธิบายกฎหมาย และทฤษฎีทางกฎหมาย รายงานการศึกษาวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ ง เมื่อ รวบรวมเอกสารและข้ อ มู ล แล้ ว จะน าไปศึก ษาโดยการเรี ย บเรี ย งด้ ว ยวิธีพ รรณนาและวิเคราะห์ อ ธิ บาย
(Description and Analytical) เพื่อตอบคาถามของการวิจัยและหาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
เหมาะสมต่อไป

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยการบูรณาการกฎหมายในการจัดการกว๊านพะเยาพบปัญหากฎหมายดังนี้
1) ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ในการจัดการพื้นที่ไม่ชัดเจน
กว๊านพะเยาเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของและมีการใช้ในสาธารณประโยชน์ร่วมกันในลักษณะ
ของความเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินตามมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2486 ดังนั้น
การนาที่ดินบริเวณกว๊านพะเยามาใช้ประโยชน์เพื่ อกิจการสาธารณูปโภค ภาครัฐจะต้องทาการเวนคืนที่ดินดังกล่าว
และกาหนดให้ที่ดินบริเวณที่เวนคืนนั้นเป็นเขตพื้นที่หวงห้ามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2477 ได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในการกาหนดเขตพื้นที่ที่จะทาการหวงห้ามนั้นจะต้อง
ดาเนินการตามมาตรา 6 ซึ่งได้กาหนดไว้ว่า “เมื่อรัฐบาลได้ตกลงจะกระทากิจการอันใดเกี่ยวกับสาธารณูปโภค แต่ยัง
มิได้มีการสารวจที่ที่เจาะจงให้แน่นอน จะต้องทาดาเนินการออกพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์ที่ดนิ ในบริเวณที่ที่คดิ ว่า
จะเวนคืนนั้นขึ้นฉบับหนึ่ง ทั้งนี้ในพระราชกฤษฎีก านั้นให้ระบุความประสงค์ที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และกาหนดเขตต์ที่ดนิ ที่ต้องเวนคืน รวมทั้งให้มีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตต์ที่ดินในบริเวณ
ที่คดิ ว่าจะต้องมีการเวนคืนและแสดงเขตต์ที่อยูใ่ นบริเวณที่ประเมินนัน้ ๆ เป็นรายๆ ติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น ทั้งนี้
แผนที่หรือแผนผังที่กล่าวมานี้ให้ถือว่าเป็นส่วนแห่งพระราชกฤษฎีกา และพระราชกฤษฎีกาเช่นว่านี้มีอายุสองปีหรือ
ตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้น แต่ต้องไม่เกินห้าปี แล้วแต่จะเห็นว่าจาเป็นเพื่อทาการสารวจที่ดินที่
เจาะจงต้องเวนคืนนั้น” ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้วา่ การกาหนดระยะเวลาในการ
บังคับใช้พระราชกฤษฎีกาไว้ ทาให้แผนที่แนบท้ายดังกล่าวเกิดข้อจากัดในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตของชุมชน กล่าวคือ เมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2477 มาตรา 6
กาหนดให้แผนที่หรือแผนผังที่ถือว่าเป็นส่วนแห่งพระราชกฤษฎีกา แต่พระราชกฤษฎีกานี้จะมีอายุสองปีไม่เกินห้าปี
เท่านัน้ ดังนัน้ การทาแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์ที่ดนิ ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อาเภอพะเยา
จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482 มาตรา 3 ซึ่งออกตามความมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมีผลใช้ได้
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เพียง 5 ปีเท่านัน้ ในขณะที่การใช้ประโยชน์ในกว๊านพะเยาของคนในชุมชนก็มีการขยายเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลา เช่น
จากเดิมชุมชนมีการใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้าเพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคบริโภค การพักผ่อนหย่อนใจ การทาประมง
การเลี้ยงสัตว์ในครอบครัว แต่ได้เริ่มมีการใช้เพื่ อการพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง อาคาร
ถนน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว การค้าขาย หรือเพื่ออยู่อาศัยของคนในชุมชน และเมื่อแผนที่ในการกาหนดขอบเขตไม่
ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงขอบเขตแผนที่ให้เหมาะสมกับกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น คนในชุมชนจึง
รุกล้าเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่ทาการเวนคืนได้
นอกจากนี้ การใช้อานาจตามกฎหมายเพื่อจัดการหวงห้ามที่ดนิ รกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินเพื่อประโยชน์ใด ๆ จะต้องดาเนินการโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 และกาหนดขอบเขตบริเวณพื้นที่ตาม
หลักเกณฑ์ของมาตรา 5 ซึ่งได้กาหนดไว้ว่า “การหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า ให้ออกเป็น พระราชกฤษฎีกาและ
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ทัง้ นี้ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุความประสงค์ที่หวงห้าม เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจในการ
หวงห้ า ม และที่ ดิน ซึ่ งก าหนดว่า ต้อ งหวงห้า ม รวมทั้ งให้ มีแ ผนที่ แ สดงเขตต์ที่ดิน ดั งกล่ าวแล้ ว ติด ไว้ท้า ยพระราช
กฤษฎีกา แผนที่ที่กล่าวนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา....” และเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่มอบสาเนาอันถูกต้องพร้อมแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ตรวจดูได้ ณ ที่ทาการข้าหลวงประจาจังหวัด ซึ่งที่ดนิ ที่หวงห้ามนั้นตั้งอยู่ หรือที่ว่าการอาเภอ หรือหอทะเบียนที่ดินใน
ท้ อ งที่ ซึ่ ง ที่ ดิ น ที่ ห วงห้ า มนั้น ตั้ง อยู่ต ามมาตรา 6 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติดั ง กล่ า ว อย่า งไรก็ ต าม ด้ ว ยช่อ งว่า งของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 ที่แม้จะมิได้
กาหนดระยะเวลาการบังคับใช้กฤษฎีกา และต่อมาภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ
พ.ศ. 2497 จะมีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดนิ รกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน พ.ศ. 2478 แต่ที่ดินซึ่งได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญั ติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าอันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน พ.ศ. 2478 หรือตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
ให้ค งเป็ นที่ห วงห้ามต่อไปก็ ตาม แต่ด้ว ยขั้น ตอนการทาแผนที่ก าหนดหลั กเกณฑ์ตรวจสอบโดยให้ผู้ มีส่ว นได้ เสี ย
สามารถตรวจดูแผนที่แนบท้ายกฤษฎีกาได้เท่านั้น มิได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการที่ชัดเจนหรือการสารวจพื้นที่
รังวัดอย่างละเอียด ทาให้เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการรุกล้าเข้าใช้ประโยชน์พ้ืนที่กว๊านพะเยาด้วยเช่นกัน เช่น การกล่าว
อ้างถึงการอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่มาก่อนการทารังวัดประกาศเป็นพื้นที่หวงห้ามด้วยการเวนคืน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการบารุงรักษาพันธุ์พืชสัตว์น้าในกว๊านพะเยาอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเวนคืนพืน้ ที่และการหวงห้าม
ที่ดนิ รกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่งด้วยหลักเกณฑ์การกาหนดขอบเขต
ของพื้นที่หวงห้ามในบทบัญญัติทั้งตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2477
และมาตรา 5 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติว่า ด้ วยการหวงห้า มที่ ดิน รกร้า งว่างเปล่า อั น เป็ น สาธารณสมบั ติข องแผ่ น ดิ น
พ.ศ. 2478 มิได้ระบุวิธีการกาหนดขอบเขตของแผนที่แนบท้ายต้องดาเนินการเช่นใด และมีขอบเขตเพียงใด มีเพียงแต่
ให้ระบุถึงความประสงค์ที่จะเวนคืนหรือหวงห้าม บุคคลผู้มีอานาจเวนคืนหรือหวงห้าม และเขตที่ดินที่ต้องเวนคืน
หรื อ หวงห้ า มเท่ า นั้ น และแม้ ว่า มาตรา 6 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ พ.ศ. 2477
จะกาหนดให้การจัดทาแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตต์ที่ดินในบริเวณที่คิดว่าจะต้องมีการเวนคืน แต่การแสดงเขตต์ที่
อยู่ในบริเวณที่ประเมินนั้น กาหนดให้ประเมินเป็นราย ๆ ติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น ด้วยเหตุน้ี การกาหนด
ขอบเขตพื้นที่ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อาเภอพะเยา
จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482 และพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา อาเภอ
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พะเยา จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ จึงไม่สามารถกาหนด
หลักเกณฑ์การกาหนดขอบเขตการสารวจ การรังวัดที่ชัดเจนได้ แผนที่แนบท้ายกฤษฎีกาทั้งสองฉบับจึงระบุเพียง
วิธีการรังวัดด้วยมาตราส่วน 1/40,000 ไว้เท่านัน้
จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว กล่ า วได้ ว่า ด้ ว ยความไม่ชัด เจนของขอบเขตและพิกั ด ของพื้น ที่ ต ามกฤษฎีก าทั้ ง
สองฉบับ ทาให้เกิดช่องว่างในการใช้สิทธิตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน เพื่อรุกล้า
เข้ า ไปใช้ประโยชน์ใ นเขตกว๊า นพะเยาได้ อย่า งไม่จ ากั ด เช่น การออกหนัง สือ แสดงกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิ นของเอกชน
โดยอ้างสิ ทธิอั นเนื่อ งมาจากการได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดิน นั้นแล้วตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ
การดาเนินการขยายสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ถนน และอื่น ๆ ของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาโครงสร้าง
อุตสาหกรรม การบริการสาธารณะการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว ส่งผลให้การจัดการกว๊านพะเยาจึงเป็นไปในเชิง
การพัฒนาเพื่อธุรกิจ การรองรับการขยายตัวของประชาชนมากกว่าเพื่อการอนุรักษ์ และเมื่อมีการรุกล้าพื้นที่จานวน
มากขึ้น ก็ส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศของกว๊านพะเยาทรุดโทรมลง และนามาสู้ข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชนที่
ปรากฎเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแม้ภายหลังจะมีการตรวจสอบแนวเขตที่ดนิ โดยสานักงานที่ดนิ จังหวัดพะเยาให้เป็นไป
ตามรูปแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ทั้งสองฉบับอีกครั้งภายหลังการเกิดปัญหาบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์
ในที่ดนิ บริเวณกว๊านพะเยาโดยมิชอบในปี พ.ศ. 2538 แต่ทว่าขอบเขตของบริเวณพื้นที่กว๊านพะเยาก็ยังไม่อาจจะชี้จุด
หรือแนวเขตของกว๊านพะเยาอย่างชัดเจนได้
2) มาตรการจัดการพื้นที่เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนขัดแย้งกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กาหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 57 (2) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือ
จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สมดุลและยัง่ ยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องมีส่วนร่วมดาเนินการและได้รบั ประโยชน์จากการ
ดาเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ” ส่วนบุคคลและชุมชนมีสิทธิตามมาตรา 43 (2) ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคล
และชุมชนย่อมมีสิทธิในการจัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีว ภาพอย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยืน ตามวิธี ก ารที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ” และมีห น้า ที่ ต ามมาตรา 50 (8)
ที่บัญญัติไว้ว่า “บุคคลมีหน้าที่ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม” หมายความว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่
ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรั กษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มี
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล
และยั่งยืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
ด้วยเหตุนี้ การดาเนินการจัดการกว๊านพะเยาจึงเป็นการดาเนินการโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
เอกชน รวมถึงประชาชน คนในชุมชน หลายหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันจัดการทั้ งการใช้ประโยชน์ การดูแล
การควบคุม และการพัฒนาฟื้นฟูกว๊านพะเยา ให้เป็นแหล่ งน้าสาหรับอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว การทาประมง
การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังเป็นพื้ นที่กักเก็บน้า แหล่งสังคมพืช ที่อยู่อาศัยของนกประจาถิ่น และ
แหล่งรองรับนกอพยพ แหล่งโบราณสถาน โดยการอนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้
มีการใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของกว๊านพะเยาให้ เกิ ด
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 เป็นการใช้อานาจโดยกระทรวงเกษตราธิการซึ่งอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2491 เพื่อออกประกาศให้จังหวัดเชียงราย
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ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2492 เรื่องกาหนดกว๊านพะเยาเป็นที่จับสัตว์น้าประเภทรักษาพืชพันธ์และกาหนดเครื่องมือ
ในการทาประมง โดยกาหนดแบ่งเขตกว๊านพะเยาออกเป็น 2 เขต คือ เขตห้ามทาการประมงเด็ดขาด และเขตที่สามารถ
ทาการประมงได้ แต่กาหนดเครื่องมือ ในการทาประมง 2 ประเภทคือ ประเภทเครื่องมือที่ใช้ทาการประมงริมฝั่ง โดยจะ
เป็นการทาประมงบริเวณสันกว๊าน ได้แก่ เบ็ดประเภทต่างๆ เช่น เบ็ดบัว เบ็ดราว ไซ ตะแกรง สุ่ม สวิง และประเภท
เครื่องมือที่ใช้ทาการประมงกับเรือ ได้แก่ แห แน่ง (ตาข่าย) ต่อมาจังหวัดพะเยาได้มีการกาหนดเขตการใช้ประโยชน์เพื่อ
การประมงในพื้นที่กว๊านพะเยาซึ่งถือตามประกาศของจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2492 เรื่อง กาหนด
กว๊านพะเยาเป็นที่จับสัตว์น้าประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ และกาหนดเครื่องมือที่อนุญาตให้ทาการประมง โดยแบ่งพื้นที่
กว๊านพระเยาเป็น 2 เขต คือ เขตอนุรักษ์ โดยห้ามทาการประมงทุกชนิดในเขตนี้ และเขตที่อนุญาตให้ทาการประมงได้
โดยใช้เครื่องมือประเภท เบ็ด ลอบ บอน ไซ จั๋ม (ยกยอ) และสุ่มเท่านัน้
เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ประกาศเรื่องกาหนดกว๊านพะเยาเป็นที่จับสัตว์น้าประเภทรักษาพืชพันธุ์และ
กาหนดเครื่องมือในการทาประมง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2492 ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2491 โดยกระทรวงเกษตราธิการ จะเห็นได้มี
การกาหนดมาตรการจัดการพื้นที่เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน โดยกาหนด
แบ่งเขตกว๊านพะเยาออกเป็น 2 เขต คือ กาหนดเป็นเขตอนุรักษ์ โดยห้ามทาการประมงทุกชนิดในเขตนี้ และเขตที่
อนุญาตให้ทาการประมงได้โดยแบ่งเครื่องมือที่สามารถใช้สาหรับการประมงออกเป็นการประมงริมฝั่ง ซึ่งเป็นการทา
ประมงบริเวณสันกว๊าน ได้แก่ เบ็ดประเภทต่างๆ เช่น เบ็ดบัว เบ็ดราว ไซ ตะแกรง สุ่ม สวิง ส่วนการประมงกับเรือ
ได้แก่ แห แน่ง (ตาข่าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน
สามารถดาเนินไปได้อย่างควบคู่ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยประกาศเรื่องกาหนดกว๊านพะเยาเป็นที่จับสัตว์น้าประเภทที่
รักษาพืชพันธุ์และกาหนดเครื่องมือที่อนุญาตให้ทาการประมง พ.ศ. 2492 ในส่วนของเขตที่อนุญาตให้ทาการประมงได้
ของจังหวัดพะเยา ได้กาหนดให้ใช้เบ็ด ลอบนอน ไซ ยกยอ และสุ่มเท่านั้น ซึ่งการกาหนดหลักเกณฑ์เช่นนี้ก็เพื่อมุ่งให้
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากการประมงของคนในชุมชนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยหลักเกณฑ์น้ีเป็น
การลดขอบเขตของการใช้ประโยชน์จากการประมงตามวิถีพ้นื บ้านของคนในชุมชน เนื่องจากจากัดอุปกรณ์เครื่องมือที่
ใช้ในการประมงจากเดิมที่แบ่งประเภทเครื่องมือที่ใช้สาหรับการประมงบริเวณสันกว๊าน ได้แก่ เบ็ดประเภทต่างๆ เช่น
เบ็ดบัว เบ็ดราว ไซ ตะแกรง สุ่ม สวิง ส่วนการประมงกับเรื อ ได้แก่ แห แน่ง (ตาข่าย) แต่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการทา
ประมงบริเวณสันกว๊านหรือการประมงกับเรือจะจากัดให้ใช้ได้เฉพาะเบ็ด ลอบ บอน ไซ จั๋ม (ยกยอ) และสุ่มเท่านั้น
ด้วยเหตุนจี้ ึงส่งผลกระทบต่อชาวประมง เนื่องจากไม่อาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การประมงที่ประดิษฐ์ขึ้น เองตามภูมิ
ปัญหาแห่งวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับการทาประมงได้ เมื่อมีการใช้เครื่องมือผิดประเภท
นอกจากที่กฎหมายกาหนด ก็จะถูกจับ ยึดเรือและอุปกรณ์การทาประมง ปรับและส่งดาเนินคดีทันที ทาให้ไม่สามารถ
แสวงหาประโยชน์จากสัตว์นาตามวิ
้
ถชี วี ติ โดยปกติ
นอกจากนี้ ด้วยปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้าโดยการประมงมีรูปแบบและใช้เครื่องมือที่มีการพัฒนา
ตามเทคโนโลยี ดังนั้นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า บริหารจัดการ ควบคุม และกากับดูแลการทาการประมง
การประมงน้าจืดในที่จับสัตว์น้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยใช้เครื่องมือทาการประมง จึงมีการตราพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาบังคับใช้ โดยการกาหนดให้การใช้เครื่องมือประมงนั้นต้องเป็นเครื่องมือตามที่
อธิบดีประกาศกาหนด และต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านัน้ เว้นแต่การทาการประมงในที่เพาะเลี้ยง
สัตว์นั้น แต่อย่างไรก็ตาม การกาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ใช้บังคับแก่การประมงพื้นบ้านอีกด้วย ทัง้ นี้โดยกาหนดให้
การประมงพื้นบ้านโดยใช้เรือประมงหรือเครื่องมือที่มีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกาหนด ต้องได้รับ
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ใบอนุญาตทาการประมงพื้นบ้านจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เว้นแต่เป็นการใช้เรือประมงโดยใช้เครื่องมือทา
การประมงประเภทที่อธิบดีประกาศกาหนด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือ
ปรับจานวน สามเท่าของมูลค่าสัตว์น้าที่ได้จากการทาการประมง แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า และจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการทาการประมงตามที่อธิบดีประกาศกาหนด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจานวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์น้าที่ได้จากการทาการประมง แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ อธิบดีจะกาหนดให้ผู้ทาการประมงพื้นบ้านต้องจัดทาสมุดบันทึก
การทาการประมง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเภทและปริมาณของสัตว์นาที
้ ่จับได้และพื้นที่ที่ทาการประมงก็ได้
และผู้ทาการประมงพื้นบ้านต้องเก็บรักษาสมุดบันทึกการทาการประมงตามวรรคสองไว้ และพร้อมที่จะแสดงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เมือ่ นาเรือประมงกลับเข้าฝั่ง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และหากผู้ใดประสงค์
จะทาการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง แต่ใช้เครื่องมือประเภทและขนาดที่อธิบดีประกาศกาหนด ต้องได้รับใบอนุญาต
จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่อธิบดีประกาศกาหนด หรือ
ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจานวนห้าเท่าของ
มูลค่าสัตว์นาที
้ ่ได้จากการทาการประมง แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์การทาประมงพื้นบ้านตามพระราชกาหนดดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันการทา
ประมงพื้นบ้านจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่อธิบดีประกาศกาหนด หรือที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต หากฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญาในอัตราที่สูง ตั้งแต่
การระวางโทษปรับตัง้ แต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจานวนสามถึงห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้าที่ได้จากการทา
การประมง แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า แล้วแต่กรณี ด้วยเหตุน้ี ชาวประมงพื้นบ้านที่ประกอบการประมงตามวิถีชีวิต
เดิม ไม่ว่าจะเพื่อการประกอบอาหาร หรือการดารงชีพ ต้องได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวอย่างร้ายแรง ซึ่ง
กล่าวได้วา่ การกาหนดมาตรการจัดการพื้นที่เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนนั้น
ไม่สามารถดาเนินการไปได้อย่างควบคูไ่ ด้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์กว๊านพะเยาแต่เดิม
3) หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการพื้นที่ซ้าซ้อน
การดาเนินการจัดการกว๊านพะเยาจาต้องอาศัยการดาเนินการโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
เอกชน รวมถึงประชาชน คนในชุมชน หลายหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันจัดการทั้งการใช้ประโยชน์ การดูแล
การควบคุม และการพัฒนาฟื้นฟูกว๊านพะเยา ให้เป็นแหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว การทาประมง การ
เลีย้ งสัตว์ และการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังเป็นพืน้ ที่กักเก็บน้า แหล่งสังคมพืช ที่อยู่อาศัยของนกประจาถิ่น และแหล่ง
รองรับนกอพยพ แหล่งโบราณสถาน ซึ่งในการจัดการที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันในพื้นที่กว๊านพะเยานี้ มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลัก ษณะปกครองท้อ งที่ พ.ศ. 2457 ได้ก าหนดให้
นายอาเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนอันอยู่ในเขตอาเภอภายใต้
หลักเกณฑ์ของระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลและคุ้ มครองป้องกันที่ดินอัน เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 กล่าวคือ ในการจัดการที่ดนิ นีจ้ ะเป็นการใช้อานาจหน้าที่ของนายอาเภอ
เมืองพะเยาเป็นบุคคลซึ่งทาหน้าที่ในการตรวจตรา รักษา ป้องกันที่ดนิ บริเวณกว๊านพะเยาตามมาตรา 171 มาตรา 121
และมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ การปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ของรัฐ ไม่ให้ผู้ใดทาให้เสียสาธารณะประโยชน์หรือนาไปใช้ประโยชน์ส่ว นตัว และมีเทศบาลเมือง
พะเยา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาหน้าที่ร่วมกับสานักงานจังหวัดพะเยา รับผิดชอบในการจัดให้มีและบารุง
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การรักษาสิ่งบริการสาธารณะต่างๆ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งดูแลกาจัดวัชพืชน้าในกว๊าน
พะเยาร่วมกับสถานีประมงจังหวัดพะเยา
ส่วนการดูแลป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดินกว๊านพะเยา ไม่ว่าจะเป็น
การขุดดินเพื่อนาดินไปถมพื้นที่ที่ทาการก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย หรือเพื่อกิจการอื่นโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างบริเวณโดยรอบ และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและ
ความปลอดภัยของประชาชนได้ แม้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 จะกาหนดอานาจหน้าที่ให้
คณะกรรมการการขุดดินและถมดินเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ด้วยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลจากหน่วยงานหลาย
ภาคส่วน เช่น อธิบดีจากรมต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรธรณี กรมที่ดิน กรม
พัฒนาที่ดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศิลปากร หรือผู้แทนจากสานักนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมการผังเมือง สภาวิศวกร และสภาสถาปนิก เพื่อเข้าร่วมกันให้คาแนะนาในการออกกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง และให้คาแนะนาแก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกรณีการดูแลป้องกัน
สาธารณสุขของกว๊านพะเยา ซึ่งกาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ซึ่ งประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมต่า ง ๆ ซึ่งได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรม
ควบคุมโรคกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมไปถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยา เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การ
บริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิ หรือการดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ซึ่ง ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี กระทรวงต่า ง ๆ ซึ่งได้แ ก่ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อานวยการ
ส านั ก งบประมาณ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ แ ทนภาคเอกชน และปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือการดูแลป้องกันการทาประมง ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2491
ที่กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมประมง ส่วนการดูแลป้องกันโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่กาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของอธิบดีกรมศิลปกรตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 อีกทั้งปัจจุบั นในการดาเนินการจัดการกว๊านพะเยายังกาหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนากว๊านพะเยา
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ จานวน 24 หน่วยงาน ตัวแทนองค์กรเอกชน จานวน 3 ราย ตัวแทนชุมชน
อาชีพประมง 1 ราย ทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็น
ประธานและรองประธานคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นตัวแทนร่วมกันทาหน้าที่กาหนดแนวทางการพัฒนา อานวยการ
และควบคุมการดาเนินงาน สนับสนุนเงินงบประมาณ รวมทั้งให้คาปรึกษาและควบคุมการใช้น้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งในส่วนของกว๊านพะเยาและพืน้ ที่โดยรอบ
เมื่อพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกว๊านพะเยาแต่ละชุดตามแต่ละ
พระราชบั ญญั ติที่ก าหนดไว้ จะเห็น ได้ ว่า อ านาจหน้า ที่ใ นการด าเนิน งานมีลัก ษณะเป็ น การมอบหมายให้ แ ต่ล ะ
หน่วยงาน มีหน้าที่ให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของตนเอง และมีหน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้ให้การสนับสนุน และกาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่หน่วยงานนั้น ๆ โดยคณะกรรมการในชุด
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นั้นๆจะถูกระบุให้มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกว๊านพะเยากระจายไปทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในการ
ออกกฎหมายเพื่อการจัดการกว๊านพะเยาที่ใ ช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แม้จะมีเจตนารมณ์เพื่ออนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกัน แต่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่มีการตราขึ้นเพื่อใช้บังคับสาหรับหน่วยงานตนจะยู่
บนพืน้ ฐานและหลักการของกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานใช้บังคับ ด้วยเหตุนที้ าให้กฎหมายของแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดการพื้นที่นอกจากจะมีความซ้าซ้อนกัน แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายของแต่ละฝ่ายก็จะมีเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การประสานงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการจัดการกว๊าน
พะเยาขาดความเป็นเอกภาพ
นอกจากนี้ในการออกกฎกระทรวงกาหนดมาตรการจัดการพื้นที่ซึ่งแม้ว่าจะให้ องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นจะสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นของตนโดยอาศัยกระบวนการการออกข้อบัญญัติโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ ก็ตาม แต่ก็กาหนดให้หลักเกณฑ์ของข้อบัญญัติท้องถิ่นที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ออกโดย
คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติน้ีเท่านั้น ข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอัน
ยกเลิกแม้วา่ ข้อบัญญัตินั้นจะพิจารณาจากวิถีจารีตประเพณีของชุมชนท้องถิ่นนั้น ซึ่งแม้ว่ากฎหมายจะกาหนดยกเว้น
แต่ก็เฉพาะในกรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุผลเป็นพิ เศษเฉพาะท้องถิ่น แต่ก็มีกระบวนการและขั้นตอนที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแต่ละชุดและต้องได้รับอนุมัตจิ ากรัฐมนตรี หมายความว่า หากเป็นกรณีที่ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นซึ่งมาจากวิถีชีวิตจากชุมชนท้องถิ่น จะต้องเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น และหากเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลา ยฝ่าย
ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบสอดคล้องกันจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกชุด ในขณะที่เจตนารมณ์ของกฎหมายที่
คณะกรรมการแต่ละชุดใช้บังคับต่างแตกต่างกัน ส่งผลให้การให้ความเห็นชอบนัน้ ไม่สอดคล้องกัน และด้วยการบังคับ
ใช้กฎหมายมักซ้าซ้อนกันจนเกิดก่อให้เกิดความสับสนแก่ผปู้ ฏิบัตงิ านและคนในชุมชน ส่งผลให้การบูรณาการกฎหมาย
ในการจัดการกว๊านพะเยาเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองพืน้ ที่ไม่สามารถกระทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาสรุปได้ว่า ด้วย “กว๊านพะเยา” เป็นพืน้ ที่ชุ่มน้าของประเทศไทยที่สาคัญในระดับนานาชาติตาม
ข้อตกลงอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพืน้ ที่ชุ่มน้าซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี และ
ถือเป็นแหล่งน้าจืดที่มีระบบนิเวศแบบกึ่งปิดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือและอันดับ 3 ของประเทศ ทาให้เกิด
การอยู่อ าศั ย การขยายพั น ธุ์ข องสั ต ว์น้า พั น ธุ์ ปลา และพั น ธุ์ พืชต่า ง ๆ ที่ ห ลากหลาย เกิ ด การใช้ประโยชน์จ าก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ โ ดยคนในชุม ชนท้ อ งถิ่ น บริ เ วณรอบกว๊า นพะเยา ทั้ ง การใช้น้ าเพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โ ภค
การเกษตร การทาการประมง การเลี้ยงสัตว์ การใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังนาไปใช้บรรเทาอุทกภัย
บริเวณพื้นที่ดา้ นล่างของแหล่งน้า ตลอดจนเป็นแหล่งโบราณสถานที่คนในชุมชนในการเคารพนับถือมาเนิ่นนาน และ
ด้ว ยความสาคั ญ ของกว๊า นพะเยาดั ง กล่า ว ทาให้ นอกจากหน่ว ยงานด้ า นการประมงซึ่ ง ป็น ผู้ ข อใช้ประโยชน์เพื่อ
การอนุรักษ์สัตว์น้าและพันธุ์ปลาแล้ว ยังมีหน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักกฎหมาย รวมถึงคน
ในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดการกว๊านพะเยา ทั้งการควบคุม ดูแล บารุงรักษา การจัดให้ใช้
ประโยชน์ การให้คาแนะนาด้านวิชาการ การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ การจัดทาแผนงานโครงการพัฒนา
ชุมชน และการประเมินผล และการประสานงานเกี่ยวกับราชการภายในจังหวัด การให้บริการสาธารณะ การเฝ้าระวัง
การตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า การค้ น คว้า ศึ ก ษา และวิ จั ย ตามหลั ก การของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. 2560 ที่รับรองสิทธิไว้ แต่ด้วยขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ในการจัดการพื้นที่ไม่ชัดเจน มาตรการจั ดการพื้นที่เพื่อ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนขัดแย้งกัน และหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการพื้นที่
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ซ้ าซ้ อ น ดั ง นั้ น การก าหนดขอบเขตของกฎหมายที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การพื้ น ที่ การก าหนดมาตรการจั ด การพื้ น ที่
เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน และการกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เป็นการเฉพาะ ในลักษณะของการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าด้วยกันจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพ
จากการศึกษาข้างต้น ผู้ศึกษามีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) กาหนดขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ในการจัดการพืน้ ที่
ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478
มาตรา 5 มิได้ระบุวิธีการกาหนดขอบเขตของแผนที่แนบท้ายต้องดาเนินการเช่นใด และมีขอบเขตเพียงใด มีเพียงแต่ให้
ระบุถึงความประสงค์ที่จะเวนคืนหรือหวงห้าม บุคคลผู้มีอานาจเวนคืนหรือหวงห้าม และเขตที่ดนิ ที่ต้องเวนคืนหรือหวง
ห้าม ส่วนพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2477 แม้วา่ มาตรา 6 จะกาหนดให้การจัดทาแผนที่
หรือแผนผังประเมินเขตต์ที่ดนิ ในบริเวณที่คดิ ว่าจะต้องมีการเวนคืน แต่การแสดงเขตต์ที่อยู่ในบริเวณที่ประเมินนั้น แต่
ก็ให้ประเมินเป็นราย ๆ ติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกาเท่านัน้ นอกจากนี้ยังกาหนดระยะเวลาของการบังคับใช้กฤษฎีกาไว้
เพียง 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี ดังนั้น การกาหนดขอบเขตพื้นที่ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์ที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อาเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482 และพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์
หวงห้ามที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา อาเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482 จึงไม่มีหลักเกณฑ์การกาหนด
ขอบเขตการสารวจและรังวัดที่ชัดเจน แผนที่แนบท้ายกฤษฎีกาทั้งสองฉบับจึงระบุดว้ ยมาตราส่วน 1/40,000 แผนที่จึง
มีผลเพื่อใช้ในการอ้างอิงอย่างจากัด ในขณะที่การใช้ประโยชน์ในกว๊านพะเยาของคนในชุมชนก็มีการขยายเพิ่มมากขึ้น
ตามระยะเวลา ทาให้เกิดการรุกล้าเข้าใช้ประโยชน์พ้ืนที่กว๊านพะเยาโดยอาศัยช่องว่างดังกล่าว แม้ภายหลังจะมีการ
ตรวจสอบแนวเขตที่ดินโดยสานักงานที่ดินจังหวัดพะเยาให้เป็นไปตามรูปแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ทั้งสอง
ฉบับอีกครัง้ แต่ขอบเขตของบริเวณพื้นที่กว๊านพะเยาก็ยังไม่อาจจะชี้จุดหรือแนวเขตของกว๊านพะเยาอย่างชัดเจนได้
จากปัญหาดังกล่าวภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการปรั บปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์และ
แนวทางดาเนินการการจัดทาแผนที่ มาตรการและวิธีการแปลภาพถ่ายแผนที่ และกาหนดระยะเวลาการดาเนินการใน
แต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจน ทันสมัย ยกเว้นที่ดินที่มีหลักฐานเอกสารเดิมอันแสดงสิทธิในการครอบครองตามแนว
ค าพิพ ากษาศาลฎีก าที่ 1948/2517 ที่ ว่ า “ที่ ดิ น ซึ่ ง หวงห้ า มตามพระราชกฤษฎี ก าสงวนหวงห้ า มฯ พ.ศ. 2481
หมายความเฉพาะที่ดินรกร้างว่างเปล่าเท่านั้น ส่วนที่ดินที่มีผู้ถือครองอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาฯ ใช้บังคับ หาตก
เป็นพื้นที่หวงห้ามฯ ตามพระราชกฤษฎีกาด้วยไม่ ผู้ถือครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่ าว ย่อมขอออกโฉนด
ที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ได้ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ”
2) กาหนดมาตรการจัดการพื้นที่เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน
การจัดการพื้นที่เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนกว๊านพะเยา
ที่ผ่านมาเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งกันมาเนิ่นนาน แม้ว่าที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีความ
พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ด้วยปัญหาของข้อกฎหมาย ปัญหาอันสืบเนื่อง
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยเหตุนตี้ ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนจึงเข้ามามีส่วน
ร่วมกัน ในการแก้ไ ขปั ญหา เพื่อให้เจตนารมณ์ ของกฎหมายในการคุ้ มครองทรั พยากรธรรมชาติผ สานกับการใช้
ประโยชน์ของคนในชุมชนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจาเป็นต้องมีการร่วมมือกันของ
หลายฝ่ายเพื่อให้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืน บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือนักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งไม่อาจจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ลุล่วงได้ การดาเนินการแก้ไขปัญหาจึง
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จาเป็นที่จะต้องใช้วธิ ีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและมีการบูรณาการหลายฝ่ายเข้า
ด้วยกันเพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าการแก้ปัญหาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง
ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจาเป็นต้องมีเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อให้การดาเนินการมีสภาพบังคับกั บคน
ในชุมชน แต่การตรากฎหมายเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็เพื่อให้มนุษย์
สามารถใช้ประโยชน์ในสิ่งนัน้ ได้อย่างยั่งยืน การร่างกฎหมายจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของ (1) หลักการปฏิบัติทางระบบ
นิเวศ คือ การพิจารณาอย่างเชื่อมโยง เข้าใจในความสัมพันธ์และผลของการกระทาที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (2) หลักการปฏิบัติอย่างยั่งยืน คือ การศึกษาความเหมาะสมในการใช้และจัดการทรัพยากรมีจากัดอย่าง
ชาญฉลาด โดยสร้างความสมดุลกับความต้องการทางเศรษฐกิจ (3) หลักวิธีการแบบมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้
สาธารณชนได้ทราบแบะมีส่วนร่วมถึงการตัดสินใจและดาเนินการผ่านกระบวนการที่เปิดเผย (4) หลักการเน้นปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่ คือ การให้ความสาคัญกับปัญหาที่แท้จริง โดยการจัดทาแผนอย่างผสมผสาน และจัดทาแนวทางปฏิบัติ
สาหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารโครงการ (5) หลักการจัดการอย่างเหมาะสม คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง (6) หลักความเสมอภาค คือ การให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยทุก ๆ ด้าน และ (7) หลักแห่งการมองการณ์ในอนาคต คือ การวางแผนต้องมีเป้าหมายระยะยาว มีวิสั ยทัศน์ที่
กว้างไกล และมีข้อตกลงเห็นชอบร่วมกันจากทุกฝ่ายที่มีสว่ นร่วม นอกจากนี้จะต้องมองทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นองค์
รวม กล่าวคือ ในการร่างกฎหมายจะต้องมีการดาเนินการครอบคลุมระบบและกระบวนการทั้งหมด ทั้งมิติของสุขภาพ
ความปลอดภั ยในชี วิ ต สิ่ ง แวดล้ อม ระบบป้ องกั น ภั ย ทรั พยากรบุ คคล การเงิ น การตลาด ประชาสั มพั น ธ์ และ
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า ซึ่งการดาเนินงานและวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องและเหมาะสม
กับเป้าหมายให้ระบบการจัดการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างบูรณาการ
จากหลักการข้างต้นเมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่า แต่ละหลักการมีความสาคัญต่อการร่างกฎหมายเพื่อบังคับใช้ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลั กวิธีการแบบมีส่วนร่วมและ
หลักการเน้นปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ทราบถึงการตัดสินใจโดยผ่านกระบวนการ
ที่ เปิ ดเผย มีระบบแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลข่ าวสาร และมีส่ วนร่ วมในการจั ดทาแผนและโครงการต่าง ๆ และเป็ นการให้
ความสาคัญกับปัญหาที่แท้จริง โดยการจัดทาแผนอย่างผสมผสาน และจัดทาแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการ
บริ หารโครงการ ซึ่ งรั ฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2560 รั บรองสิ ทธิในการจั ดการ บารุ งรั กษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนของบุคคลและ
ชุมชนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติในมาตรา 43 (2) และวรรคท้ ายที่ให้ หมายความรวมถึ งสิทธิที่จะร่วมกั บองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดาเนินการดังกล่าว นอกจากจะกาหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 57 (2) เท่านั้น
ดั งนั้ น การส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนและองค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ นใช้ สิ ทธิ ร่ วมกั นเพื่ อจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่ก ว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ
โดยวิธีการออกข้ อบั ญญั ติท้องถิ่นกว๊านพะเยาให้มีสภาพบั งคับตามกฎหมาย ก็จะเป็นการบู รณาการการคุ้ มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2663

3) กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ คุ้มครอง
บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น ในการจัดการแก้ไขปัญหา
กว๊านพะเยาจึงเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน คนในชุมชนทุกภาคส่วน ภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจานวนมาก เช่น พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2518 พระราชบั ญญั ติลั กษณะปกครองท้ องที่ พ.ศ. 2457 พระราชบั ญญั ติการขุ ดดิ นและถมดิ น พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวั ตถุ ศิลปวั ตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่ งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญั ติส่ งเสริ มและรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบั ญญั ติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
และด้วยการจัดการกว๊านพะเยามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้เป็นจานวนมาก จึงทาให้เกิดความซ้าซ้อนของ
อานาจหน้าที่เพื่อใข้ในการปฏิบัตหิ น้าที่ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกว๊านพะเยา
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีการนาแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ
มาปรับใช้กับระบบการจัดการ โดยการรวบรวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกัน แต่อยู่ในกฎหมายหลาย
ฉบับ ให้เป็นหมวดหมู่ หรืออยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถนาไปบังคับ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดทาประมวลกฎหมาย การจัดทาพระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราช
กฤษฎีกา โดยยึดสาระสาคัญของเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ ยวข้องเป็นหลัก เพื่อประโยชน์ในการใช้บังคับ อ้างอิง
ศึกษา และปฏิบัตริ าชการ หรือภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบภายใต้ความคิดเห็นจากประชาชน ดังที่ปรากฎในคาสั่ง
สานักนายกรัฐมนตรีที่ 123/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ประกอบมติคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกากับการ
ปฏิรูปกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ให้คณะอนุกรรมการจัดทากฎหมายว่าด้วย
การบูรณาการการปฏิบัตริ าชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคาสั่งดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่า คาสั่งดังกล่าวมีแนวคิดเพื่อการบูรณาการกฎหมายและวิธีปฏิ บัติการบูรณาการกฎหมายที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกันกับกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้ความเห็นชอบของผู้อยู่ใต้
การบังคับใช้กฎหมายนั้นซึ่งอาจเป็นผู้มสี ่วนได้เสียหรือผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นส่วนประกอบสาคัญ เพื่อประโยชน์ใน
การบังคับใช้กฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรมสูงสุด
จากแนวคิ ด การบู รณาการกฎหมายหากน ามาปรับใช้กั บการจั ด การกว๊านพะเยา โดยการน ามาใช้เป็ น
แนวปฏิบัติสาหรับการดาเนินการในส่วนของหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ ดูแลรักษา และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว๊านพะเยาเป็นการเฉพาะ ชัดเจนเป็นเอกภาพ จะแก้ไขปัญหา
ความซ้าซ้อนอัน ส่งผลกระทบให้ เกิดความสับสนแก่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ดั งนั้นผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะใน
การบูรณาการกฎหมายสาหรับการจัดการกว๊านพะเยาเพื่อการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ ร่วมกับการใช้ประโยชน์ของ
คนในชุมชน มีประสิทธิภาพ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์การดาเนินการจัดทาแผนที่ วิธีการแปลภาพถ่ายแผนที่ และกาหนด
ระยะเวลาในการบัง คับใช้แ ผนที่ ภายหลังการสารวจเขตพื้น ที่และการพิสูจ น์สิ ท ธิก ารถือครองที่ดิ นโดยชอบด้ว ย
กฎหมายของคนในชุมชน ให้ชัดเจน ทันสมัย ทั้งนี้โดยการตราพระราชกฤษฎีกาใหม่เพื่อจัดทาแผนที่ฉบับปรับปรุง
แสดงพืน้ ที่เขต ที่จัดตัง้ ก่อนการสงวนหวงห้ามตามแผนที่แนบท้ายกฤษฎีกาเดิมและแนวเขตพื้นที่ใหม่ เพื่อป้องกันการ
รุกล้าพื้นที่ในอนาคต
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2) ควรจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นกว๊านพะเยา โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนใน
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชนที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน
กว๊านพะเยา แต่ทั้งนี้การจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว จะต้องดาเนินการตามหลักการ ขั้นตอนและกรอบของ
กฎหมายที่กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติรั บรองไว้ เพื่อให้ใช้
ประโยชน์การอนุรักษ์ การดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างบูรณาการและยั่งยืน
3) ควรจัดทากฎหมายว่าด้วยการจัดการกว๊านพะเยา เพื่อใช้บังคับและเป็นแนวปฏิบัติสาหรับการดาเนินการ
ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ โดยการบูรณาการหลักการ แผน โครงการ และอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล้อมกว๊าน
พะเยาแต่ละด้านให้ชัดเจนเป็นเอกภาพ ทั้งนีโ้ ดยอาจตราเป็นพระราชบัญญัติการจัดการกว๊านพะเยา พ.ศ. .... เพื่อมิให้
อานาจและหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานเกิดความซ้าซ้อนและส่งผลกระทบให้เกิดความสับสนแก่
ผู้ปฏิบัตงิ านได้
ทั้งนี้การแก้ไขกฎหมายในแต่ละด้านด้วยวิธีการบูรณาการกฎหมายเข้าด้วยกันภายใต้การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ดูแล รักษา หรือการใช้ประโยชน์จาก
กว๊านพะเยา จะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีระเบียบ แบบแผน เกิดขั้นตอนทางกฎหมายที่ใช้สาหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกันเป็นเอกภาพ ไม่เกิดการซ้าซ้อนอันส่งผลกระทบให้เกิดความสับสนแก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือเป็น
ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อก่อให้เกิดการรุกล้าและทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกว๊านพะเยาในอนาคต
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ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้กาลังใจในการทาการค้นคว้าอิสระครั้งนี้จนสาเร็จลุล่วงมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่าน อาจารย์ ดร. ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา และคณะกรรมการที่ปรึกษาทุก
ท่านที่ได้กรุณาให้คาปรึกษาและข้อแนะนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทาให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นผู้ศึกษา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษานีจ้ ะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนจะเป็นประโยชน์
ในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายต่อไป
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ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด :
กรณีศกึ ษาในพื้นที่ อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
The Problem and Legal Measures of Drug Addict Rehabilitation : A Case
Study in the Area of Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province
ธีรัตน์ อิทธิพลาลักษณ์1* และ วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ1
Thirat Itthipalaluk1* and Wimonrekha Sirichairawan1
บทคัดย่อ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันเน้นกระบวนการบาบัดฟื้นฟูเป็นสาคัญ ตามแนวคิดที่ว่า “ผู้เสพคือผู้ป่วย”
โดยรัฐบาลได้ให้ความสาคัญในกระบวนการบาบัดฟื้นฟูในระดับอาเภอเป็นอย่างมากตามประกาศ คสช. 108/2557 โดยใน
ประกาศ คสช. 108/2557 ข้อ 1 วรรคสาม ได้กาหนดให้เรื่องกระบวนการหรือแนวทางการน าตัวผู้ ต้องสงสัยเข้ารั บ
การบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประกาศกาหนด ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการ
บาบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 แต่ในทางปฏิบัติการบาบัดฟื้ นฟูในระดับอ าเภอนั้นยังคงมีปัญหาอยู่หลายประการ ผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาถึงปัญหาดังกล่าวในพื้นที่อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบปัญหาในเรื่องการนาตัวผู้
เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูไม่เหมาะสมกับระบบที่ใช้บาบัดฟื้นฟูโดยมีการบังคับผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัด
ในระบบสมัครใจ ปัญหาในเรื่องเวลาทาการที่ศูนย์เพื่อการคัดกรองนั้นไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จน
นาไปสู่ช่องว่างที่ทาให้ผู้เสพยาเสพติดหลบหนีได้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังขาดทักษะความรู้ความสามารถในด้าน
การติดตามดูแลช่วยเหลือและสนับสนุน ส่งผลให้ผู้เสพยาเสพติดกลับมาอยูใ่ นสภาพแวดล้อมเดิมและกลับไปเสพยาซ้าอีก
ดังนัน้ ผู้วิจัยเห็นว่า รัฐบาลควรที่จะกาหนดกระบวนการหรือแนวทางให้ชัดเจนในประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2560 โดยควรมีการปรับปรุงในเรื่อง 1.การนาตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบ
สมัครใจ โดยต้องเป็นกรณีที่สมัครใจด้วยตนเองจริง ๆ มิใช่เกิดจากการบังคับ ขู่เข็ญ หรือจูงใจ ด้วยประการอื่นใดจาก
เจ้าหน้าที่ 2.ระยะเวลาทาการของศูนย์เพื่อการคัดกรอง 3.การกาหนดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือ
สนั บสนุนผู้ ผ่านการบาบั ดฟื้ นฟู เพื่อช่วยเหลือผู้ เสพยาเสพติดให้หมดไปจากสั งคมและให้ผู้ เสพยาเสพติดสามารถ
กลับมาใช้ชวี ติ ได้อย่างปกติสุขในสังคม
คาสาคัญ: ผู้เสพยาเสพติด, การบาบัดฟื้นฟู, ระบบสมัครใจ, มาตรการทางกฎหมาย
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Abstract
Nowadays drug problem solution focuses on the rehabilitation process which refers to “a drug addict is
a patient”. The government has given priority to the rehabilitation process at the district level, as announced by
the National Security Council No.108/2557 (B.C.2014), Article1, Paragraph 3 : procedures or guidelines for
bringing suspect into rehabilitation, rehabilitation therapy and the evaluation of drug addict who has passed drug
rehabilitation. It shall be in accordance with the guidelines prescribed by the Secretary-General of the Narcotics
Control Committee which are the announcement of the Narcotics Control Committee Office, the suspected drug
users are being rehabilitated, rehabilitation therapy and the evaluation of drug addict who has passed drug
rehabilitation B.E. 2560. In practice the rehabilitation treatment at the district level, there are still many
problems. The researcher studied the problem in the area of Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province where
is a place involving in narcotics addict rehabilitation containing difficulty from legal measures to rehabilitate drug
addicts and found that the problem of drug addicts being rehabilitated was not suitable for the rehabilitation
treatment system by enforcing drug addicts in the voluntary system. The problem of working period at the
screening center is not conducive to staff performance. It leads to the gap that makes drug users escape. The
lack of officers’ skills, knowledge, ability to follow, care, and support drug addicts being rehabilitated. As the
result, drug addicts return to their original environment and return to drug treatment. So the researcher
recommends that the government should set the process or guidelines clearly in the announcement of the
Narcotics Control Committee Office on the suspicion of rehabilitation, rehabilitation therapy and the evaluation of
drug addict who has passed drug rehabilitation B.E.2560, should be improved on 1. Bringing drug users into
rehabilitation therapy must be a voluntary case, it is not forbidden by law enforcement or any other motive. 2.
Period of time for the center to screen. 3. Assignment of staff with expertise in support of rehabilitation
therapists. In addition to seeking solutions, the results can assist the drug addicts to receive the right
rehabilitation treatment which can generate the peace in the society without drug addicts and traders in the
areas.
Keywords: drug addicts, rehabilitation therapy, voluntary system, legal measures

บทนา
การศึก ษาครั้ งนี้มีวัต ถุ ประสงค์ ศึก ษาถึ ง ปัญ หาของการบาบัด ผู้ ติด ยาเสพติด ในพื้นที่ อ าเภอเวียงป่ าเป้ า
จังหวัด เชียงราย ในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดนั้นมีอ ยู่ด้วยกั น 3 ขั้ นตอน คือ 1.การป้ องกัน 2.การปราบปราม
3.การบาบัดฟื้นฟู โดยในปัจจุบันการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะเน้นการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นสาคัญ ตามที่
รัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้แนวทางว่า “ผู้เสพคือผู้ป่วย” เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพให้มีจานวน
น้อยลงและยังเป็นการทาให้ผู้เสพสามารถกลับมาใช้ชีวิตและเข้าสู่สังคมอย่างปกติได้ ในปี 2557 รัฐบาลโดยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติได้มปี ระกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัตติ อ่ ผู้ต้องสงสัย
ว่ากระทาผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสูก่ ารบาบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ซึ่งเป็นการ
นาระบบสมัครใจมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จึงทาให้กระบวนการบาบัด
ฟื้นฟูในประเทศไทยนัน้ มีอยู่ดว้ ยกัน 3 ระบบ คือ ระบบการบาบัดรักษาแบบสมัครใจ (Voluntary System) ระบบบังคับ
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บาบัด (Compulsory System) และระบบต้องโทษ (Correctional System) แต่มาตรการแรกที่ใช้ในการบาบัดฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด คือ มาตรการในระบบสมัครใจ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ติดยาเสพติดสามารถสมัครใจเข้ารับการบาบัด
ฟื้นฟูได้ โดยถือว่าผู้นั้นไม่มคี วามผิด
ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 ข้อ 1 วรรคสามได้ให้อานาจแก่เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์ในกระบวนการหรือแนวทางการนาตัวผู้ต้อง
สงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู สานักงาน ป.ป.ส. จึงได้ออก
ประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อ ง การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัด
ฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู พ.ศ.2557 ฉบับแรกที่ 6 ตุลาคม 2557 ออกมา
เพื่อเป็นกระบวนการหรือแนวทางปฏิบัตใิ ห้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดใช้ในการปฏิบัติ แต่ประกาศของสานักงาน
ป.ป.ส.ดังกล่าว ก็มีการแก้ไขเรื่อยมาเนื่องจากประกาศของ ป.ป.ส. ดังกล่าวยังมีช่องว่างทาให้ไม่สามารถนาตัวผู้เสพ
ยาเสพติดเข้ารับการบาบัดได้ไม่วา่ จะเป็นปัญหาในเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบาบัดฟื้นฟูในระบบ
สมัครใจถึง 5 ครั้ง จึงจะสามารถนาตัวผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบบังคับได้ หรือปัญหาในการ
ควบคุมตัวไว้เพื่อส่งตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการคัดกรองที่ศูนย์เพื่อการคัดกรองในพื้นที่ที่ไม่สามารถส่งเข้ารับการคัด
กรองได้ในทันทีและกระบวนการป้องกันไม่ให้ผู้เสพยาเสพติดหลบหนีในระหว่างที่ถูกปล่อยตัวไป ปัญหาการติดตาม
ดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู จนมีการแก้ไขมาถึงฉบับปัจ จุบันคือ ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2560 เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า
กฎหมายดังกล่าวมีปัญหาในการปฏิบัตขิ องเจ้าหน้าที่
จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง ของผู้วิจัย ในพื้นที่อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย ซึ่งมีหน้าที่จับกุมผู้เสพยาเสพติดและได้ดาเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนกระบวนการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพยา
เสพติดในระดับอาเภอที่มีกฎหมายใช้บังคับตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่า
กระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู และ
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ต้องบอกว่าประกาศ คสช. 108/2557 เป็นกฎหมายที่ใช้
ในกระบวนการบาบัด ฟื้นฟูล าดับแรกและเป็ นกระบวนการบาบัดฟื้ นฟูในระดับอาเภอเป็ นสาคั ญ แม้ว่ากฎหมาย
ดังกล่าวจะมีเจตนารมณ์ที่ดี แต่ก็พบความบกพร่องหลายประการของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วยังไม่
บรรลุผลสาเร็จเท่าที่ควร โดยตั้งแต่มีประกาศ คสช.108/2557 ออกมาใช้บังคับก็เกิดปัญหาในขั้นตอนการนาผู้ต้อง
สงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู ปัญหาการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดที่ไม่สามารถคัดแยกได้ว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้เสพยา
เสพติด ผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ตดิ ยาเสพติดรุนแรง ว่าต้องนาตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดฟื้นในระบบใด จน
เกิดการนาตัวผู้เสพเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทาให้ไม่สามารถนาผู้เสพเข้ารับการ
บาบัดฟื้นฟูในกระบวนการที่ถูกต้องได้และประกาศ คสช. 108/2557 นี้ทาให้เกิดปัญหาในการนาตัวผู้เสพยาเสพติดเข้า
รับการบาบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบาบัดหรือไม่รวมถึงปัญหาในการประเมินติดตาม ช่วยเหลือดูแล ผู้ที่ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟู ที่ยังคงเกิดในปัญหาการกลับที่เสพยาเสพติดซ้าอีกครัง้
ดัง นั้น ผู้ วิจั ยจึ ง สนใจที่ จ ะศึก ษากระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติด ด้า นการบาบั ดฟื้ น ฟู ผู้ติด ยาเสพติด
ภายในพื้ น ที่ อ าเภอเวีย งป่ า เป้ า จั ง หวั ด เชี ย งราย ในการด าเนิน การตามกฎหมายไม่ ว่า จะเป็ น กระบวนการตาม
พระราชบั ญ ญั ติฟื้น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติด พ.ศ.2545 และประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บที่
108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบาบัด
ฟื้นฟูและดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ถึงปัญหาใดเกิดขึ้นและปัจจัยใดที่ทาให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รัฐผู้ มีหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการฟื้ นฟูบาบัด รักษาผู้ เสพยาเสพติด และเสนอแนวทางแก้ไ ขปัญ หาที่ จะทาให้
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การฟื้นฟูบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดหรือติดยาเสพติดได้ผล และเป็นช่องทางทาให้ผู้เสพยาเสพติดหรือติดยาเสพติด
ลดลง ส่งผลต่อสังคมให้เกิดความสงบสุข

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัญหาหรือข้อบกพร่องของมาตรการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 108/2557 และประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู พ.ศ.2557
2. เพื่อศึกษากระบวนการดาเนินงานการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ติดยาเสพติดให้ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูกลับมาใช้
ชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยเลือกพื้นที่อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นพืน้ ที่ตัวอย่างในการศึกษา
3. เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติด และค้นหาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้การทางานของเจ้าหน้าที่มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นในด้ านการบาบัดฟื้ นฟูตามแนวคิด ผู้เสพคือผู้ป่ว ย
ซึ่งได้นาประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทาความผิด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟูและดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู มาใช้ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นการเปิดกว้างให้ผู้เสพยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจด้วย
ตนเองได้อย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกันจะถือว่าผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับบาบัดฟื้นฟูนั้นไม่มีความผิด แต่กฎหมาย
ดังกล่าวยังมีปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติ โดยสาเหตุมาจากขั้นตอนการนาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัด
ฟื้นฟูที่ไม่ถูกต้อง มีการบังคับให้ผู้เสพเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจ การคัดกรองที่ไม่สามารถคัดแยกได้ว่า
ใครเป็นผู้เสพ ผู้ติด หรือผู้ติดยาเสพติดรุนแรง รวมไปถึงปัญหาในขั้นตอนในการติดตามช่วยเหลือดูแล ที่ อาจเกิด
ช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัตหิ น้าที่ ส่งผลให้การแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร และยังเป็นการปิดโอกาสนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบาบัดอีกด้วย ผู้วิจัยจึงเห็น
ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้ชั ดเจนและนาระบบสมัครใจไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อที่จะไม่ให้กระบวนการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจและระบบบังคับบาบัดมีความซ้าซ้อนกัน
ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

วิธีวิทยาการวิจัย
ดาเนินการศึกษาโดยวิเคราะห์จากเอกสาร (documentary research) โดยทาการศึกษาจากการค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตารากฎหมาย ตาราวิชาการ ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ บทความ บทบัญญัติของกฎหมาย
พระราชบัญญัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เอกสารที่เกี่ยวข้อง และฐานข้อมูล ทาง
อิเลคทรอนิกส์ตา่ ง ๆ โดยนามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นระบบและได้สร้างแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
งานวิจัย เพื่อมากาหนดเป็นประเด็นคาถามที่เหมาะสมและครบถ้วนกับกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งระบบสมัครใจ
บาบัดและระบบบังคับบาบัด และลงพื้นที่สารวจเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย (field research : indept
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interview) ในพืน้ ที่อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นามาดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล ปัญหา และแนวทางออกในกระบวนการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดให้เหมาะสมต่อไป

ผลการศึกษา
รูปแบบการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย
หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง
การปฏิบัตติ อ่ ผู้ตอ้ งสงสัยว่ากระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบาบัดฟื้น ฟูและดูแลผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู ออกมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วย มิใช่อาชญากร และเป็นการเบี่ยงเบน
ผู้กระทาความผิดออกจากกระบวนการยุตธิ รรมตามปกติ (diversion from criminal justice system ) ทาให้ในปัจจุบัน
ระบบการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ด้วยกัน ดังนี้
1. ระบบสมัครใจ (Voluntary System)
เป็นการบาบัดฟื้นฟูตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้อง
สงสัยว่ากระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบาบัด ฟื้นฟูและดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องสงสัยว่ากระทาความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณตามที่และกาหนดไว้ในกฎหมายและเข้าเงื่อนไขตามประกาศ คสช. 108/2557
ได้รับการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจ โดยการที่ผู้ติดยาเสพติดจะเข้ารับการบาบัดรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐ
หรือของเอกชนใกล้บ้านหรือตามที่ผู้ติดยาเสพติดจะสะดวก การบาบัดรักษาในระบบนี้มีทั้งแบบผู้ป่วยนอก คือ ผู้ติด
ยาเสพติดจะไปรับประทานยาที่สถานพยาบาลตามกาหนด โดยไม่ต้องเข้าอยู่ในสถานพยาบาล ส่ วนแบบผู้ป่วยใน
คื อ ผู้ ติด ยาเสพติด จะต้อ งอยู่รับการรั ก ษาภายในสถานพยาบาลทั้ ง กลางวั น และกลางคื น ตลอดระยะเวลาที่ ใ ห้
การบาบัด นอกจากนี้ยังมีการบาบัดฟื้นฟูในรูปแบบของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีการกาหนดให้ผู้ติดยาเสพติด
เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นระยะเวลา 12 วัน การบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจจึงเป็น
ระบบที่ใช้ในการบาบัดฟื้นฟูมากที่สุดในปัจจุบัน จึงทาให้โรงพยาบาลในพืน้ ที่อาเภอต่างๆใช้เป็นสถานที่บาบัดฟื้นฟูแบบ
ไม่ควบคุมตัวมากที่สุด (กองบริหารการสาธารณสุข, 2560, หน้า 84)
2. ระบบบังคับบาบัด (Compulsory System)
เป็นการบาบัดฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 กล่าวคือ เป็นกรณีที่
ผู้ติดยาเสพติดที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมโดยที่ผู้ติดยาเสพติดเคยผ่านการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจมาแล้ว หรือเป็น
ผู้ที่ไม่มคี ุณสมบัตแิ ละเข้าเงื่อนไขรับการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจ ทาให้ผู้ที่จะเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบบังคับ
บาบัดส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่เคยผ่านการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจมาแล้ว เมื่อพนักงานสอบสวนดาเนินคดี
ตามกฎหมาย ศาลจะเป็นผู้ที่มีอานาจสั่งให้ดาเนินการนาตัวผู้เสพเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูใ นระบบบังคับบาบัดโดยมี
กรมคุมประพฤติเป็นผู้ดูแล ซึ่งผู้ติดยาเสพติดอาจได้รับการบาบัดในรูปแบบควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัวแล้วแต่กรณี
ระยะเวลาในการบาบัดฟื้นฟูประมาณ 4 เดือน (กองบริหารการสาธารณสุข, 2560, หน้า 15)
3. ระบบต้องโทษ (Correctional System)
คือ การให้การบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกคุมขั ง
ภายใต้ขอบเขต ข้อบังคับกฎหมาย ซึ่งแบ่งการบาบัดฟื้นฟูออกเป็น 2 กลุ่มตามอายุของผู้ต้องขัง คือ มากกว่า 18 ปี ทา
การบ าบั ด ฟื้ น ฟู ใ นเรื อ นจ า/ทั ณ ฑสถาน กรณี เยาวชนอายุ ไ ม่ เ กิ น 18 ปี จั ด ให้ มี ก ารบ าบั ด ฟื้ น ฟู ใ นสถานพินิ จ ฯ
(กองบริหารการสาธารณสุข, 2560, หน้า 5)
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วิเคราะห์ประกาศ คสช. 108/2557 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เรื่อง การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทา
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟูและดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู เป็นกฎหมายที่
กาหนดในเรื่องของคุณสมบัตแิ ละเงื่อนไขของผู้ที่จะเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู ในระบบสมัครใจ และกาหนดอานาจหน้าที่
ของศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟู ศูนย์เพื่อการประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู โดยในส่วน
ของกระบวนการหรือแนวทางการนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้
ผ่ า นการบาบั ด ฟื้ น ฟู ได้ ใ ห้ อ านาจแก่ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติด เป็ น ผู้ ก าหนด
หลักเกณฑ์ในกระบวนการหรือแนวทางสานักงาน ป.ป.ส. จึงได้ออกประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู พ.ศ.2557 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 โดยประกาศ ป.ป.ส. ฉบับนี้มีเนื้อหาสาระที่สาคัญคือการเปิด
โอกาสให้ผู้เสพยาเสพติดมีโอกาสบาบัดฟื้นฟูตามประกาศของ ป.ป.ส. ฉบับนี้ ถึง 5 ครั้ง แต่ประกาศสร้างปัญหาและ
ความสับสนในการปฏิบัตงิ านให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก รวมทั้งยังทาให้ผู้เสพยาเสพติดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่
อย่างใด อันเนื่องมาจากผู้เสพมีโอกาสที่จะเสพยาเสพติดถึงห้าครั้งก่อนที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและดาเนินการในขั้นตอน
ของกระบวนการในระบบบังคับบาบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ต่อมา ป.ป.ส.
จึงได้มีการแก้ไขประกาศดังกล่าวอีกหลายครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
วิเคราะห์ปัญหาการบาบัดฟื้นฟู ด้านการนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู
ในการนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นนั้นมีกฎหมายที่ใช้บังคับ คือ ประกาศ คสช.108/2557 ข้อ 1
ในกรณีที่ผู้ใดต้องสงสัยว่ากระทาความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครองตามลักษณะ
ชนิด ประเภท และปริมาณที่กาหนดตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูก
ดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาล
และไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืนหรือสังคม หากผู้นั้นยินยอมเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู ให้เจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดดาเนินการให้ผู้นั้นเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู ในส่วนกระบวนการหรือแนวทางปฏิบัตินั้นมี
ประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนาตัวผู้ตอ้ งสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู
การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ที่ได้วางระเบียบปฏิบัตใิ ห้กับเจ้าหน้าที่ไว้ในหมวดที่ 1 เรื่อง
การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู ข้อ 2 ว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พบผู้ต้อง
สงสัยว่ากระทาความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง โดยมีผลการตรวจพิสูจน์
ปัสสาวะเบื้องต้นพบว่า มีสารเสพติดและยินยอมเข้าบาบัดฟื้นฟู ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่าง
ถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุก หรืออยูใ่ นระหว่างรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาและไม่
มีพฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืนหรือสังคมหรือเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้
เจ้าหน้าที่ตามกฎมหายเกี่ยวกับยาเสพติดดานเนินการส่งตัวไปยังศูนย์เพื่อการคัดกรองเพื่อเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู
โดยเจตนารมณ์ของประกาศ คสช. 108/2557 และประกาศ ป.ป.ส. ดังกล่าว ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เสพหรือผู้ติดยา
เสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในสถานพยาบาลโดยการยินยอมหรือสมัครใจของตนเอง โดยไม่ถือว่าเป็น
ความผิดตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดได้รับการบาบัดฟื้นฟูโดยเร็วก่อนที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเอง
ครอบครัวและสังคม (คู่มือในการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ตดิ ยาเสพติดตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557,ม.ป.ป.,สื่อออนไลน์) แต่ในทางปฏิบัตินั้นผู้ที่เข้ารับการบาบัด
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ฟื้นฟูล้วนแล้วแต่ไม่ได้สมัครใจที่เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูด้วยตนเอง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเนื่องจากฤทธิ์ของยาเสพ
ติดนัน้ เมื่อฤทธิ์ยาหมดจะส่งผลต่าง ๆ ต่อร่างกาย ซึ่งจะทาให้ผู้เสพรู้สึกทรมาน จนต้องหายามาเสพอยู่เรื่อย ๆ ถึงแม้
จะรู้ว่าเสพมาก ๆ ไม่ใช่เรื่องดีก็ตาม (ยาบ้าคืออะไร อาการผู้เสพ โทษและสถานบาบัดเมื่อต้องการเลิกยา, ม.ป.ป.,สื่อ
ออนไลน์) สุดท้ายผู้เสพก็จะมีอาการภาวะ “สมองติดยา” เกิดแรงกระตุ้นจนนาพาไปสู่ความอยากยา มีความจาเป็น
ต้องหายาเสพติดเพื่อนามาเสพ เมื่อเสพแล้วจะมีความสุข โดยอาการของภาวะสมองติดยานี้ (ผู้เสพยาเสพติดคือ
ผู้ป่วยควรได้รับการรักษา,ม.ป.ป.,สื่อออนไลน์) ดังนั้นการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจส่วนใหญ่จึงเป็นกรณีที่ถูก
เจ้าหน้าที่จับกุมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยการค้นหาด้วยวิธี Re X-ray การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติด การจัดระเบียบ
สังคม หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม ทาให้ผู้ที่เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูไม่ได้เป็นการเข้ารับการบาบัดโดยสมัครใจ
แต่เป็นการบังคับให้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟู เนื่องจากว่าหากไม่ยิน ยอมเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู ผู้เสพก็จะต้องถูกเจ้า
พนักงานสอบสวนดาเนินการตามกฎหมาย โดยวิธีการส่งฟ้องศาลตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545 เพื่อให้ศาลส่งตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบาบัดต่อไป ซึ่งแน่นอนว่าผู้เสพ
ต้องเลือกที่จะเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจมากกว่า เนื่องจากเป็นกระบวนบาบัดฟื้นฟูที่ใช้เวลาน้อยกว่าและ
ยังไม่ต้องถูกควบคุมตัวอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการบังคับให้ผู้เสพเข้ารับการบาบัดในระบบสมัครใจทาให้ผู้ที่เข้าบาบัด
ฟื้น ฟูใ นระบบ “สมั ค รใจ” ล้ว นเป็ น กรณี “กึ่ งสมัค รใจ” ทั้ ง สิ้น ที่ เข้ ารั บการบาบั ด สาเหตุ หนึ่ง ที่เป็ นเช่นนี้เพราะ
เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายตามประกาศ คสช. 108/2557 ที่ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้เสพได้สมัครใจ
ด้วยตนเองเข้ารับการบาบัดในสถานที่ใกล้ภูมิลาเนาของตนเองเพื่อที่จะได้ต่อชีวิตประจาวันของตนเองและสามารถใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข แต่กลับมีการกาหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในแต่ละปีงบประมาณไว้
ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านต้องดาเนินการค้นหาผู้เสพเพื่อเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจโดยใช้วิธีกึ่งบังคับให้
เข้ ารั บการบาบัด ฟื้น ฟูเพื่อ ให้ ได้ ผู้เสพเข้ ารั บการบาบัด ฟื้น ฟูค รบตามเป้า หมายที่ก าหนดไว้ อย่างเช่น แผนการ
ปฏิบัตงิ านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงราย ได้มีการกาหนดเป้าหมายผู้เสพยาเสพติดที่จะต้อง
เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจไว้ที่ 4,215 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องดาเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ศูนย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย, 29 กุมภาพันธ์ 2561) เมื่อเป็นกรณี “กึ่งสมัครใจ”
เข้ารับการบาบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติดจึงไม่ใส่ใจที่จะเข้ารับการรักษาอย่างจริงจัง เข้ารับการรักษาไม่ครบขั้นตอน
ขาดความตั้งใจจริงที่รักษา ทาให้ไม่สามารถเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาด สุดท้ายก็หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกครั้ง
เพราะผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษาไม่ได้เต็มใจที่จะเข้ารับการบาบัดรักษาแต่แรกอยู่แล้ว แต่เป็นกรณีที่ถูก
เจ้าหน้าที่จับกุม จึงต้องจายอมเข้ารับการบาบัดรั กษา โดยเหตุผลที่ว่าอาจถูกเจ้าหน้าที่บังคับ หรือกลัวการติดคุก
ก็ตามแต่ ทาให้การปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจึงไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของประกาศ คสช. 108/2557 นี่คือเหตุผลสาคัญ
ว่า เหตุใดผลการบาบัดฟื้นฟูที่ผ่านมาจึงไม่ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากกระบวนการบาบัดและผู้เสพไม่สา มารถไป
ด้วยกันได้โดยระบบสมัครใจถูกออกแบบมาให้สาหรับผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดที่ต้องการจะเลิกยาเสพติดด้วยตนเอง
ซึ่งกระบวนการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจนั้นเป็นการบาบัดที่ไม่เข้มงวด ไม่มีการควบคุมตัวไว้และใช้ระยะเวลาใน
การบาบัดฟื้นฟูที่น้อย ทาให้ผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูไม่ให้ความร่วมมือในการบาบัด เมื่อออกมาแล้วก็กลับไปเสพยาซ้า
อีก สุดท้ายก็ต้องส่งตัวเข้าสูก่ ระบวนการในระบบบังคับบาบัดที่เป็นกระบวนการบาบัดฟื้นฟูที่เข้มงวดกว่า
วิเคราะห์ปัญหาการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติด ด้านการบาบัดฟื้นฟูและการคัดกรองผู้เสพยาเสพติด
ในด้านการบาบัดฟื้นฟูกฎหมายได้กาหนดเรื่องการบาบัดฟื้นฟูไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้
ผ่านการบาบัดฟื้นฟูที่ออกมารองรับประกาศ คสช.108/2557 ในหมวด 2 ในเรื่องการบาบัดฟื้นฟู ได้กาหนดให้การ
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บาบัดฟื้นฟูในรูปแบบสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดาเนินการและให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ส่วนการบาบัดฟื้นฟูในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ในความดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัดและการดาเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตรมาตรฐานหรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
ขั้นตอนการบาบัดฟื้นฟูมี 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเตรียมการ (Pre-Admission) ได้แก่ ขั้นตอนการสอบถามอาการ การตรวจร่างกาย การประเมินคัด
กรอง และการนัดหมายให้เข้ารับการบาบัด
2. ขั้ น ถอนพิ ษ ยา (Detoxification) เป็ น การบ าบั ด อาการทางกายที่ เ กิ ด จากการใช้ ย าเสพติ ด และ
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ มีทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ขึ้นอยู่กับสภาพการเสพการติด
3. ขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) เป็นการปรับสภาพร่างกายจิตใจ และสังคมของผู้เลิกยาให้มี
ความเข้มแข็ง ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและพฤติกรรม ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
4. การติดตามดูแล (Aftercare) เป็นการติดตามดูแลผู้ที่ผ่านการบาบัดรักษา ทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของผู้ผ่านการบาบัดรักษายาเสพติด (ผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยควรได้รับการรักษา,ม.ป.ป.,สื่อออนไลน์)
ในส่วนของการบาบัดฟื้นฟูในขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Pre-Admission) นั้น ในทางปฏิบัติยังคงมีปัญหา
อยู่โดยเฉพาะการประเมินคัดกรองเพื่อส่งผู้ เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูที่กฎหมายกาหนดไว้ในประกาศ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารั บการบาบัดฟื้นฟู การ
บาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 ข้อ 2 (1)(ก) ที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่เมื่อจับผู้ต้อง
สงสัยว่ากระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้และผู้ต้องสงสัยยินยอมเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟู เจ้าหน้าที่จะต้องนาตัวผู้
เสพยาเสพติดไปยังศูนย์เพื่อการคัดกรองในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ของวันทาการเพื่อดาเนินการยืนยันผลตรวจ
พิสูจน์สารเสพติดอีกครั้งหนึ่ง (ประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนาตัว
ผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560, หน้า 1)
การที่กฎหมายวางระเบียบปฏิบัตใิ ห้ต้องผู้เสพยาเสพติดไปยังศูนย์เพื่อการคัดกรองในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ของ
วันทาการนัน้ ก่อให้เกิดปัญหาแก่เจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากรวมทั้งเป็ นการเปิดช่องว่างให้ผู้เสพยาเสพติดได้หลบหนีไป
ด้วย เนื่องจากการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดนั้นเป็นการบูรณาการทางานร่วมกันของหลายหน่วยงานโดยในด้านการ
ค้นหาผู้เสพยาเสพติดนั้นจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และฝ่ายปกครอง ในส่วนของการคัด
กรองผู้เสพยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูจะเป็นหน้าที่ของสาธารณสุข ซึ่งการทางานระหว่างหน่วยงานนี้ไม่
ค่อยสอดคล้องกัน โดยในด้านการค้นหาผู้เสพยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่
ในเวลากลางคืน แต่ในด้านการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดที่ศูนย์เพื่อการคัดกรองนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางวันซึ่ง
หากเป็นเช่นนีเ้ มื่อเจ้าหน้าที่พบผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดก็ไม่สามารถที่จะนาไปเข้ารับการคัดกรองได้ทันทีและเมื่อ
กฎหมายไม่ได้ให้อานาจในการควบคุมตัวไว้เจ้าหน้าที่ก็ต้องผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดไป ทาได้เพียงนัดหมายให้ไป
เข้ารับการคัดกรองเมื่อศูนย์เพื่อการคัดกรองในพื้นที่เมื่อเปิดทาการ ซึ่งการปล่อยตัวดังกล่าวเป็นการปล่อยตัวโดยไม่
มีหลักประกันแต่อย่างใดจึงเป็นช่องว่างให้กับผู้เสพยาเสพติดใช้หลบหนีไปได้
วิเคราะห์ปัญหาการบาบัดฟื้นฟู ด้านการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือสนับสนุน ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
โดยต้องบอกว่าเพื่อให้การบาบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดประสบความสาเร็จกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดก็ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ โดยกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพนั้นจะประกอบด้วยกระบวนการรักษา 4 ด้าน คือ
ร่างกาย จิตใจ อาชีพ และสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (นิตภิ ัทร์ สุภัทราวิวัฒน์, 2552)
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1) ด้านร่ายกาย ปรับสภาพร่างกายของผู้ป่วยที่ทรุดโทรมจากการใช้ยามาเป็นเวลานาน และรักษาโรคแทรก
ซ้อน ให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติสามารถดารงชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด
2) ด้านจิตใจ ถือว่าเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญมาก โดยจะใช้วิธีการทุกชนิดเพื่อปรับสภาพจิตใจ
บุคลิกภาพ และพฤติกรรม ตลอดจนอารมณ์และนิสัยของผู้ติดยาเสพติด
3) ด้านอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพของผู้ยาเสพติดให้กลับมาใช้ชีวิตใน
สังคมได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้
4) ด้ า นสั ง คม เป็ น กระบวนการเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ ผู้ ป่ ว ยส าหรั บ การใช้ ชี วิ ต ปกติ ให้ ผู้ ป่ ว ยมี
ประสบการณ์ในการเข้ากับกลุม่
ในเรื่องการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือสนับสนุน ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูนนั้ ถือว่าเป็นขั้นตอนการในการบาบัด
ฟื้นฟูเช่นกัน โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กาหนดให้ใช้เป็นแนวทางช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู คือ ประกาศ คสช.
108/2557 ได้กาหนดไว้ในข้อ 5 ที่กาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูขึ้น โดย
จังหวัดได้มอบหมายให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาองค์กรชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ หรืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน เป็นผู้ตดิ ตามดูแลและช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู นอกจากนี้ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมิน
เป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 ได้กาหนดเรื่องการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ไว้ในหมวดที่ 3 โดยข้อ 15 ได้กาหนดวิธีการติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูโดยให้ดาเนินการนัดหมายผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟูมาแสดงตัว ณ สถานที่ที่กาหนด เพื่อรับการติดตามดูแลช่วยเหลื อภายหลังการบาบัดฟื้นฟู 4 ครั้ง โดยให้มี
การตรวจปัสสาวะผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูทุกครัง้ ที่มารายงานตัว และในข้อ 16 ได้กาหนดแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือผู้
ผ่านการบาบัดฟื้นฟูไว้ โดยให้หน่วนงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนา
ฝีมอื แรงงานจังหวัดหรือเขต สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงานจัดหางานจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกทักษะอาชีพและจัดหางาน สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับผิดชอบด้านการสนับสนุนทุนสงเคราะห์ การพัฒนาครอบครัวและคุณภาพชีวติ และอาจประสานความร่วมมือกับ
หอการค้าจังหวัดเพื่อเป็นช่องทางการจัดหาแหล่งงาน และสรุปรายงานผลการให้ความช่วยเหลือ
แต่ในทางปฏิบัตกิ ารดาเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ
1.การติดตามดูแลช่วยเหลือในส่วนของศูนย์เพื่อประสานการดูและผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ที่กฎหายกาหนดให้
ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูตอ้ งมาแสดงตัว ณ ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบัดฟื้นฟูอาเภอหรือเขต แต่กลับไม่ได้มี
มาตรการลงโทษผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูที่ไม่มาแสดงตัวไว้ ทาให้ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูรายหลายไม่ได้มาแสดงตัวเพื่อรับ
การติดตามแต่อย่างใดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่มมี าตรการในการดาเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ไม่มาแสดงตัวเพื่อรับการ
ติดตามด้วย
2. การติดตามดูแลช่วยเหลือในส่วนของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาองค์กรชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติหรือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน การที่กฎหมายกาหนดให้บุคคลดั งกล่าวทาการติดตามดูแลช่วยเหลือนั้นยัง
ประสบผลสาเร็จเนื่องบุคคลดังกล่าวไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้และยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบาบัดฟื้นฟู
เท่าที่ควรทาให้ละเลยการติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูในส่วนนีไ้ ป
3.การติดตามดูแลช่วยเหลือในส่วนของหน่วยอื่น ๆ ในเรื่องการสนับสนุนผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูนั้น ประกาศ
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติด เรื่อ ง การน าตั ว ผู้ ต้ อ งสงสั ย เข้ า รั บการบ าบั ด ฟื้ น ฟู
การบาบัดฟื้นฟูและการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 ข้อ 16 ที่มีการกาหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกทักษะอาชีพและจัดหางาน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุนสงเคราะห์ การ
พัฒนาครอบครัวและคุณภาพชีวิต แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังไม่มีการบูรณาการทางานร่วมมือร่วมหน่วยงานต่างๆอย่าง
จริงจังทาให้ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูไม่ได้มีการติดตามดูแ ล ช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างจริงจัง ทาให้ผู้เสพยาเสพติด
เมื่อผ่านการบาบัดฟื้นฟูแล้วก็กลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ชุมชนเดิม ไม่มกี ระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับผู้
ผ่านการบาบัดฟื้นฟูกลับมาใช้ชวี ติ ปกติและเข้ารวมกลุ่มกับสังคมได้ รวมถึงปัญหาในการบูรณาการทางานร่วมกันของ
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งในกระบวนการในการประเมิน ติดตามช่วยเหลือ ดูแล ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูน้ี เป็นการทางาน
ร่วมกันและแต่หน่วยงาน อาทิเช่น ผู้ที่ผ่านการบาบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบาบัดของสานักงานคุมประพฤติ การ
ประเมินและการติดตามกลับให้เป็นหน้าที่ของกรมการปกครอง ซึ่งไม่ใช่ภาระกิจหลักของกรมการปกครองทาให้
ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หามากมายทั้ ง การประสานงานด้ า นข้ อ มู ล ด้ า นงบประมาณ และความใส่ ใ จในการติด ตามและ
ประเมินผล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทาหน้าที่คัดกรองและบาบัดฟื้นฟูตลอดไปจนถึงการส่งต่อผู้บาบัดฟื้นจะอยู่ใน
ความดูแลของฝ่ายปกครองและสาธารณสุขเป็นหลัก แต่ในด้านของการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนช่วยเหลือ กลับเป็น
หน่วยงานในส่วนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทาให้ปัญหาที่พบ คือ ผู้ที่ผ่านการบาบัดฟื้นฟูและได้รับการฝึกอาชีพตาม
หลักสูตรเมื่อบาบัดฟื้นฟูเสร็จแล้ว การส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพื่อประกอบอาชีพตามความต้องการของผู้ที่ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟูนั้น ยังไม่ได้รับการใส่ใจจากหน่วยงานต่างๆ ทาให้ผู้ที่ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยังคงว่างงานอยู่เป็นจานวน
มาก (ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทาความผิด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสูก่ ารบาบัดฟื้นฟูและดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู, หน้า 2)
จากกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวทาให้กระบวนการบาบัดฟื้นฟูไม่ประสบผลสาเร็จ เพราะกระบวนการ
บาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนั้นต้องประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ Medical Model และ Social Model
Medical Model ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่มาจาก กฎหมาย สาธารณสุข และสุขภาวะชุมชน
Social Model ประกอบด้วย ทนุทางสังคม การยอมรับทางสงัคม การเฝา้ระวังทางสังคม ฯลฯ
ซึ่งการปฏิบัตขิ องเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านร่างกายและจิตใจ (Medical Model) ที่เน้นดาเนินการ
จับกุมผู้ต้องสงสัยว่ากระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แล้วส่งเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูก็ถือว่าจบกระบวนการบาบัด
ฟื้นฟู แต่ในด้านอาชีพและด้านสังคม (Social Model) นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเข้าใจว่าการบาบัดฟื้นฟูในด้านนี้ก็มี
ความสาคัญ เช่น กันที่ จะทาให้ก ระบวนการบาบั ดฟื้น ฟูประสบผลสาเร็จ โดยจะเห็น ได้จ ากงบประมาณและการ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลที่จะเน้นไปในด้านร่างกายและจิตใจ (Medical Model) เป็นหลัก ทาให้ละเลยการติดตาม
ช่วยเหลือในส่วนนีไ้ ปเมื่อรัฐไม่ใส่ในการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในด้านอาชีพและด้านสังคม (Social Model) จึงทา
ให้ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบาบัดฟื้นฟูหวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้าอีกครั้ง โดยเห็นได้จากสถิติผลการบาบัดฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติดจาแนกตามระบบการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 สถิตผิ ลการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจาแนกตามระบบการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ระบบบาบัด

ผลการบาบัด

สถานพยาบาล/แบบไม่ควบคุมตัว

ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/แบบ
ควบคุมตัว
36,703
6,460

ระบบสมัครใจ
72,942
36,239
ระบบบังคับบาบัด
26,957
20,497
หมายเหตุ: ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
(ที่มาข้อมูลตารางจาก : นางจอมขวัญ รุ่งโชติ, นางสาวอัจฉรา ชานาญพจน์, นางสาวกัลยฉัตร คงกลิ่นสุคนธ์, 2560)
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จากสถิตดิ ังกล่าวจะเห็นได้ในระบบบังคับบาบัดนั้น มีผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูถึง 26,957 ราย ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่
ผ่านการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจมาแล้วเกือบทั้งสิ้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าระบบสมัครใจนั้น ยังคงมีผู้ที่ผ่านการ
บาบัดฟื้นฟูหวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกครั้ง

สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการศึกษาวิจัยมีประเด็นพิจารณาดังนี้ คือ
ประเด็นที่ 1 ระบบการบาบัดฟื้นฟูไม่วา่ จะในระบบสมัครใจที่มกี ารบาบัดฟื้นฟูในรูปแบบสถานพยาบาลหรือ
ค่ า ยปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม หรือ ในระบบบั ง คั บ บ าบั ด นั้ น มี ม าตราฐานและเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขกาหนด แต่การที่เราไม่สามารถนาตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบที่ถูกต้องได้ เป็นเหตุ
ให้การบาบัดฟื้นฟูในระบบนั้นๆไม่ประสบสาเร็จ โดยตามประกาศคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557
เรื่อง การปฏิบัตติ อ่ ผู้ตอ่ สงสัยว่ากระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสูก่ ารบาบัดฟื้นฟูและการดูแล
ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู เป็นการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจที่ใช้มากที่สุดในระดับอาเภอเนื่องจากเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เสพเข้ารับการบาบัดด้วยความสมัครใจยินยอมของตนเอง โดยถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด แต่กระบวนการนาตัวผู้
เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง
การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560
นัน้ ยังมีปัญหา กล่าวคือ ผู้ที่เข้ารับการบาบัดส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงถูกบังคับให้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูมิใช่โดยสมัครใจ
จนอาจเรียกระบบ “สมัครใจ” ได้ว่าเป็นระบบ “กึ่งสมัครใจ” ซึ่งสาเหตุที่ถูกบังคับให้เข้ารับการบาบัด ฟื้นฟูในระบบ
สมัครใจอาจเกิดจากตัวผู้เสพยาเสพติดเองที่ไม่ต้องการถูกดาเนินคดีหรือถูกบาบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบาบัดจึงยอม
เข้ารับการบาบัดในระบบสมัครใจหรือเกิดจากเจ้าหน้าที่ที่ต้องทาตามนโยบายของรัฐในการนาผู้เสพเข้ารับการบาบัด
ฟื้นฟูในระบบสมัครใจ ทาให้ผู้เสพ/ติดยาเสพติดไม่ได้รับการบาบัดฟื้นฟูในกระบวนการที่ถูกต้อง กระบวนการบาบัด
ฟื้นฟูในระบบสมัครใจนั้นเป็นกระบวนการบาบัดฟื้นฟูที่ไม่เข้มงวดย่อมไม่เหมาะสมกับผู้เสพยาเสพติดที่ถูกบังคับให้เข้า
รับการบาบัดฟื้นฟู เมื่อคนและระบบไปด้วยกันไม่ได้ การบาบัดฟื้นฟูยอ่ มไม่ประสบผลสาเร็จ จากปัญหาที่เกิดขึ้นหาก
เรายังไม่สามารถนาตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบที่ถูกต้องได้มันก็เหมือนกับว่ากระบวนการบาบัด
ฟื้นฟูในระบบสมัครใจที่เป็นเหมือนกับระบบกึ่งสมัครใจไปซ้าซ้อนกับระบบบังคับบาบัดเพราะท้ายที่สุดแล้วก็ต้องส่งผู้
เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการในระบบบังคับบาบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
ที่มีกระบวนการที่เข้มงวดกว่า แต่กว่าจะนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบาบัดได้ก็เสียโอกาส
และเวลาเสียเวลาเป็นอย่างมาก
ประเด็นที่ 2 การบาบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดนั้นเป็นการบูรณาการทางานร่วมกันของหลายหน่วยงานโดยใน
ด้านการค้นหาผู้เสพยาเสพติดนั้นจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และฝ่ายปกครอง ในส่วนของ
การคัดกรองผู้เสพยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูจะเป็นหน้าที่ของสาธารณสุข ซึ่งการทางานระหว่า งหน่วยงาน
นี้ไม่ค่อยสอดคล้องกัน ในด้านการค้นหาผู้เสพยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่
ในเวลากลางคืน แต่ในด้านการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดที่ศูนย์เพื่อการคัดกรองนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางวัน
ซึ่งตามกฎหมายนั้นได้กาหนดช่วงระยะเวลาเพื่อเข้ารับการคัดกรอง ณ ศูนย์เพื่อการคัดกรองไว้ ตั้งแต่เวลา 08.30 –
16.30 น. ที่กฎหมายบังคับให้ต้องนาตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการคัดกรองเพื่อรับรองผลในขั้นที่สองตามประกาศ
สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบั ดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และ
การประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ทาให้ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ไม่สามารถนาตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการคัด
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กรองได้ในทันที จึงต้องทาการปล่อยตัวผู้เสพยาเสพติดไปเนื่องจากไม่มีอานาจในการควบคุมตัวไว้โดยทาได้เพียงนัด
หมายให้ไปเข้ารับการคัดกรอง ณ ศูนย์เพื่อการคัดกรองในพื้นที่เมื่อเปิดทาการ ซึ่งการปล่อยตัวดังกล่าวเป็นการ
ปล่อยตัวโดยไม่มปี ระกันแต่อย่างใด สาเหตุนเี้ องจึงเป็นช่องว่างให้ผู้เสพยาเสพติดหลบหนีไปได้จนไม่สามารถนามาเข้า
สู่กระบวนการบาบัดฟื้นฟูได้
ประเด็นที่ 3 การติดตามดูแลช่วยเหลือในส่วนของศูนย์เพื่อประสานการดูและผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ที่กฎ
หายกาหนดให้ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูต้องมาแสดงตัว ไม่ได้มีมาตรการลงโทษผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูที่ไม่มาแสดงตัวไว้
ทาให้ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูรายหลายไม่ได้มาแสดงตัวเพื่อรับการติดตามแต่อย่างใด การติดตามดูแลช่วยเหลือในส่วน
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาองค์กรชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ยัง
ขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบาบัดฟื้นฟูในด้าน Social Model ทาให้ไม่มีการเฝ้าระวังผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟูทางสังคม ไม่มีการยอมรับผู้ ผ่านการบาบัดฟื้นฟูจากสังคม การบูรณาการทางานร่วมมือร่วมหน่วยงานต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยังไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ทาให้ผู้เสพยาเสพติดเมื่อผ่านการบาบัดฟื้นฟู
แล้วก็กลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ชุมชนเดิม ที่ไม่มกี ารส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัตงิ านอาชีพ
ของผู้ยาเสพติดให้กลับมาใช้ชวี ติ ในสังคมได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้เท่าที่ควร และไม่มีกระบวนการเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูกลับมาใช้ชวี ติ ปกติและเข้ารวมกลุ่มกับสังคมได้ กระบวนการบาบัดฟื้นฟูไม่ว่าจะใน
ระบบสมัครใจหรือระบบบังคับบาบัด เน้นการบาบัดฟื้นฟูในด้านร่างกายและจิตใจ (Medical Model) เป็นหลัก เมื่อ
การดาเนินการบาบัดฟื้นฟูไม่ได้เน้นในด้านอาชีพและสังคม (Social Model) ซึ่งเป็นการบาบัดฟื้นฟูในด้านการประเมิน
การติดตามช่วยเหลือดูแล และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบาบัด ฟื้นฟู จึงทาให้ผู้ที่ผ่านการบาบัดฟื้นฟูกลับมาเจอ
กับสภาพแวดล้อมเดิมที่ไม่มีรายได้ ไม่มีทุนทางสังคม ไม่ได้รับการปกป้องช่วยเหลือจากสังคม ไม่มีการบูรณาการ
ทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องอาชีพ ย่อมทาให้มีโอกาสที่จะหวนกลับไปเสพยาเสพ
ติดได้อีกครั้ง โดยจากข้อมูลสถิติการจับกุมคดีเสพยาเสพติด ในช่วงเดือนตุลาคม – มิถุนายน เปรียบเทียบปี 2560
และ 2561 พบว่า คดีเสพยาเสพติดยังคงเป็นคดีที่มีผลการจับกุมสูงสุด โดยในปี 2560 คดีข้อหาเสพยาเสพติดอยู่ที่
9,677 คดี แต่ในปี 2561 คดีข้อหาเสพยาเสพติดเพิ่มขึ้น เป็นเท่าตัวอยู่ที่ 13,196 คดี (คณะทางานเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดจังหวัดเชียงราย, 20 กรกฎาคม 2561)
ข้อเสนอแนะ
ประเด็นที่ 1 มีการกาหนดเงื่อนไขในการเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจและระบบบังคับบาบัดให้
ชัดเจน รวมทั้งหามาตรการเพิ่มเติมจะสามารถคัดกรองผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด และผู้ติดยาเสพติดอย่าง
รุนแรง ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อที่สามารถนาตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดฟื้นฟูที่ถูกต้องได้
รัฐบาลควรที่จะกาหนดกฎหมายให้ชัดเจนในประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง
การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560
หมวด 1 ข้อ 2 ในเรื่องการนาตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจ โดยต้องเป็นกรณีที่สมัครใจด้วย
ตนเองจริง ๆ มิใช่เกิดจากการบังคับ ขู่เข็ญ หรือจูงใจ ด้วยประการอื่นใดจากเจ้าหน้าที่ กล่าวคือ เป็นกรณีที่ผู้เสพยา
เสพติดสมัครใจเดินทางเข้ามารับการบาบัดฟื้นฟู ณ สถานพยาบาลด้วยตนเอง แต่หากเป็นกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมให้
เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการส่งตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบาบัดได้ทันที มีการกาหนด
เงื่อนไขในการเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจและระบบบังคับบาบัดให้ชัดเจน รวมทั้งหามาตรการเพิ่มเติมจะ
สามารถคัดกรองผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด และผู้ติดยาเสพติดอย่างรุนแรง ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
เพื่อที่สามารถนาตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดฟื้นฟูที่ถูกต้องได้
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ประเด็น ที่ 2 การบุรณาการทางานร่วมกันของหน่ว ยงานต่า งๆในการบาบัดฟื้ นฟูผู้เสพยาเสพติด โดย
รัฐบาลควรกาหนดกฎหมายที่มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองที่สามารถคัดกรองและส่งต่อผู้เสพเข้ารับการบาบัดฟื้น
ได้ทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบาบัดได้เลย ทาให้สามารถนาผู้เสพเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในกระบวนการที่
ถูกต้องได้เลยโดยไม่ต้องเสียโอกาส การเพิ่มศูนย์เพื่อกรองคัดกรองที่โดยปกติจะใช้โรงพยาบาลในพื้นที่อาเภอเป็น
ที่ตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรอง โดยการเพิ่มศูนย์เพื่อการคัดกรองขึ้น ทั้งในสถานีตารวจ ที่ว่าการอาเภอ เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่การปฏิบัตหิ น้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุม
ตัวผู้เสพยาเสพติดไว้ได้ ซึ่งหากมีการมีเพิ่มศูนย์เพื่อการคัดกรองไว้ที่สถานีตารวจ หรือที่ว่าการอาเภอ เจ้ าหน้าที่
สามารถที่จะทาการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดได้ในทันที และยังเป็นการปิดช่องว่างไม่ ให้ผู้เสพยาเสพติดหลบหนีไปได้
ประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัด
ฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 ควรมีการปรับปรุงให้ชัดเจนการจัดตั้ง
ศูนย์เพื่อการคัดกรองที่สามารถคัดกรองและส่งต่อผู้เสพเข้ารับการบาบัดฟื้นได้ทั้งในระบบสมั ครใจและระบบบังคับ
บาบัดได้เลย ทาให้สามารถนาผู้เสพเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในกระบวนการที่ถูกต้องได้เลยโดยไม่ต้องเสีย โอกาส การ
เพิ่มศูนย์เพื่อกรองคัดกรองที่โดยปกติจะใช้โรงพยาบาลในพื้นที่อาเภอเป็นที่ตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรอง โดยการเพิ่มศูนย์
เพื่อการคัดกรองขึ้นทั้งในสถานีตารวจ ที่ว่าการอาเภอ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมตัวผู้เสพยาเสพติดไว้ได้ ซึ่งหากมีการมีเพิ่ม
ศูนย์เพื่อการคัดกรองไว้ที่สถานีตารวจ หรือที่ว่าการอาเภอ เจ้าหน้าที่สามารถที่จะทาการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดได้
ในทันที และยังเป็นการปิดช่องว่างไม่ให้ผู้เสพยาเสพติดหลบหนีไปได้
ประเด็นที่ 3 รัฐบาลควรหันมาให้ความสนใจการบาบัดฟื้นฟูในด้านอื่นๆด้วยทั้งในเรื่องการบูรณาการ
ทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถึงความสาคัญของการบาบัด
ฟื้นฟู ที่จะต้องครบถ้วนทั้ง 4 ด้ าน ในเรื่องงบประมาณ การกาหนดเจ้า หน้า ที่ในการติดตามดู แลและช่วยเหลือ
สนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงและการรายงานการติดตามอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
เพื่อ ไม่ใ ห้ ผู้ เ สพยาเสพติ ด ที่ เข้ า รั บการบาบั ด ฟื้ น ฟู ห วนกลั บไม่เ สพยาเสพติ ด ซ้ าอีก มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้
สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และการบูรณาการทางานร่วมกันได้
ดังนัน้ รัฐบาลควรให้มีการปรับปรุงกฎหมาย การบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและมาตรการ
ในทางปฏิบัตเิ พื่อให้แนวทางการบาบัดไม่ซ้าซ้อน และเป็นการช่วยเหลือ ผู้เสพยาเสพติดให้ได้รับการส่งเสริมให้แก้ไข
ฟื้นฟูในกระบวนการที่ถูกต้องอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและเกิดความสงบสุขใน
สังคมที่ไม่มผี ู้เสพ และผู้คา้ จะได้หมดไป
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การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถชี ีวิตภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเหมืองกุง
The Development of Rural Tourism: Lifestyle and Local Wisdom on Potteries
at Baan Muangkung
เก็จวลี ศรีจันทร์1 และชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์1
Ketwalee Srijun1* and Charunya Suwannasereerak1
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบอิทธิพลส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเหมืองกุง โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.75-1.00 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนัก ท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 400 ราย การวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตเิ ชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
นักท่องเที่ยวทั้งเพศชายและเพศหญิงมีจานวนเท่ากัน 200 คน มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด ประกอบอาชีพ ค้าขาย/อาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ย/เดือน 5,001–10,000 บาท
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 7p’s ดังนี้ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก ด้านราคา ในระดับมากที่สุด ด้านสถานที่จัดจาหน่าย ในระดับมากที่สุด ด้านการส่งเสริม
การตลาด ในระดับปานกลาง ด้านบุคลากร ในระดับมาก ด้านขัน้ ตอนการบริการ ในระดับมาก และด้านการสร้างและ
การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ในระดับมาก ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถี
ชีวติ ของหมูบ่ ้านเหมืองกุง กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ส่วนประสมทางการตลาด 7p’s มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเหมืองกุง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
อิทธิพลที่ระดับ 0.803
คาสาคัญ: การพัฒนา, การท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิต, เครื่องปั้นดินเผา, หมูบ่ ้านเหมืองกุง
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Abstract
The purpose of this study is to examine the influence of marketing mix on tourism development in
terms of rural lifestyle and local wisdom on potteries at Baan Muangkung. The tool for data collection was
validated questionnaire with an objective congruence index of 0.75-1.00. The sample consisted of 400 Thai
tourists. Descriptive and inferential statistics are used for data analysis and multiple regression is used to verify
the hypothesis.
The sample was a group of 200 male and 200 female tourists with an average age of 40 and over.
Most of them do not have academic degrees. They are business owners and freelancers with an average
monthly income of 5,001-10,000 baht.
The study found that the overall sample was satisfied with the 7p's marketing mix in different aspects.
They have a high level of satisfaction in the aspect of products, staff, services, and presentation of the products.
Price and location are found to have the highest score. However, marketing promotion is at a moderate level. In
addition, the sample was found to have a high level of satisfaction towards the development of tourism on rural
lifestyle and local wisdom on potteries.
In conclusion, the 7p's marketing mix has an influence on the development of tourism on rural lifestyle
and local wisdom on potteries with coefficient of correlation of 0.803.
Keywords: development, rural tourism, potteries, Baan Muangkung

บทนา
หมู่บ้านเหมืองกุง ที่มีช่ือเดิมว่า "บ้านสันดอกคาใต้" ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของเชียงใหม่ มีการปั้นน้าต้นและ
หม้อน้ามานานกว่า 200 ปี ชาวบ้านจะขุดดินจากที่นาใกล้หมู่บ้านมาทาน้าหม้อและน้าไว้สาหรับใส่น้าดื่ม อีกทั้งยังใช้
น้าต้นในการรับแขกหรือใช้เป็นสังฆทานถวายวัดในพิธีทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่สืบต่อกันมาจนถึงลูกถึงหลาน
หากมีเหลือจึงนาไปขายเป็ นรายได้จุนเจือครอบครัวทาให้การผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นกิจกรรมที่สาคัญของหมู่บ้าน
บ้านเหมืองกุงแต่ละครอบครัวต่างทาส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านและนอกจากนั้นก็จะมี
ชาวบ้านบางส่วนนาไปขายเองโดยนาหม้อน้าและคนโทหาบใส่ตะกร้าใบใหญ่ไปขายที่ปากทางเข้าหมู่บ้านผู้คนที่ผ่านไป
ผ่ า นมาในแถบนั้น จึ ง เรี ย กชื่อ หมู่บ้า นนี้ว่ า "บ้ า นน้าต้ น " ตามคนโทหรือ น้ าต้น ที่ ชาวบ้ า นเหมือ งกุ ง ท าขายนั่ น เอง
นอกจากนั้นยังนาไปขายที่ตลาดต้นลาไยและตลาดวโรรสเพื่อส่งให้กับพ่อค้าคนจีนอีกด้วย ในยุคนั้นจึงเป็นช่วงเฟื่องฟู
ของการทาเครื่องปั้นดินเผาน้าต้นของบ้านเหมืองกุงมีช่ือเสียงจนเป็นที่กล่าวขานกันว่ามีคุณภาพดีที่สุดในอาณาจักร
ล้านนาเพราะน้าต้นที่ทาออกมามีความบางเบาและทนทานจับรินแล้วคอน้าต้นไม่หักง่ายใส่น้าแล้วเย็นทาให้ผู้ด่ืมได้รับ
ความสดชื่นและดินของบ้านเหมืองกุงจะเก็บน้าได้ดีเพราะว่าเป็นดินในชั้นทรายไม่ได้เป็นดินหน้านาซึ่งจะอุ้มน้าได้น้อย
กว่า(ศรี วิจติ ตรา, 2549)
หมูบ่ ้านเหมืองกุง มีการตั้งกลุม่ หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุงในปี พ.ศ. 2545 และได้รับเลือกจาก
องค์กรพัฒนาชุมชน อ.หางดงและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเมื่อปี
พ.ศ. 2548 แต่ปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาที่เคยนิยมใส่น้าดื่ม กลับกลายเป็นภาชนะอลูมิเนียม แก้วหรือพลาสติก ทาให้
การสั่งผลิตน้าต้นเริ่มน้อยลงชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงเข้าไปทางานรับจ้างในตัวเมืองทาให้ชาวบ้านที่ทางานเครื่องปั้นดินเผา
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เหลืออยู่ไม่มากและยิ่งนับวันจะเริ่มมีแต่ผู้สูงอายูเท่านั้น คนรุ่นใหม่ที่จะมาทางานประเภทหัตถกรรมมีจานวนน้อยลง
ตามกระแสการออกไปทางานรับจ้างนอกบ้าน บ้านเหมือง กุง จึงคล้ายกับนับถอยหลังสู่ยุคที่เครื่องปั้นดินเผาหายไป
จากหมู่บ้าน อีกทั้งหมู่บ้านเหมืองกุงมีการประชาสัมพั นธ์หมู่บ้านและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไม่มากนักจึงทาให้
ไม่ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักเท่าที่ควร (ที่มา:ศูนย์วจิ ัยเพื่อความเป็นเลิศด้านสังคมเศรษฐกิจดิจติ อล)
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิต ภูมิปั ญญา
เครื่องปั้ น ดิน เผาบ้ า นเหมืองกุ ง เพื่อพั ฒ นาสถานที่ ท่องเที่ ยวให้ เป็ น ที่รู้จั ก รวมทั้ งการประชาสั ม พัน ธ์ ในของเรื่อ ง
ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเหมือนกุงให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว
และบุคคลทั่วไปให้มากขึ้นและร่วมสืบสานภูมิปัญญาของหมูบ่ ้านเหมืองกุงต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.เพื่อศึกษาอิทธิพลส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของหมูบ่ ้านเหมืองกุง
2.เพื่อศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิธีชีวิตภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุ ง ให้เป็นที่รู้จัก
แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป

สมมติฐาน
1. ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของหมูบ่ ้านเหมืองกุง

ทบทวนวรรณกรรม
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหัตถกรรมเครื่องปั้นดินบ้านเหมืองกุง
หมูบ่ ้านเหมืองกุงเดิมมีช่อื ว่า "บ้านสันดอกคาใต้" ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของเชียงใหม่ มีการปั้นน้าต้นและหม้อ
น้ามานานกว่า 200 ปี จากคาบอกเล่าที่สบื ทอดต่อกันมาชาวบ้านเหมืองกุงส่วนหนึ่งเป็นชาวไทที่ถูกกวาดต้อนมาจาก
เมืองปุเมืองสาด รัฐเชียงตุง ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของไทย แต่หลังจากที่พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ รัฐ
เชียงตุงที่มีอาณาเขตติดกับพม่าก็ถูกบุกยึดให้อยูใ่ ต้การปกครองของอังกฤษ แต่พออังกฤษคืนเอกราชให้แก่พม่า พม่า
ก็นาเอารัฐเชียงตุงกลับไปเป็นดินแดนของตน ซึ่งปัจจุบันรัฐเชียงตุงอยูใ่ นเขตรัฐฉานของประเทศพม่า
งานวิจัยของอาจารย์สมโชติ อ๋องสกุล เมื่อปี พ.ศ. 2526–2528 ได้กล่าวถึงประวัติของบ้านเหมืองกุงว่าเมื่อ
ประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา เชียงใหม่แบ่งเป็น 2 ยุค ยุคแรกคือ"ยุคสร้างบ้านแปงเมือง" เป็นยุคที่ริเริ่มฟื้นฟูอาณาจักร
สร้างบ้านสร้างเมืองหลังจากตกอยู่ใต้อานาจของพม่ามาเป็นเวลานาน หลังจากสร้างเมืองเสร็จ ยุคต่อมาในสมัยพระ
เจ้ากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่คอื "ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" ที่ต้องเกณฑ์กาลังคนจากพื้นที่อ่ืน โดยการยกทัพ
ไปตีเมืองต่างๆ แล้วแบ่งคนออกไปให้ทั่วเมืองเชียงใหม่ สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ที่กล่าวถึงการเกณฑ์
กาลังคนมาสู่อาณาจักรล้านช้าง ในช่วงปี พ.ศ. 2325–2356 ชาวบ้านเหมืองกุงอพยพมาตัง้ หลักปักฐานอยู่ในพื้นที่แห่ง
นี้เพียง 5 ครัวเรือน จากการจัดเรียงนามสกุล ได้แก่ ฟักทอง สืบคาเปียง ศรีจันทร์(สีจันทร์) สืบสุริยะและกาวิโรจน์
บรรพบุรุษที่มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านเหมืองกุงนั้นต้องทานา เพื่อนาข้าวเปลือกไปส่งให้เจ้ากาวิโรรส สุริยวงค์
(โอรสของพระเจ้ากาวิละ) พอเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งชาวบ้านจะขุดดินจากที่นาใกล้หมู่บ้านมาทาน้าหม้อ(ภาษาถิ่นหมายถึง
หม้อน้าดื่ม) และน้าต้น (ภาษาถิ่นหมายถึงคนโท) ไว้สาหรับใส่น้าดื่มอีกทั้งยังใช้นาต้
้ นในการรับแขกหรือใช้เป็นสังฆทาน
ถวายวัดในพิธีทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่สบื ต่อกันมาจนถึงลูกถึงหลานหากมีเหลือจึงนาไปขายเป็นรายได้จุนเจือ
ครอบครัว ทาให้การผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นกิจกรรมที่สาคัญของหมู่บ้าน
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2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งบริษัท นามาใช้ร่วมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Kotler,1997)
ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท์, (2541) ได้สรุป เกี่ยวกับแนวความคิดกลยุทธ์ การตลาดสาหรับธุรกิจ
การบริการ (Market Mix) ไว้ในหนังสือการบริหารการตลาดยุคใหม่ วาขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision
Process) เป็นลาดับ ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจที่
ให้บริการจะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง เป็นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็น และความต้องการของมนุษย์ได้ คือสิ่งที่ผู้ขาย
ต้องมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชนและคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสิ่งซึ่งจับต้องได และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
2. ราคา (price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์ (Value) กับราคาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นคุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ถ้าคุณค่า
สูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือก
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้
เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อ
สร้ า งทั ศนคติแ ละพฤติก รรมการซื้ อ โดยเครื่อ งมือ ในการติด ต่อสื่อ สารมีห ลายประเภทต้อ งใช้หลั ก การเลือ กใช้
เครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication) ซึ่งเครื่องมือส่งเสริมการตลาดได้แก่
4.1 การสื่อสารโดยใช้บุคคล (Personal Communication)
4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
4.3 การโฆษณา (Advertising)
4.4 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
5. บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees) หมายถึง พนักงานผู้ให้บริการเป็นองค์ประกอบที่สาคัญใน
การรวมกระบวนการผลิต บริการ ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) และการจูงใจ
พนักงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ดังนั้นเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพในการบริการจาเป็นต้องมีการอบรมพนักงาน มอบหมายอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบและการสนับสนุนที่จาเป็ นแก่พนัก งานให้บริการเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถมี
ทัศนคติที่ดี
6. การสร้างและแนะนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation) หมายถึง ลักษณะ
ของร้านที่ปรากฏแก่สาธารณะชนซึ่งจะช่ วยสื่อให้ผู้บริโภครู้ถึงภาพลักษณ์และคุณภาพของการบริการ เพื่อสร้าง
คุณค่าให้กับลูกค้า (Customer Value Proposition) เช่น ความสะอาดความรวดเร็วในการบริการหรือประโยชน์ที่ได้รับ
อื่นๆ ลักษณะทางกายภาพอาจได้แก่ โครงสร้างสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน การวางผังร้าน วัสดุ ตกแต่ง และ
เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็นต้น
7. กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการให้บริก ารแก่ลูกค้ าเพื่อส่งมอบคุณภาพใน
การให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและประทับใจลูกค้า (Customer Satisfaction) ในการศึกษาการครั้งนี้กระบวนการ
ให้บริการ หมายถึง การทักทายและต้อนรับเมื่อเดินเข้า
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
บุ ญ เลิ ศ จิ ต ตั้ ง วั ฒ นา (2548) กล่ า วว่า แนวคิ ด ของการท่ อ งเที่ ย วเชิง วั ฒ นธรรมก็ เ หมือ น แนวคิ ด การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีทั้งภาครัฐและเอกชนในการตระหนักถึงการท่องเที่ยวที่ ไม่
ทาลายสิ่งแวดล้อมจึงก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องหลัก 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1. กระแสความต้องการของชาวโลกให้เกิดจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เป็นกระแส
ความต้องการของประชาชนทั่วโลกให้เกิดการสร้างจิตสานึกในแง่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่ นจนถึงขอบข่าย
กว้างขวางไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ระบบนิเวศเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพไว้
2. กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เกิดการเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นกระแส ความต้องการที่มี
มากขึ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวมากกว่าความสนุกเพลิดเพลินเพียง
อย่างเดียว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบ ใหม่
3. กระแสความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นกระแสความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นหลักประกันให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและชุมชนท้องถิ่นยอมรับในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ที่เหมาะสม

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเหมืองกุง
หรือนักท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งเพศชายและเพศหญิง
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจัยในครั้งนี้ จะใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ย วใน
ชุมชนบ้านเหมืองกุงหรือนักท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะอาศัยการคานวณของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ในกรณี ไม่ทราบจานวนประชากรของ Cochran (1997:75) ซึ่งจะกาหนดระดับความเชื่อมั่น 95% กาหนดความคลาด
เคลื่อน 0.05 คานวณได้ขนาดตัวอย่าง เท่ากับ 400 คน (พิมพา หิรัญกิตติ, 2552,น.139) เพื่อสอบถามแนวทางความ
พึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง
สูตรการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีไม่ทราบจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในชุมชนบ้านเหมืองกุงหรือนักท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่

3. การสุม่ ตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling or convenience sampling) เป็นการสุ่มจากสมาชิกของ
ประชากรเป้าหมายที่เป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ขอ้ มูลได้ครบถ้วน ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจะเป็นนักท่องเที่ย วชาวไทย
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเหมืองกุงหรือนักท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่
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ตัวแปรทีใ่ ช้ในการทาวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้มี 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตัวแปรอิสระ คือ เป็นตัวแปรที่สง่ ผลต่อตัวแปรตาม ซึ่งได้แก่
1. ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล
2. ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)
2. ตัวแปรตาม
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามให้เลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง
มาตรวัดที่ใช้ในแบบสอบถามเป็นมาตรวัด Likert มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับคือ มากที่สุด , มาก, ปานกลาง, น้อยและ
น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของ
หมูบ่ ้านเหมืองกุง มาตรวัดที่ใช้ในแบบสอบถามเป็นมาตรวัด Likert มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับคือ มากที่สุด , มาก, ปาน
กลาง, น้อยและน้อยที่สุด
การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
หลังจากกาหนดหน่วยวัดและออกแบบสอบถามสมบูรณ์แล้ว จึงได้นาแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพ
ของเครือ่ งมือก่อนดาเนินการแบบสอบถามจริงดังนี้
1. น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้น ตรวจสอบความถู ก ต้อ งความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ และนาข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามสมบูรณ์ซึ่งเป็นการทดสอบความเที่ยงตรง ของ
เนื้อหาแบบสอบถาม
2. แบบสอบถามในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 จะทาการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อให้เกิดความตรง
ทางด้านเนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามใน
แบบสอบถามอยูร่ ะหว่าง 0.75 - 1 จึงนาแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่นในขั้นต่อไป
3.การทดสอบความเชื่อมั่นผู้ศึกษานาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และทา
การปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบว่าคาถามใน
แต่ละข้อแต่ละตอนของแบบสอบถามสื่อความหมายได้ตรง นาผลที่ได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพแบบสอบถาม วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้งนี้จะใช้
ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีคา่ มากกว่า 0.7 ซึ่งจะถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดับที่เหมาะสม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้โดยการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจานวน 400 ชุดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และความถูกต้อง จากนัน้ จึงนาข้อมูลทั้งหมดมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป โดยตัวแปรต่าง ๆ จะถูกนามาลงรหัสเพื่อเปลี่ยนสภาพข้อมูลให้อยูใ่ นรูปตัวเลขแล้วนามาวิเคราะห์
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สถิตทิ ใี่ ช้ในงานวิจัย
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา
ตัวแปร
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s

มาตราวัด
NominalScale,
Ordinal Scale
Likert Scale

3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญา Likert Scale
เครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเหมืองกุง

แสดงผล
Frequency,
Percentage
Mean,Standard
Deviation : SD
Mean,Standard
Deviation : SD

2. สถิตทิ ดสอบเชิงอนุมาน (Inference Statistics)
เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบในการสมมุติฐานวิเคราะห์ความแตกต่าง และอิทธิพลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
เพื่ออธิบายข้อพิสูจน์หรือข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย
สมมติฐาน ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญา
เครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเหมืองกุง ซึ่งเป็นการสร้างสเกล (Likert Scale) โดยแสดงลาดับ เป็นตัวแปรแบบช่วง (Interval
Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยเริ่มจากระดับ 1 ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง จนถึงระดับ 5 พึงพอใจอย่างยิ่ง ดังนั้น สถิติที่ใช้
ทดสอบคือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise

ผลการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุดโดยนาข้อมูลมา
ทาการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูล จาแนกเป็นส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด จานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบทั้งเพศชายและเพศหญิง
มีจานวนเท่ากัน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 โดยมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ
36.0 รองลงมามีอายุ 21-30 ปี จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ30.0 และอายุไม่เกิน 20 ปี จานวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.0 มีการศึก ษาระดับต่ ากว่า ปริญ ญาตรี มากที่สุ ด จานวน 256 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 64.0 รองลงมา มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และมีการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เท่ากัน จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/อาชีพอิสระ
จานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมานักเรียน/นักศึกษา จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และประกอบ
อาชีพอื่นๆ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย/เดือน 5,001–10,000 บาท
จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมามีรายได้เฉลี่ย/เดื อน 5,001–10,000 บาทและ10,001–15,000 บาท
เท่ากัน จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และมีรายได้เฉลี่ย/เดือน 25,001–30,000 บาทและมากกว่า 30,000 บาท
ขึน้ ไปเท่ากัน จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2686

ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดของกลุม่ หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
กลุ่ม ตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่ว นประสมทางการตลาดด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณาแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์หมูบ่ ้านเหมืองกุงมีขนาดหลากหลาย ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมาคือ สีผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและความมีช่ือเสียงของผลิตภัณฑ์ของบ้านเหมืองกุง
ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.38
2. ด้านราคา (Price)
กลุ่ม ตัวอย่า งโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้ านราคา ในระดับมากที่สุ ด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณาแสดงให้เห็นว่าราคาผลิตภัณฑ์บ้านเหมืองกุงมีความเหมาะสมกับคุณภาพ ในระดับ
มากที่สุด มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์บ้านเหมืองกุงมีหลายระดับราคาให้เลือก ในระดับมากที่สุด
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.48
3. ด้านสถานที่จัดจาหน่าย (Place)
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่จัดจาหน่าย ในระดับมากที่สุด
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านเหมืองกุงตั้งอยู่ในทาเลที่สามารถเดินทางสะดวกและ
สินค้าจัดอยู่ในหมวดหมูท่ ี่ชัดเจน ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ การจัดวางสินค้าของหมู่บ้าน
เหมืองกุงอยูใ่ นตาแหน่งที่พบเห็นได้งา่ ย ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.25
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 เมื่อพิจารณาแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านเหมืองกุงมีบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 รองลงมาคือ หมู่บ้านเหมืองกุงมีการรับประกันสินค้าหากชารุดให้กับลูกค้า ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.48
5. ด้านบุคลากร (People)
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาแสดงให้เห็นว่าพนักงานที่บ้านเหมืองกุงมีความยินดีที่จะให้ข้อมูลต่างๆ ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 รองลงมาคือพนักงานพูดจาสุภาพ/มนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีและพนักงานมีความสามารถในการตอบ
คาถามลูกค้าได้อย่างชัดเจน ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.64
6. ด้านขัน้ ตอนการบริการ (Process)
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านขั้นตอนการบริการ ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาแสดงให้เห็นว่าบ้านเหมืองกุงมีการบริการที่รวดเร็ว ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ ชาวบ้านเหมืองกุงสามารถสาธิตวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างเข้าใจ ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
7. ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ในระดั บมาก โดยมีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.70 เมื่อ พิจ ารณาแสดงให้ เห็ น ว่า หมู่บ้า นเหมือ งกุ ง มีค วาม
สะดวกสบายด้านสถานที่จอดรถ ในระดั บมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมาคือ หมู่บ้านเหมืองกุง มีอาคาร
สถานที่สะดวกกว้างขวางเหมาะสม ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.16
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของหมูบ่ ้านเหมืองกุง
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.077 เมื่อพิจารณา เป็นราย
ข้อ มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 รองลงมาคือ มี
ความมั่นใจว่าได้ตัดสินใจถูกต้องในการมาท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิ ตของหมู่บ้านเหมืองกุง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.125
และมีความรู้สกึ ดีที่ได้ตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง มีคา่ เฉลี่ย 3.970 ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถี
ชีวติ ของหมูบ่ ้านเหมืองกุง
การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุของตัวแปร
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุของตัวแปร
ตัวแปรเกณฑ์
ตัวแปรทานาย
ส่ ว นประสมการตลาดด้ า น ส่วนประสมการตลาดด้านราคา
ผลิตภัณฑ์
ส่วนประสมการตลาดด้านสถานที่
ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลกร
ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ
ส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ
ค่าคงที่
R = 0.019

= 0.129

B

Beta

t

-0.123

-0.212

-0.564

-0.221
-0.034
-0.456
-0.211
-0.289
-0.678

-0.342
-0.124
-0.543
-0.234
-0.343

-0.876
-0.456
-0.897
-0.934
-0.654
-0.021

SE.= 1.162

จากตารางที่ 2 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร ส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 6 ตัว
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิต
ของหมู่บ้านเหมืองกุง
B
Beta
t
P
ตัวแปรพยากรณ์
ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
0.512 0.036 0.455 12.948 0.000**
ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ
0.202 0.036 0.211
4.212 0.000**
ส่วนประสมการตลาดด้านราคา
0.206 0.038 0.197
5.787 0.000**
ส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ
0.341 0.042 0.167
5.520 0.001**
ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
0.187 0.038 0.161
5.448 0.000**
ส่วนประสมการตลาดด้านสถานที่
0.148 0.035 0.161
4.717 0.000**
ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลกร
0.159 0.044 0.108
3.822 0.001**
ที่ปรับแล้ว = 0.803
ค่าคงที่ = -1.068
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 3 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การ
ส่งเสริมการตลาดบุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถี
ชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 80.3% นั่นคือตัว
พยากรณ์ทั้ง 7 ตัว ซึ่งร่วมกันอธิบายความแปรปรวนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง
ได้ร้อยละ 80.3

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาในครัง้ นี้ ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสมมติฐานได้ดังนี้
ตารางที่ 3 สรุปผลสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสชีวติ
ชีวติ ของหมูบ่ ้านเหมืองกุง
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s
สถิตทิ ใี่ ช้
ค่า Sig
ผลการทดสอบ
ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
Multiple Regression
0.001** ยอมรับสมมติฐาน
Analysis
ส่วนประสมการตลาดด้านราคา
Multiple Regression
0.000** ยอมรับสมมติฐาน
Analysis
ส่วนประสมการตลาดด้านสถานที่
Multiple Regression
0.000** ยอมรับสมมติฐาน
Analysis
ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
Multiple Regression
0.000** ยอมรับสมมติฐาน
Analysis
ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลกร
Multiple Regression
0.000** ยอมรับสมมติฐาน
Analysis
ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ
Multiple Regression 0.000** ยอมรับสมมติฐาน
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s
ส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ

สถิตทิ ใี่ ช้
Analysis
Multiple Regression
Analysis

ค่า Sig

ผลการทดสอบ

0.001**

ยอมรับสมมติฐาน

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผล
ผู้ตอบแบบสอบทั้งเพศชายและเพศหญิงมีจานวนเท่ากัน โดยมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ค้าขาย/อาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ย/เดือน 5,001–10,000 บาท
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ดังนี้ ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่จัดจาหน่าย ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 พึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านขั้นตอนการบริการ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 พึงพอใจต่อ ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.70
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.077 ข้อที่มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง รองลงมาคือ มีความมั่นใจว่าได้
ตัดสินใจถูกต้องในการมาท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง และมีความรู้สึกดีที่ได้ตัดสินใจมาท่องเที่ยว
เชิงสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง
ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย ด้าน
การส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลั กษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 80.3%
อธิปรายผล
จากการศึกษาการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของ
หมูบ่ ้านเหมืองกุง แสดงให้เห็นผลิตภัณฑ์หมูบ่ ้านเหมืองกุงมีขนาดหลากหลายและผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและความ
มีช่อื เสียงของผลิตภัณฑ์ของบ้านเหมืองกุง ด้านราคาแสดงให้เห็นว่าราคาผลิตภัณฑ์บ้านเหมืองกุงมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพและผลิตภัณฑ์บ้านเหมืองกุงมีหลายระดับราคาให้เลือก ด้านสถานที่ช่องทางการจัดจาหน่าย หมู่บ้านเหมือง
กุงตั้งอยู่ในทาเลที่สามารถเดินทางสะดวกและสินค้าจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ชัดเจน การจัดวางสินค้าของหมู่บ้านเหมือง
กุงอยู่ในตาแหน่งที่พบเห็นได้งา่ ย ด้านโปรโมชั่นหมู่บ้านเหมืองกุงมีบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าและมีการรับประกัน
สินค้าหากชารุดให้กับลูกค้า ด้านบุคลากร พบว่าพนักงานที่บ้านเหมืองกุงมีความยินดีที่จะให้ข้อมูลต่างๆ พนักงาน
พูดจาสุภาพมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีตอบคาถามลูกค้าได้อย่างชัดเจน ด้านขั้นตอนการบริการ บ้านเหมืองกุงมีการ
บริการที่รวดเร็วและสามารถสาธิตวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างเข้าใจ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ หมู่บ้านเหมืองกุงมีความสะดวกสบายด้านสถานที่จอดรถมีอาคารสถานที่สะดวกกว้างขวางเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ (กฤติยา แย้มเอี่ยม, 2554) ที่ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่หมู่บ้าน
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เหมืองกุงผลิตขึ้นมาจากประสบการณ์และความรู้ เช่น น้าต้น หม้อ เชิงเทียน เป็นต้น ปัจจัยด้านราคา มีการตั้งราคา
สินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพ ขนาด และประเภทของสินค้า ปัจจัยด้านสถานที่ช่องทางการจัดจาหน่าย ร้านค้าปลีก
ของกลุ่มชุมชนเหมืองกุงหรือลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับผู้ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดทาโบชัวร์แนะนาร้านค้าและสินค้า ออกบูทงานแสดงสินค้า
ศิลปหัตถกรรมประจาปีและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ ปัจจัยด้านบุคคล
ในเรื่องบุคคลหรือบุคลากรและผู้ขายในหมู่บ้านเหมืองกุง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการแก่ลูกค้าและยังสามารถให้ความรู้แก่ผทู้ ี่สนใจและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาได้อีกด้วย ปัจจัย
ด้ า นกระบวนการ ใช้ดิ น เหนีย วเป็ น หลั ก ใช้ เครื่ อ งโม่ ดิ น ไฟฟ้า รวมทั้ ง เครื่อ งร่ อ นดิ น หรื อ เครื่อ งกรองดิ น ทาให้
กระบวนการผลิตมีความสะดวกและรวดเร็วขึน้ และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าเดิม ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และ
การนาเสนอลวดลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยลวดลายเป็นรูปใบโพธิ์คล้ายรูปหัวใจและลายลูกกลิง้
ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย ด้าน
การส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลั กษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง สอดคล้องกับ แนวคิดของ (Kotler,1997) ที่ว่าส่วนประสมทาง
การตลาด (The Marketing Mix) เป็นแนวคิดที่สาคัญอย่างทางการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งแนวความคิดเรื่องส่วนผสมทาง
การตลาดนี้มีบทบาทสาคัญทางการตลาดเพราะเป็นการรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อนามาใช้ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้ธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย เราเรียกส่วนผสมทางการตลาดว่า 7 Ps ซึ่ง
องค์ประกอบทั้ง 7 กลุ่มนีจ้ ะทาหน้าที่ร่วมกันในการสื่อสารทางการตลาดให้แก่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของบ้านเหมืองกุง

ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้เ กิ ด ผลกระทบทั้ ง ในเชิง ทฤษฎีแ ละในเชิ ง การปฏิบั ติ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ เ สนอแนวทางการ
ประยุกต์ใช้งานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การประยุกต์ใช้ในเชิงทฤษฎี
ผลการวิจัยในครั้งนี้สนับสนุนแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการของศาสตราจารย์ ฟิล
ลิปค็อตเลอร์ (Philip Kotler) ซึ่งได้พัฒนาตัวแบบเพื่อใช้สาหรับการประเมินคุณภาพการให้บริการ องค์ประกอบของ
แบบส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ ประกอบด้วย 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา
(Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริม (Promotions) ด้านบุคคล (People) ด้านกายภาพและการ
นาเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) ด้านกระบวนการ (Process) โดยส่วนประสมทาง
การตลาดจะนามาใช้วัดคุณภาพการให้บริการ เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งคุณภาพการให้บริการเป็น
สิ่งสาคัญที่ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญ ผลการวิจัยในครัง้ นี้พบว่าส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
มีผลต่อความพึงพอใจของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสชีวิตภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเหมือ งกุง อาเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยในอดีต ดังนั้นควรให้ความสาคัญกับส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s เพราะส่วนประสมทางการตลาด 7P’s เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและทาให้เกิดความพึงพอใจและ
กลับมาใช้บริการอีกต่อไปในอนาคตผลงานวิจัยในครัง้ นี้ยังช่วยอธิบายและสร้างความเข้าใจแก่นักวิจัยที่สนใจประเด็น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของการท่องเที่ยวหมู่บ้าน
เหมืองกุง
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1. การแนะนากลยุทธ์สว่ นประสมทางการตลาด 7P’s
1.1 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product)
มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายทั้งขนาดและรูปร่างให้ทันสมัย เพื่อเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าโดยมีการออกแบบตราสินค้าเพื่อสร้างการจดจาในสายตาของผู้บริโภคและสร้างบรรจุภัณฑ์
เพื่อป้องกันสินค้าเกิดความเสียหาย ทัง้ ยังช่วยเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ โดยบ้านเหมืองกุงมีสินค้า
ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ หม้อน้า เชิงเทียน กระถาง และน้าต้น โดยเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเหมืองกุง
โดยเฉพาะมีลวดลายใบโพธิ์คล้ายรูปหัวใจและลายลูกกลิ้งและการใช้สีจากดินแดงที่ให้สีน้าตาลแดงที่เป็นธรรมชาติ
และสีดาที่ได้จากการเผาด้วยความร้อนจัดแล้วนามากลบด้วยขี้เลื่อย ทาให้เครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุงมีความ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยกิจการจะให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเพื่อชูจุดเด่นด้านเอกลักษณ์ดั้งเดิมและมีการ
ผลิตสินค้าใหม่ที่พัฒนาแล้วเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค
1.2 กลยุทธ์ราคา (Price)
เป็นการกาหนดราคาตามปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งของผู้บริโภคแต่ละราย ผู้บริโภคที่มี
การซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ถึง 50 ชิ้นจะมีการกาหนดราคาขายตามราคาปกติ โดยไม่มีการให้ส่วนลดและบริการการจัดส่ง
สินค้า ผู้บริโภคที่มีปริมาณการซื้อผลิตภัณ ฑ์มากกว่า 50 ชิ้นขึ้นไปจะมีการให้ส่วนลด 5% จากราคาขายปกติของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
1.3 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
1. ช่องทางการจัดจาหน่ายเดิมของบ้านเหมืองกุงเดิมมีเพียงการขายผ่านหน้าร้านโดยตรงไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง ทาให้ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถกระจายไปยั งผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มช่อง
ทางการจัดจาหน่ายเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและเพิ่มโอกาสในการขาย โดยการออกบูทงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่
จัดขึ้นตามเทศกาลและช่วงเวลาที่เหมาะสม
- งานนอร์ธเทิร์นแฟร์
- Unseen Lanna
- TOP THAI BRANDS งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ
2. การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายโดยผ่านหน้าเว็บไซต์ของบ้านเหมืองกุง โดยมีการปรับปรุงให้
สามารถสอบถามโต้ตอบได้รวดเร็วมากยิ่งขึน้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้สะดวกและสามารถเข้าได้ตลอดเวลา
ทุกที่ทุกเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยภายในเว็บไซต์มีการรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่
ละรายการไว้อย่างชัดเจน
1.4 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การส่งเสริมการขายเดิมของบ้านเหมืองกุงมีเพียงการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ เพียงเล็กน้อย
เท่ า นั้ น จึ ง ทาให้ ผู้ บ ริ โ ภคไม่ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ จ าเป็ น ต้อ งมี ก ารพั ฒ นาปรั บปรุ ง เพิ่ ม ช่ อ งทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อ
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบ้านเหมืองกุงได้อย่างทั่วถึง
1. การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
2. การโฆษณาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
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1.5 กลยุทธ์ทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมบ้านเหมืองกุงจาเป็นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานที่ ที่
ใช้ในการสาธิตการปั้นดินเผาและศูนย์การเรียนรู้เพื่อ ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชม
กิจการได้อย่างเต็มที่และเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
1.6 กลยุทธ์ดา้ นบุคลากร (People)
บ้านเหมืองกุงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงด้านบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของความรู้
และความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปั้นดินเผาเพื่อให้สามารถตอบคาถามของนักท่องเที่ยวได้อย่างคล่องแคล่วให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในบ้านเหมืองกุง โดยมีการอบรมให้ความรู้ดา้ นการต้อนรับนักท่องเที่ยวและการใช้ภาษา
ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อเป็นการยกระดับบุคลากรภายในบ้านเหมืองกุง
1.7 กลยุทธ์ดา้ นกระบวนการ (Process)
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเหมืองกุงจาเป็นจะต้องใช้ช่างปั้นที่มีทักษะความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในการปั้นดินเผา เนื่องจากเป็นงานหัตถกรรมที่ต้องอาศัยความปราณีตและความเชี่ยวชาญในการปั้น
เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์อ อกมามี คุ ณ ภาพมาตรฐานเดี ย วกั น โดยมีก ารสาธิ ต วิ ธีก ารปั้ น ขั้ น ตอนต่า งๆ ทั้ ง การปั้ น จาก
เครื่องจักรและการปั้นโดยไม่ใช้เครื่องจักรเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิธีชีวิตดั้งเดิมของบ้านเหมืองกุง
2. การประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเหมืองกุงยังขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดี จากการวิจัยพบว่าช่องทางการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายเข้ า ถึ ง ได้ ดี มี เ พีย ง การแนะน าของบุ ค คลที่ รู้ จั ก บ้ า นเหมือ งกุ ง และการเกิ ด จาก
ประสบการณ์โดยตรงของกลุ่มเป้าหมายเองเท่านั้นช่องทางอื่นยังไม่เป็นที่นิยมและไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ดี
ดังนัน้ จึงจาเป็นต้องปรับปรุงช่องทางให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย
น่าสนใจและอับเดทข้อมูลศูนย์การเรียนรู้อยูเ่ สมอเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ
มีการขอความร่วมมือไปกับศูนย์ราชการ สถานศึกษาและศูนย์การท่องเที่ยวทั่วภาคเหนือ เพื่อโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ที่มี
ความสนใจในงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาหรือการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวบ้านเหมืองกุงเพื่อเป็น
ตัวเลือกหนึ่งในการท่องเที่ยวและให้ความรู้ให้กับเป้าหมาย ทั้งยังจาเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้และ
สถานที่ผลิตภายในชุมชนให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจในการหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาโดยจัดกิจกรรม
One Day Trip โดยใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 3 ชั่วโมงเพื่อลดความน่าเบื่อของกิจกรรมและสามารถรับกรุ๊ปทัวร์ได้ 2
ช่วงคือเช้าและบ่าย และมีโปรแกรมที่ใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมงโดยมีการทั้งสองโปรแกรมที่มีการสอนปั่นเครื่องปั้นดินเผา
อีก แต่ทริ ปยาวจะมีก ารสอนอาหารพื้นเมือ งภาคเหนือ และรั บประทานอาหารรวมกัน และมีการติดต่อกั บสถาน
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยรอบเช่น ราชพฤกษ์เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นต้น เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์
การเรียนรู้บ้านเหมืองกุง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาในครั้งนี้ สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ท่านคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้วิชา
ความรู้ และประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ศึกษา ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ เสียสละเวลาให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ผู้ศึกษากราบขอบพระคุณบิดามารดา ที่ช่วยสนับสนุน ห่วงใย และเป็นกาลังใจที่
ส าคั ญ ของข้ า พเจ้ า ตลอดมา และเปิ ด โอกาสทางการศึก ษารวมทั้ ง คอยสนั บ สนุ น การศึ ก ษาแก่ ข้ า พเจ้ า กราบ
ขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวสาหรับความห่วงใยและกาลังใจที่มีให้อย่างเต็มเปี่ยม
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การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Tourism Logistics Management : Phra Nakhon Si Ayutthaya
กรองทอง หีบโคกสูง1*
Krongthong Heebkhoksung1*
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถามการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว : จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยทาการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารวิ จั ย พบว่ า การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว : จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
โดยภาพรวมทั้ง 9 ด้าน คือ ด้านการเข้าถึงสถานที่ ด้านการให้บริการ ด้านการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร ด้านเวลา
ด้านการเอาใจใส่นักท่องเที่ยว ด้านความสะดวกสบาย ด้ านความปลอดภัย ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้าน
ราคา (ค่าใช้จ่าย) นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้ง 9 ด้าน และเมื่อพิจารณาตามลักษณะส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการท่องเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว การขนส่งสาหรับการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Abstract
This study aimed to study Tourism Logistics Management : Phra Nakhon Si Ayutthaya. The tool for data
collection was questionnaire for Tourism Logistics Management : Phra Nakhon Si Ayutthaya. The samplings for
this study were 400 people and statistical tools used in the data analysis were frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test and one-way ANOVA. The results of the showed that, Tourism Logistics Management
: Phra Nakhon Si Ayutthaya total 9 content, Accessibility, Avalilability, Information, Time, Customer care,
Comfort, Safety, Environmental Friendliness, Cost. most Tourism in Phra Nakhon Si Ayutthaya was at a high
level, Tourism in Phra Nakhon Si Ayutthaya with different gender, age, education, and income that behavior
different for tourism had different satisfaction significantly at the 0.05 level.
Keywords: Tourism logistics, Tourism and Transport, Phra Nakhon Si Ayutthaya
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บทนา
เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนสาคัญในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจานวนมาก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีอายุยาวนาน
และมีอารยธรรมที่เก่าแก่ โดยการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2558 พบว่าสถิติผู้มาท่องเที่ยวทั้งปีอยู่
ที่ 3,983,612 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจานวนนักท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยร้อยละ 70 และต่างชาติร้อยละ 30 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 13,000 ล้านบาทต่อปี เป็นอันดับ
ที่ 16 ของประเทศ รายได้จากแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจจะมาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่าชาวต่างชาติ โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นนักทัศนาจร ในปี 2558 มีจานวนมากถึง 3,983,612 คน โดยแบ่งออกเป็น 1. คนไทยเดินทางผ่าน
บริษัทนาเที่ยว ในปี 2558 จานวน 16,885 คน 2. คนไทยจัดการเดินทางด้วยตนเอง ในปี 2558 จานวน 3,966,727
คน [1] โดยจะใช้พาหนะส่วนบุคคลในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น
จังหวัดที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแต่ละเดือน จึงมีจานวนไม่แตกต่างกัน มากนัก และ
ภายในจังหวัดเดินทางได้สะดวก ทั้งรถโดยสารประจาทาง รถไฟ รถยนต์สว่ นตัว หรือแม้กระทั่งเรือ
ทั้งนี้งานวิจัยได้จัดทาการศึกษาองค์ประกอบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และทาการศึกษาการเดินทางมาท่องเที่ยว
โดยรถยนต์สว่ นบุคคล เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะขับรถส่วนบุคคลเพื่อทาการท่องเที่ยว โดยงานวิจัยจะเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทาการเก็บข้อมูลสาหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยงานวิจัยนี้เพื่อลดความไม่มปี ระสิทธิภาพของการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อโลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยโดยศึกษาจากโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ย วทั้ง 9 ด้าน [2] โดยได้พัฒนามาจากแนวความคิดของ
การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว [3] เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาวางแผนการดาเนินงานของตนให้เหมาะสมต่อไป ดังนั้นจึง
ได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้นของการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
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องค์ประกอบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
1. ด้านการเข้าถึงสถานที่
2. ด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
3. ด้านการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร
4. ด้านเวลา
5. ด้านการเอาใจใส่นักท่องเที่ยว
6. ด้านความสะดวกสบาย
7. ด้านความปลอดภัย
8. ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9. ด้านราคา (ค่าใช้จ่าย)

การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์และ เส้นทาง
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในกาวิจัย
ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากจานวนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างของ Yamane [4] ในการกาหนด
ตัวอย่างโดยมีระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการศึก ษาวิจั ย คื อ ใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่องมือ ในการเก็ บรวบรวม ข้ อ มูล ต่า งๆ ซึ่ ง
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอนดังนี้ 1) ตอนที่ 1 คือ ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2) ตอนที่ 2 คือ ข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว 3) ตอนที่ 3 คือ ระดับความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวต่อโลจิ สติกส์เพื่อการท่ องเที่ยว จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 4) ตอนที่ 4 คือ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปแจกให้ก ลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมู ล เพื่อ นาแบบสอบถามที่ได้จ านวน 400 ชุด
ดาเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิตชิ ว่ ยในการวิจัยดังนี้
1. ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
2. ข้อมูลตอนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการของนักท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นามาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
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3. ข้อมูลตอนที่ 3 นามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดค่า
น้าหนักคะแนนจากคาตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ [5] ทั้งนี้จะมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ย ดังนี้
3.26 – 4.00 คือ พึงพอใจมากที่สุด
2.51 – 3.25 คือ พึงพอใจมาก
1.76 – 2.50 คือ พึงพอใจน้อย
1.00 – 1.75 คือ พึงพอใจน้อยที่สุด
4. เปรี ยบเทียบความแตกต่า งของคะแนนเฉลี่ ยกลุ่ มตัว อย่า ง โดยทาการทดสอบค่า T–test เพื่อทดสอบ
สมมติฐานในข้อ 1 สาหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ และทดสอบค่า F-test สาหรับกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่
2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ ช่วงอายุ ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ถ้าพบว่าผลการทดสอบค่า
F-test มีความแตกต่างกันอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธี Scheffe
5. นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาสรุป แล้วนาเสนอ

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามเพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมทางสถิตชิ ว่ ยในการวิจัยดังนี้
1. ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง จานวน
400 คน เป็นเพศชาย จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 เพศหญิง จานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00
ช่วงอายุ ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุต่ากว่า 20
ปีจานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 อายุ 21 – 30 ปี จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 อายุ 31– 40 ปี
จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 อายุ 41 – 50 ปี จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 อายุ 51 – 60 ปี จานวน 19
คิดเป็นร้อยละ 4.80 และอายุมากกว่า 60 ปี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00
ระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับ
การศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 ปริญญาตรี จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 สูง
กว่าปริญญาตรี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 และระดับการศึกษาอื่น ๆ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 รายได้ 5,000 – 15,000 บาท
จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 รายได้ 15,001 – 25,000 บาท จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 รายได้
25,001 – 35,000 บาท จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 รายได้ 35,001 – 45,000 บาท จานวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.80 และรายได้มากกว่า 45,000 บาท จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50
2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยว เป็นพฤติกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการจาเป็นบางอย่างของแต่ละบุคคลทางการท
องเที่ยว [6] พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวประกอบด้วย
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จานวนครั้งของการมาท่องเทีย่ วในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า จานวน 1 – 3 ครั้ง จานวน 242 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.60 จานวน 4 – 6 ครั้ง จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 จานวน 7 – 9 ครั้ง จานวน 6 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 1.60 และมากกว่า 10 ครัง้ จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30
การเดินทางมาท่องเที่ยวท่านมากับใคร พบว่า เดินทางมาคนเดียว จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80
ครอบครัว จานวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 เพื่อน จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 กลุ่มทัวร์/อบรม/
สัมมนา จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 และเดินทางมากับอื่น ๆ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50
การจัดการเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า จัดการเดินทางเอง จานวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 และให้
บริษัทนาเที่ยวจัดการ จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50
ช่วงเวลาใดที่ท่านเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ พบว่า จันทร์ – ศุกร์ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.30 เสาร์ - อาทิตย์ จานวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 วันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ
17.80 และช่วงเวลาอื่น ๆ จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 คน
รูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า รถประจาทาง จานวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.30 รถยนต์สว่ นบุคคล จานวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รถตู้สาธารณะ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
2.50 รถเช่ า เหมา จ านวน 46 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.50 รถน าเที่ ย ว จ านวน 22 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.50
รถจักรยานยนต์ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 และเดินทางรูปแบบอื่น ๆ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00
จุดประสงค์หลักที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
จานวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.80 เพื่อศึกษาประวัตศิ าสตร์ จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 อบรม/สัมมนา
จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 และจุดประสงค์อ่ืน ๆ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.30 การเดินทางจากถิ่น
พานักที่อาศัยไปยังสถานที่อ่นื เป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจไปและเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยว
มิใช่เพื่อประกอบอาชีพ หรือ หารายได้ เช่นการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขันกีฬา การ
เดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อนการประชุมสัมมนา (ธุรกิจ) [7] จึงทาให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเกิดขึ้น
ต้องการเลือกที่พักค้างคืนหรือไม่ พบว่า ไม่พักค้างคืน จานวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 83.80 และพักค้าง
คืน จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 โดยกิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งนับตั้งแต่จุดเริ่มต้น
จนถึงปลายทางโดยต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ การเดินทาง การพักค้างคืน และการกินอาหารนอกบ้าน [8]
สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบมากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า วัด จานวน 199 คน คิดเป็นร้อย
ละ 49.80 โบราณคดี/โบราณสถาน จานวน 97 คิดเป็นร้อยละ 24.30 ตลาดน้า จานวน 78 คิดเป็นร้อยละ 19.50
พิพธิ ภัณฑ์ตา่ ง ๆ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยประมาณ พบว่า ต่ากว่า 500 บาท จานวน 78 คน คิดเป็นร้อ ยละ 19.50
ค่าใช้จ่าย 501 – 1,000 บาท จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ค่าใช้จ่าย 1,001 – 1,500 บาท จานวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.30 ค่าใช้จ่าย 1,501 – 2,000 บาท จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และมากกว่า 2,000 บาท
จานวน 16.30 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม [9]
เมื่อเกิดการท่องเที่ยวเกิดขึ้นก็จะเกิดรายได้ของคนในพืน้ ที่
3. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากมีค่าเฉลี่ย 3.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากในทุกด้าน ได้แก่
ด้านการเข้าถึงสถานที่ มีคา่ เฉลี่ย 3.19 ด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ย 3.18 ด้านการเคลื่อนที่ของข้อมูล
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2699

ข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย 2.96 ด้านเวลา มีค่าเฉลี่ย 2.97 ด้านเวลา มีค่าเฉลี่ ย 3.05 ด้านการเอาใจใส่นักท่องเที่ยว มี
ค่าเฉลี่ย 3.05 ด้านความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ย 3.11 ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 3.01 ด้านความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 3.02 และด้านราคา (ค่าใช้จ่าย) มีค่าเฉลี่ย 3.11
4. ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ โลจิ ส ติ กส์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ตามตัวแปร เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังนี้
- นักท่ องเที่ย วที่มีเพศต่า งกัน มีค วามพึง พอใจต่อ โลจิสติกส์ เพื่อ การท่อ งเที่ ยว จัง หวัด พระนครศรีอยุ ธยา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
- นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
- นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ โลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
- นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
1. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว จั งหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความตัง้ ใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่นยิ มเดินทางมาวัด ดูได้จากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่งนักท่องเที่ยวโดยรวมกิจกรรมต่าง ๆ โดยเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่มีให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ความสามารถในการเข้าถึง การบริการข้อมูลข่าวสาร เวลาในการให้บริการ ความเอาใจใส่ การอานวยความสะดวก
การสร้างความปลอดภัย ตลอดจนความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจากการรับ
บริการ ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านการเข้าถึงสถานที่ มีความพึงพอใจสูงที่สุด โดยลาดับรองลงมาด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ด้านความ
สะดวกสบาย ด้านราคา (ค่าใช้จ่าย) ด้านการเอาใจใส่นักท่องเที่ยว ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านความ
ปลอดภัย ด้านเวลา โดยตรงกับคากล่าวแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ หลัก
ๆ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ที่เกิดจากสถานที่ (Site) หรือเหตุการณ์ (Event) สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) เช่น
ระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับนักท่องเที่ยวเพราะจะช่วยให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวกสบาย และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ซึ่งจะต้องมีระบบขนส่งที่ดี [10] ส่งผลให้เกิด
ความต้องการในการท่องเที่ยว และอาจ
2. นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกันความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก สถานที่ท่องเที่ยวมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็น ด้านการ
เข้าถึงสถานที่ ด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ด้านความสะดวกสบาย ด้านราคา (ค่าใช้จ่าย) ด้านการเอาใจใส่
นักท่องเที่ยว ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านเวลา ด้านการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร
โดยไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาการท่องเที่ยวอยูแ่ ล้ว
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3. นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุตา่ งกันความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุอายุ
ต่ากว่า 20 ปี อายุ 21-30 ปี อายุ 41-50 ปี อายุ 51-60 ปี และนักท่องเที่ยวที่มีอายุมากกว่า 61 ปี มีความพึงพอใจ
มากกว่านักท่องเที่ยวอายุ 31-40 ปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 เนื่องจาก นักท่องเที่ยว
ในแต่ละช่วงอายุมีจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ร่วมถึ งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวที่
ต่างกัน และช่วงอายุเป็นปัจจัยที่สามารถบอกได้ถึงประสบการณ์ในการรับรู้และตอบสนองความต้องการในการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะช่วงอายุวัยรุ่น ช่วงอายุผู้ใหญ่ โดยโอกาสการรับรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด
และช่วงเวลา ย่อมได้รับไม่เท่ากัน โดยสอดคล้องกับงานวิจัย [11] คนวัยทางานเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีความสามารถในการ
ท่องเที่ยวสูง โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางท่องเที่ยวได้ภายใน 1 วัน หรือสามารถใช้เวลาในการท่องเที่ยวได้ด้วยระยะเวลาอันจากัด
4. นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น ความพึ ง พอใจต่ อ โลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ระดั บการศึก ษาต่ ากว่า ปริ ญ ญาตรี และระดั บ การศึก ษาปริ ญ ญาตรี มีค วามพึ ง พอใจมากกว่ า
นักท่องเที่ยวระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
ประสบการณ์ของการเรียนรู้ ทาให้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลมากกว่า โดยพฤติกรรมที่มี
คุณค่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ทาให้บุคคลแต่ละบุคคลมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน
5. นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกันความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพรับ
ราชการ/พนักงานวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา รับจ้างทั่วไป มีความพึงพอใจมากกว่านักท่องเที่ยวที่ทา
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากลักษณะของ
การทางานของสายอาชีพนั่นแต่ละสายงานจะมีทักษะ และมุมมองที่แตกต่างกัน ตามสภาพแวดล้อมของการทางาน
ความยุติธรรมทางด้านค่าตอบแทน ทาให้คุณภาพชีวิตมีความแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยสามารถนาไปปรับใช้เพื่อจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่ ง ผลให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ป ริ ม าณที่ เพิ่ ม มาก และสามารถตอบสนองความต้ อ งการทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ของ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การสื่อความหมายข้อมูลการท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองอยุธยา
The interpretation of Water Tourism Information Around the island of Ayutthaya.
ธนภูมิ ปองเสงี่ยม1*
Thanaphum Pongsangiam1*
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และกาหนดจุดแหล่งท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองอยุธยา และ
2) เพื่อ สร้ า งวิธีก ารสื่อ ความข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางน้ารอบเกาะเมื อ งอยุ ธยา เป็ น การเก็ บข้ อ มู ล เชิง ลึ ก ด้ ว ย
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เจ้าอาวาส มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พบว่า แหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะเมืองอยุธยามี
โบราณสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์จานวนมาก แต่ส่วนใหญ่ถูกประชาชนบุกรุกจับจองพื้นที่ปลูกบ้ านเรือนทับ
โบราณสถานเป็นจานวนมาก และในส่วนที่หลงเหลืออยู่ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากร
ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงหลงเหลืออยู่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน สามารถ
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งจากหลักฐานทางตารา คาให้การของคนในพื้นที่ และหลักฐานวัตถุที่ปรากฎชัดเจนในพื้นที่
เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาจัดทาข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองอยุธยา และ
วิธีการสื่อความหมายการท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองอยุธยา เป็นการฝึกอบรมผู้นาเที่ยวทางน้าและประเมินผล
การทดสอบด้วยมัคคุเทศก์อาชีพ ซึ่งวิธีการสื่อความหมายเริ่มต้นด้วยการกล่าวทักทายกับผู้ฟัง การแนะนาตัวเอง
การอธิบายลักษณะภูมิประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งสองฟากฝั่งที่เรือล่องผ่าน โดยจะอธิบายเกี่ยวกับ
ประวัตศิ าสตร์ ความเป็นมา สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งที่น่าสนใจอื่นในบริเวณโดยรอบของแหล่ง
ท่องเที่ยว และนักสื่อความหมายมักจะนาบทละครอิงประวัตศิ าสตร์ที่ถูกนาเสนอผ่านทางทีวีหรือภาพยนต์มานาเสนอ
ควบคู่กับการบรรยายเพื่อให้เกิดการเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึน้
คาสาคัญ: การสื่อความหมาย การท่องเที่ยวทางน้า เกาะเมืองอยุธยา
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Abstract
The objectives are 1) to study, analyze and determine water attractions around the Ayutthaya island,
and 2) to create a way to communicate information about water attractions around the Ayutthaya island. The
data was collected through the interviews with the officers of Fine Arts Department, Abbot and local guides. It
found that there are many historic sites in Phra Nakhon Si Ayutthaya province but most were invaded by the
people to occupy a large area of ancient houses whereas the remaining is registered as a historic site with the
Fine Arts Department. The remaining tourist attractions are still beautiful architecture with clear historical story
that can be gathered insights from both texts, the testimony of the people in the area and explicit evidences
founded in the area. The information were used to convey the meaning of water tourism around the Ayutthaya
island and how to interpret water tourism around the Ayutthaya island as a training activity of water tour
operator and evaluation of professional guide. The method of interpretation begins by greeting the audience,
self-introduction, Description of terrain and attractions on both sides of the river where the boat passes. These
will explain history architectures, buildings and other interesting things in the surrounding areas that the guides
often refer to historical dramas presented through TV or movies, along with lectures for a clearer picture.
Keywords: Interpretation, Water tourism, The Island of Ayutthaya

บทนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ ตลอดระยะเวลา
417 ปี แห่งการเป็นราชธานี ได้สะสมประวัติศาสตร์ เรื่องราวที่มากมาย ตลอดจนสถาปัตยกรรม ประติมากรรม
จิตกรรมและวรรณกรรมต่าง ๆ ร่องรอยของสิ่งปลูกสร้าง วัดวาอาราม เจดีย์ พระราชวัง ภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง ที่
สามารถจินตนาการได้ถึงความยิ่งใหญ่และสวยงาม จนทาให้ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมายังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อชมโบราณสถาน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดวาอารามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงการท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2558 ว่า สถิตินักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรทั้งหมดที่มาเยี่ยมเยือน 7,047,051 คน
ส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด 12,430 ล้านบาท และในปี 2559 มีจานวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร
จานวน 7,216,514 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35) สร้างรายได้ 15,310 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.82) เนื่องจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี สถานที่หลักที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาจะเป็นวัด วัง
อุทยานประวัติศาสตร์ และหลวงพ่อซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต้องมากราบไหว้ อาทิเช่น หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง หลวง
พ่อมงคลบพิตร สถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมรองลงมา คือ การล่องเรือตามลาน้าชมความงามสองฟากฝั่ง และสาหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินยิ มเช่าจักรยานชมอุทยานประวัตศิ าสตร์ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงการนั่งช้าง ที่ปาง
ช้าง (journalism108 เมื่อวันที่ Mon, 03/14/2016 - 21:52 http://www.jr-rsu.net/article/2107)
รูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมักจะเลือกใช้บริการมีอยู่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ
นั่งรถรางชมเมือง การขี่ช้าง การนั่งรถม้า การปั่นจักรยาน และอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ มักได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เลือกกิจกรรมในรูปแบบของการล่องเรือชมรอบเกาะเมือง นักท่องเที่ยวจะได้
สัมผัสวิถีชีวิตริมน้าของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนได้ศึกษาประวัติความเป็นของโบราณสถานที่งดงาม
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และชุมชนที่สาคัญที่ตั้งอยูร่ ิมฝั่งแม่นาที
้ ่ไหลผ่านรอบเกาะเมืองทั้ง 3 สาย อันได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก และ
แม่นาลพบุ
้
รี ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมือง
การล่องเรือชมความงามของทัศนียภาพริมสองฝั่งลาน้าแล้ว สิ่งที่ปฎิเสธไม่ได้ว่า การรับฟังข้อมูลจากการ
บรรยายจากนักสื่อความหมาย เป็นการเพิ่มสีสัน เพิ่มการจินตนาการให้กับผู้รับฟังไม่ใช่น้อย แต่จะมีนักสื่อความหมาย
สักกี่คนที่จะสร้างวิธีการสื่อความหมายให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้รับข้อมูลที่จะสามารถทราบซึ้งในวิถีชีวิตชุมชนริมสายน้า
ได้ ซึ่งในการท่องเที่ยวล่องเรือรอบเกาะเมืองอยุธยา กิจกรรมส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวปฏิบัติกันเป็นอย่างมาก ก็คือการ
รับประทานและการร้องเพลงคาราโอเกะ นัน้ หมายความว่านักสื่อความหมายหรือผู้นาเที่ยวไม่ได้ให้ความสาคัญต่อการ
บรรยายข้อมูลกับนักท่องเที่ยว ทาให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนความสนใจจากที่ควรจะได้รับทราบข้อมูลของประวัติชุมชนที่
น่าสนใจ รวมไปถึงประวัตขิ ้อมูลสถานที่สาคัญ ๆ ที่เรือแล่นผ่าน ไปเป็นการร้องเพลงคาราโอเกะแทน
จึงเห็นสมควรที่จะศึกษาวิธีการสื่อความหมายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองเกาะอยุธยา เพื่อ
เป็นการนาวิธีการสื่อความหมายที่ดี ดังกล่าวมาเผยแพร่ ฝึกอบรมให้กับบุคลาการทางการท่องเที่ยวที่จะทาหน้าที่เป็น
นักสื่อความหมายหรือมัคคุเทศก์ ในการพานักท่องเที่ยวนาชมรอบเกาะเมืองอยุธยาที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าทาง
ความรู้สึกให้กับนักท่องเที่ยว ที่ได้มาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสวยงาม
ทางประวัตศิ าสตร์ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อเลือกกาหนดจุดแหล่งท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองอยุธยา
2) เพื่อสร้างวิธีการสื่อความข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองอยุธยา

กรอบแนวคิด

ทรัพยากรการท่องเที่ยว
รอบเกาะเมืองอยุธยา
- โบราณสถาน
- โบราณวัตถุ
- วัด
- สถานที่นา่ สนใจ
- อื่น ๆ

แนวคิดการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว

รูปแบบการสื่อความหมายการท่องเที่ยวทางน้า

การประเมินรูปแบบการสือ่ ความหมาย
การสื่อความหมายข้อมูลการท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองอยุธยา
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาการสื่อความหมายข้อมูลการท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองอยุธยา ได้กาหนดขอบเขตไว้ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยเก็บข้อมูล จากกลุ่มประชากรดังนี้
1) หน่ว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธยา ได้ แ ก่ กรมศิ ล ปากร
การท่องเที่ยวไทย ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ.พระนครศรีอยุธยา
จานวน 3 ราย
2) หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทนาเที่ยว และมัคคุเทศก์ จานวน 5 ราย
3) เจ้าอาวาสวัด จานวน 20 วัด
4) นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จานวน 20 ราย
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การสื่อความหมายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองอยุธยา มีวธิ ีการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
2.1 เพื่อเลือกกาหนดจุดแหล่งท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองอยุธยา
1) ขั้นตอนที่ 1
• สารวจแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้า ทั้งสองฝั่ง ริมแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก และ
แม่น้าลพบุรี รอบเกาะเมืองอยุธยา เพื่อคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีซากโบราณสถาน อาคาร สถานที่ ที่สามารถ
มองเห็นได้จากริมฝั่งน้า ที่สามารถอธิบายเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์ และจากการนาชมของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
2) ขั้นตอนที่ 2
• ศึกษาจากข้อมูลทุตยิ ภูมิ ศึกษาจากเอกสาร ตารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3) ขั้นตอนที่ 3
• การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ ในประเด็นการท่องเที่ยวรอบ
เกาะเมืองอยุธยา และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รอบเกาะเมืองอยุธยาที่ได้ทาการเลือกจุดไว้แล้ว จากขั้นตอนที่ 1 โดยเก็บ
ข้อมูลจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่าย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้า
อาวาสวัดต่าง ๆ ที่มพี ้ืนที่ตั้งของวัดอยู่ริมแม่นาทั
้ ง้ 3 สาย
4) ขั้นตอนที่ 4
• การระดมความคิดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อขอความคิดเห็นจากกลุ่มเฉพาะ โดยการคัดเลือกผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานทางการท่องเที่ยว บริษัทนาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมัคคุเทศก์ผู้นา
เที่ยวท้องถิ่น
2.2 เพื่อสร้างวิธีการสื่อความข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองอยุธยา
1) ขั้นตอนที่ 5
• น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากขั้ น ตอนที่ 1-4 มาเรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล เนื้ อ หาเพื่ อ สร้ า งรู ป แบบวิ ธี ก ารสื่ อ
ความหมายทางการท่องเที่ยวรอบเกาะเมือง จากนั้นให้นักวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จานวน 3 ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาที่จะใช้ในการบรรยายข้อมูลทางการท่องเที่ยว
2) ขั้นตอนที่ 6
• นาเนื้อหาข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาจากนักวิชาการแล้วมาทาการฝึกอบรมให้กับกลุ่มนักสื่อ
ความหมาย จานวน 20 คน
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3) ขั้นตอนที่ 7
• ทาการทดสอบการนาชม โดยให้มัค คุเทศก์มืออาชีพจานวน 3 ราย ทาการประเมินนักสื่อ
ความหมาย ทั้ง 20 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะพื้นที่ รอบเกาะเมืองอยุธยา สองฝั่งริมแม่น้าป่าสัก
แม่นาลพบุ
้
รี และแม่น้าเจ้าพระยา

ผลการศึกษา
1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และกาหนดจุดแหล่งท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองอยุธยา

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะเมืองอยุธยา
จุดเริ่มต้นที่ท่าเรือวัดพนั ญเชิงวรวิหาร – ป้ อมเพชร - แม่น้า 3 สาย - บริบทของจั งหวัดพระนครศรี อยุ ธยา
จานวนประชากร อาชีพ การนับถือศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา – วัดขุนพรหม –
ท่าเรือข้ามฝาก – ประวัตศิ าสตร์กรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ของอยุธยา การสถาปนากรุงศรีอยุธยา การสูญเสียกรุงศรี
อยุธยา ครั้งที่ 1 การกอบกู้เอกราชครั้งที่ 1 การสูญเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 และการกอบกู้เอกราช ครั้งที่ 2 – มัสยิด
อิสลามวัฒนา –โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - เส้นทาง สายไหม (เส้นทางโรตี สายไหม) – โรงเรียนวัดพุทไธ
ศวรรย์ - วัดพุทไธศวรรย์ - บ้านคู่สร้างคู่สม – ความสัมพันธ์กรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศส - โบสถ์เซนยอเซฟ – คลองตะเคียน
- ชุมชน 3 ศาสนา – วัดสนามไชย - วัดไชยวัฒนาราม ประวัติของวัด การขึ้นครองราชของพระเจ้าปราสาททอง - วัดราช
พลี - วัดกษัตราธิราช - วัดธรรมาราม พระอุบาลี พระเกจิที่กรุงศรีอยุธยาที่ได้ถูกเชิญไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา – แม่น้า
ลพบุรี - ทุ่งภูเขาทอง ทุ่งลุมพลี – วัดศาลาปูน – วัดท่าการ้อง - ซากกาแพงเมืองเก่า ล้อมรอบเกาะเมือง - เจดีย์ศรีสุริโย
ทัย ประวัติของการสู้รบของสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ พม่ายกทัพมากรุงศรีอยุธยา – พระตาหนักสิริยาลัย - วัดไชย
วัฒนาราม เคยถูกใช้ในการจัดงานแสดง แสง สี เสียง เพื่อให้พระนางเจ้าควีนอลิซาเบธ จากอังกฤษได้ชม - คลองตะเคียน
คลองขุนละครไชย เป็นชุมชนที่ชาวต่างชาติ - พระตาหนักพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธศวรรย์ ประวัติของพระพุทธโฆษาจารย์
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- ประวัตวิ ัดพนัญเชิง - วัดสุวรรณดาราราม – วัดกล้วย –สะพานปรีดธี ารงค์ – วัดพิชัยสงคราม – สถานีรถไฟ – ท่าข้ามเรือ
– ตลาดเจ้าพรหม - เกาะลอย วัดแค - วัดประดู่ทรงธรรม มีตาหนักของขุนหลวงหาวัด – คูเขื่อหน้า - โรงพยาบาลเก่า
ปัจจุบันสาธารณสุขอยุธยา – พระราชวังจันทร์เกษม - ประวัติเรื่องของพระเจ้าเอกทัศน์กับพระเจ้าอุทุมพร สู่ศึกประชด
พระนครกับพระเจ้าอลงพญา – การตีฝ่าวงล้อมของเจ้าพระยาวชิรปราการ – วัดรัตนชัย – วัดเกาะแก้ว
2) การสื่อความข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองอยุธยา
สวัสดีครับ/ค่ะ ขอต้อนรับสู่กจิ กรรมการล่องเรือรอบเกาะเมืองอยุธยา
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไทยนานถึง 417 ปี สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 1893 ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
หรือพระเจ้าอู่ทอง แห่งราชวงศ์อู่ทอง ตลอดระยะเวลาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นมีพระมหากษัตริย์ปกครอง
ทั้งสิ้น 34 พระองค์ ซึ่งในที่น้ีได้รวมขุนวรวงศาไว้ด้วย 5 ราชวงศ์ ประกอบด้วย ราชวงศ์อู่ทอง สุพรรณภูมิ สุโขทัย
ปราสาททอง และบ้านพลูหลวง
ด้วยการที่ราชธานีแห่งนี้ สามารถคงอยู่ได้ถึง 417 ปี นั้น อันเนื่องมาจากมีชัยภูมิ ที่ตั้งที่เหมาะสม มีแม่น้า
ล้อมรอบถึง 3 สาย ประกอบด้วย แม่นาเจ้
้ าพระยา ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ แม่นาป่
้ าสัก ทางด้านทิศตะวันออก
และไหลไปบรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ และแม่น้าลพบุรีทางด้านทิศเหนือไหลเชื่อมเป็นคูเมืองระหว่าง
แม่นาป่
้ าสักกับแม่นาเจ้
้ าพระยา
ทางด้านขวามือของลาเรือ คือ ป้อมเพชร เป็นป้อมปราการที่อยูใ่ นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดในการป้องกัน
ข้าศึกของอยุธยาที่จะเข้ามาทางแม่นา้ เพราะตั้งอยูท่ างปากน้าที่เรียกว่าบางกะจะ เป็นบริเวณที่แม่น้าเจ้าพระยากับแม่
น้าป่าสักไหลมาบรรจบกัน
ทางด้านซ้ายของลาเรือ คือ วัดบางกะจะ สร้างขึ้นเมื่อใดยังไม่มหี ลักฐานแน่นอน ลักษณะศิลปกรรมที่ปรากฎ
ในวัดบางกะจะดังกล่าว หากพิจารณาเฉพาะเจดีย์ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเจดีย์แบบล้านนาก็น่าจะพิจารณาว่าวัดนี้คงสร้างขึ้น
ในราวพุทธศตวรรษที่ 21 อันเป็นช่วงที่ศิลปล้านนาแพร่หลายลงมาสู่กรุงศรีอยุธยา วิหารมีพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง
120 นิว้ สูง 150 นิว้ ชาวบ้านเรียกนามว่า “พระพุทธเศวตมงคล (หลวงพ่อขาว)” และมีพระพุทธรูปสองพี่นอ้ งแกะสลัก
จากหินอุโบสถ ซึ่งเดิมพระพุทธรูปสององค์น้ีได้ถูกตัดเหลือแต่เศียร ทิ้ งอยู่บริเวณอุโบสถเก่า ต่อมาเจ้าอาวาสองค์
ปัจจุบันได้นามาปั้นต่อองค์ตัวพระใหม่ และประดิษฐานอยูห่ น้าวิหารหลวงพ่อขาว
ถัดมาเป็นวัดขุนพรหม สร้างขึน้ ในสมัยใดไม่ปรากฎหลักฐาน ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขาว
ที่ ถู ก ค้ น พบที่ วั ด พญากง ในอดี ต ในพื้ น ที่ วั ด ขุ น พรหมเป็ น สถานที่ ข ายผ้ า ที่ มี ช่ื อ เสี ย งและมั ก จะถู ก น าไปใช้ ใ น
การพระราชทานให้กับขุนนางประจาปีด้วย
วัดนางกุย เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมือง ด้านใต้ติดกับแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก จากหลักฐานที่กรม
ศิลปากรว่าสร้างในปี พ.ศ. 2130 ผู้สร้างชื่อนางกุย เป็นผู้ที่มีทรัพย์สิ นเงินทอง จึงได้มาสร้างวัดนางกุยอยู่ทางด้านทิศ
ใต้ของเกาะเมืองอยุธยา ที่มแี ม่นาไหลผ่านวัดนีใ้ นอดีตเจริญรุ่งเรืองมาก ดูจากหลักฐานที่มี อาทิ พระพุทธรูปศิลาปาง
สมาธิ สมัยทวารวาดี ประมาณพุทธศตวรรษ 11 - 16 หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี 2310 วัดนางกุยได้รั บ
ความเสี ย หายมาก และถูก ปล่ อยให้ ชารุ ด ทรุ ด โทรมจนมาถึ ง ในสมั ย กรุ ง รั ตนโกสิน ทร์ รั ชกาลที่ 3 ได้ ม าทาการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดในอยุธยา (ไม่ทราบ พ.ศ.ที่แน่ชัด) วัดนางกุยก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถและเสนาสนะ หน้า
อุโบสถ หน้าบัน โดยมีรูปนารายณ์ทรงครุฑ
ถัดมาเป็นที่ตั้งของมัสยิดอิสลามวัฒนา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชาวมุสลิมเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยา
เป็นจานวนมาก โดยมาจากทางเปอร์เซีย มักจะตัง้ บ้านเรือนอยู่ทางทิศใต้ของเกาะเมือง และมาจากทางชวา มักจะตั้ง
บ้านเรือนอยูท่ างด้านทิศเหนือแถบทุ่งภูเขาทองและทุ่งขวัญ บุคคลที่มีช่ือเสียงมากที่สุด คือ เจ้าพระยาบวรราชนายก
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หรือเฉกอะหมัด เดินทางมาจากแถบเปอร์เซีย เข้ามารับราชการเป็นกรมท่าขวา ท่านเฉกอะหมัดนี้ท่านเป็นต้นสกุลของ
ไทยมุ ส ลิ ม หลายนามสกุ ล และสกุ ล บุ น นาค สถานที่ ฝั ง ศพของท่ า นเฉกอะหมั ด ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณสาบั น ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
ทางด้านขวาของลาเรือ คือ วัดวังชัย เป็นวัดที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2073 ใน
บริเวณที่เคยเป็นนิวาสถานของพระองค์ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ปรากฏหลักฐานในบันทึกของชาวต่างชาติว่า
บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งตั้งแต่วัดพุทไธศวรรย์ถึงวัดไชยวัฒนาราม เป็นที่ตั้งของชุมชนและเป็นท่าเรือที่มี
การสัญจรไปมาคับคั่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืน้ ที่ตั้งบ้านเรือนของข้าราชบริพารหรือขุนนางผู้ใหญ่สมัยนัน้
ถัดมาเป็น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลาดับที่ 2 ตั้งอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตาบลประตูชัย อาเภอ
พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 152 ไร่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิด สวนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสานักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร โดยให้
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานหลัก
ทางด้านซ้ายของลาเรือ คือ วัดพุทไธศวรรย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างขึ้นในบริเวณ
ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ตรงนี้มีช่ือปรากฏใน
พระราชพงศาวดารว่า “ตาบลเวียงเล็กหรือเวียงเหล็ก”ครัน้ เมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว ถึง พ.ศ. 1896 จึงโปรดให้
สร้างวัดนีข้ นึ้ เป็นพระราชอนุสรณ์ ณ ตาบลซึ่งพระองค์เสด็จมาตั้งมั่นอยูแ่ ต่เดิมและพระมหากษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาก็คง
จะได้โปรดให้สร้างถาวรวัตถุ เพิ่มเติมขึ้นอีกหลายอย่าง
ถัดมาเป็น วัดนักบุญยอเซฟ ถือเป็นศูนย์กลางของคริสตชนชาวสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีประวัติมาตั้งแต่
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่ อปีแยร์ ล็องแบร์ เดอ ลา ม็อต กับบาทหลวงอีก 2 องค์ ได้เข้ามาทูลขอ
สร้างโบสถ์คริสต์และโรงเรียน สมเด็จพระนารายณ์จึงทรงพระราชทานที่ดนิ แปลงหนึ่งให้ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในสมัยนั้นว่า
“ค่ายนักบุญยอแซฟ” จนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง โบสถ์ได้ถูกเผาทาลายและถูกปล้นสะดมทรัพย์สนิ ไปหมด
บาทหลวงฌ็อง-บาติสต์ ปาลกัว จึงได้กลับมาบูรณะวัดอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2374 และโบสถ์หลังปัจจุบันคือในสมัยคุณ
พ่อแปร์โร ที่ได้ทาพิธีเสกในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2426 โบสถ์ได้ทาการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน
ตัวโบสถ์หลังปัจจุบันนี้มีอายุแล้วกว่า 133 ปี
ถัดมาเป็นวัดปากกราน คลองตะเคียน เป็นชุมชนคลองมอญบ้านเหนือ วัดกลางคลองตะเคียน ชาวบ้านเรียก
อีก นามหนึ่งว่า “วัด กลางปากกราน” เป็ นวั ดที่ ส ร้า งขึ้น มาตั้ง แต่ส มัย กรุง ศรี อยุ ธยาตอนต้น ซึ่ง สร้า งคู่ กั บวั ดนาค
(ปัจจุบันเป็นวัดร้าง) ชาวบ้านจะเรียกชื่ อวัดทั้งสองว่า วัดนาควัดกลาง หรือวัดกลางวัดนาค ตั้งอยู่ท่ามกลางชาวไทย
พุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยคริสต์ เมื่อพ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยากลายสภาพเป็นเมืองแตก วัดหลายวัดได้กลาย
สภาพเป็นวัดร้างเพราะการศึกสงคราม วัดกลางคลองตะเคียนก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่เสื่อมโทรมแทบจะร้าง ต่อมาเมื่อปี
พ.ศ. 2430 ได้รับการบูรณะพัฒนาโดยย้ายเสนาสนะต่าง ๆ ทัง้ กุฏิ ศาลาการเปรียญ อุโบสถ
ใกล้ ๆ กันนัน้ มีคลองตะเคียน หรือ คลองขุนละครไชย อยูน่ อกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
หรือที่ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า คลองน้ายาเป็นที่ตั้งของวัดนักบุญโยเซฟ และเนื่องด้วยเป็นย่านที่มีผู้คนอาศัยผ่านไปมา
อย่างเนืองแน่น ทัง้ ชาวจีน ไทย และตะวันตก คงเป็นเหตุให้สามารถตั้งโรงรับจ้างทาชาเราบุรุ ษได้มากถึง 4 โรงในท้าย
ตลาดเดียว และคงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีจนต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐาน หากเปรียบเทียบกับปัจจุบัน “โรงรับจ้างทา
ชาเราบุรุษ” ก็คือ “ซ่อง” “จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์” หนึ่งในเอกสารจานวนไม่กี่ช้ินที่ทาให้เราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ
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การค้าประเวณีในราชอาณาจักรอยุธยา บันทึกเกี่ยวกับหญิงโสเภณีว่า “ถ้าบุตรีคนใดกระทาชั่วขุนนางผู้บิดาก็ขาย
บุตรีสง่ ให้แก่ชายผู้หนึ่ง ซึ่งมีความชอบธรรมที่จะเกณฑ์ให้สตรีที่ตนซื้อมานั้นเป็นหญิงแพศยาหาเงินได้ โดยชายผู้มีช่ือ
นั้นต้องเสียเงินภาษีถวายพระมหากษัตริย์ กล่าวกันว่า ชายผู้น้ีมีหญิงโสเภณีอยู่ในปกครองของตนถึง 600 นาง ล้วน
แต่เป็นบุตรีขุนนางที่ข้นึ หน้าขึ้นตาทั้งนั้น อนึ่งบุคคลผู้น้ียังรับซื้อภรรยาที่สามีขายส่งลงเป็นทาส ด้วยโทษคบชู้สู่ชายอีก
ด้วย” อีกตอนหนึ่งที่ ลา ลูแบร์ บันทึกไว้ว่า “บรรดาผู้ที่มีบรรดาศักดิ์สูงนั้นหาใช่เจ้าใหญ่นายโตเสมอไปไม่ เช่น เจ้า
มนุษย์อัปปรีย์ที่ซอื้ ผู้หญิง และเด็กสาวมาฝึกให้เป็นหญิงนครโสเภณีคนนัน้ ก็ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นออกญา เรียกกันว่า
ออกญามีน (Oc-ya Meen) เป็นบุคคลที่ได้รับการดูถูกดูแคลนมากที่สุด มีแต่พวกหนุ่มลามกเท่านัน้ ที่ไปติดต่อด้วย”
ถัดมาเป็น วัดสนามไชย หรือชาวบ้านมักเรียกว่า “วัดขี้ไก่” สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2144
ต่อมาได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่ให้มีความหมายไพเราะยิ่งขึ้นเป็น “วัดสนามไชย”ตามชื่อตาบลที่ตั้งวัด พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่
ราบ มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏสิ งฆ์ หอระฆัง หอสวดมนต์ และศาลาท่าน้า สาหรับ
ปูชนียวัตถุมพี ระประธานนอุโบสถ
ถัดมาเป็น วัดไชยวัฒนา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์โปรดเกล้าฯให้
สร้างขึน้ บนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา แต่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ
กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจาลอง
แบบมาจากปราสาทนครวัด ก่อนกรุงแตก พ.ศ. 2310 วัดไชยวัฒนารามถูกแปลงเป็นค่ายตัง้ รับศึก หลังการเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่สอง วัดไชยวัฒนารามได้ถูกปล่อยทิ้งให้ร้างเรื่อยมา บางครั้งมีผู้ร้ายเข้าไปลักลอบขุดหาสมบัติ เศียร
พระพุทธรูปถูกตัดขโมย มีการรือ้ อิฐที่พระอุโบสถ และกาแพงวัดไปขาย แต่ในปี พ.ศ. 2530 กรมศิลปากรจึงได้เข้ามา
อนุรักษ์จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535
ทางด้านขวาของลาเรือ คือ พระตาหนังสิริยาลัย สร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เพื่อใช้เป็นที่ประทับเวลาเสด็จมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตั้งอยู่ บริเวณอาเภอเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยตัง้ อยู่ตรงข้ามวัดไชยวัฒนารามโดยพระตาหนักหลังนี้สร้างจากทรัพย์สนิ ส่วนพระองค์โดยสร้าง
เนื่องในอากาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถซึ่งทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบในปีพุทธศักราช
2534 บนพื้นที่กว่า 17 ไร่ โดยพระตาหนักหลังนี้สร้างขึ้นเนื่องด้วยว่าในคราวนั้นทั้งสองพระองค์ทรงโปรดการเสด็จ
พระราชดาเนินมาทอดพระเนตรโบราณสถานสาคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทั้งสองพระองค์เสด็จพระราช
ดาเนินมายังวั ดไชยวัฒนาราม ทั้งสองพระองค์ทรงประทับพระราชหฤทัยในความสวยงามของวัด ไชยวัฒนาราม
พระองค์จึงทรงซื้อที่ดนิ ตรงข้ามวัดไชยวัฒนารามซึ่งมีพ้ืนที่กว่า 17 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นพระตาหนัก
ทางด้านซ้ายของลาเรือ คือ วัดราชพลี ปรากฏชื่อในพงศาวดาร ในคราวศึกพระเจ้าอลองพญา เมื่อเดือน 5
แรม 14 ค่า กองทัพพม่าเอาปืนใหญ่มาตั้ง ณ วัดราชพลี วัดกษัตราข้างด้านตะวันตกยิงเข้าไปในพระนครฝ่ายพระเจ้า
อุทุมพร(ทรงลาผนวชมาช่วยทาศึก)ทรงช้างพระที่นั่งเสด็จไปบัญชาการรบให้เจ้าหน้าที่ยงิ ปืนป้อมตอบโต้พม่า ยิงกันอยู่
จนเวลาเย็น พม่าก็เลิกทัพกลับไปค่าย (แรม 14 ค่า เดือน 5 ปีมะโรง จ.ศ.1122 ตรงกับวันจันทร์ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.
2303 สภาพวัดราชพลีในปัจจุบัน เหลือเพียงเศียรพระพุทธรูปและโคกอิฐ ฝั่งตรงข้าม วัดกษัตรา ความงดงามของ
พระพุทธรูปยังคงงดงามอย่างมาก เสียดายที ถูกทาลาย
ถัดมา คือ วัดกษัตราธิราช เดิมชื่อวัดกษัตราหรือกษัตรารามหรือกษัตราวาส ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็น
ผู้สร้าง แต่ช่ือของวัดทาให้สันนิษฐานว่า คงเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ทรงสร้าง วัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดกษัตรา ซึ่งหมายความว่าเป็นวัดของพระมหากษัตริย์หรือวัดของ
พระเจ้าแผ่นดิน มีปรากฏในแผ่นดินสมเด็จพระสุริยามรินทร์ว่า แรม 14 ค่า เดือน 5 พม่าเอาปืนใหญ่มาตั้งที่วัดราช
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2710

พฤกษ์และวัดกษัตราวาส ยิงเข้ามาในพระนคร ถูกบ้านเรือนราษฎรล้มตายจานวนมาก วัดนีค้ งถูกทาลายเมื่อคราวเสีย
กรุงศรีอยุธยาจึงถูกทิ้งร้างเรื่อยมา
ทางด้านขวาของลาเรือ คือ วัดสวนหลวงสบสวรรค์ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดให้จัดพระราชพิธี ทา
พระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระอัครมเหสี พระสุริโยทัย ที่ในสวนหลวง ภายในวัดสบสวรรค์ แล้วโปรดให้
สร้างพระอารามขึ้นตรงพระเมรุ มีเจดีย์สูงใหญ่สี่เหลี่ยม ทรงย่อไม้มุมสิบสอง บรรจุพระอัฐิสมเด็จพระสุริโยทัย พระ
อารามที่โปรดให้สร้างขึน้ ที่สวนหลวง กับวัดสบสวรรค์ จึงรวมเรียกว่า “วัดสวนหลวงสบสวรรค์” ปัจจุบันยังมีพระสถูป
เจดีย์องค์ใหญ่เป็นสาคัญ เรียกว่า เจดีย์พระศรีสุริโยทัย ปัจจุบัน วัดสวนหลวงสบสวรรค์ เป็นวัดร้าง มีสภาพเป็น
พื้นดินว่างเปล่า
ทางด้านซ้ายของลาเรือ คือ วัดธรรมาราม ไม่ปรากฎว่าสร้างมาแต่รัชสมัยใด ใครเป็นผู้สร้าง แต่สันนิษฐาน
ว่าสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 414 ปี โดยที่ตั้งของวัดในปัจจุบัน แต่เดิมเคยเป็นที่ตั้งค่ายของพม่าทุกครั้งที่ยกทัพเข้ามา
ล้อมกรุงศรีอยุธยา เพื่อใช้ควบคุมเส้นทางคมนาคมทางน้า เพราะเหนือวัดนีไ้ ปเพียงเล็กน้อยคือ บริเวณปากน้าลพบุรีที่
ไหลมาบรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยา ในพ.ศ. 2295 ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษ แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้
จัดส่งพระสงฆ์ไปบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวศรีลังกา ตามคาขอร้องของพระเจ้าเกียรติศิริราชสิงหะแห่งศรีลังกา
(เนื่องจากขณะนัน้ พระพุทธศาสนาเกิดความตกต่าในลังกา) ซึ่งส่งราชทูตเข้ามาขอพระสงฆ์ไทยไปศรีลังกา คณะธรรม
ทูตไทยมีจานวน 25 รูป ประกอบด้วยพระสงฆ์ 18 รูป สามเณร 7 รูป โดยมีพระอุบาลีมหาเถระและพระอริยมุนีมหา
เถระเป็นหัวหน้า ออกเดินทางโดยเรือกาปั่นฮอลันดาจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันขึ้น 10 ค่า เดือนอ้าย พ.ศ. 2295
ถึงเมืองตรินโคมาลี อันเป็นเมืองท่าอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลังกา เมื่อวันแรม 14 ค่า เดือน 6 โดยใช้เวลา
เดินทางถึง 5 เดือน 4 วัน เมื่อท่านไปถึงศรีลังกาได้พานักอยู่ที่วัดบุปผาราม ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “วัดมัลวัตตะ” และเป็น
วัดของสังฆนายก คณะสงฆ์นิกายสยามวงศ์ คณะมัลวัตตะอยู่ตรงกันข้ามกับวัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งมีทะเลสาบกั้นกลาง
อยู่ในเมืองศิริวัฒนนคร ปัจจุบันคือเมืองแคนดี้
ถัดมาคือ วัดท่าการ้อง วัดท่าการ้อง ซึ่งสันนิฐานตามพุทธะลักษณะและซากปรักหังพัง น่าจะสร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 1 (สมเด็จพระชัยราชา) ประมาณปีพุทธศักราช 2076 หรื อ 474 ปีเศษมาแล้ว เพราะมีท่าน้ากั้นวัด ช่วงนั้น
แผ่นดินค่อนข้างสงบพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรื่องดี อีกทั้งวัดนี้ยังใช้เป็นที่ประทับพักผ่อน เพื่อเผยแพร่ศาสนาของ
ลัทธิลังกาวงศ์อีกด้วย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่า ผู้ใดเป็นผู้สร้างเพราะอยู่นอกเขตพระบรมมหาราชวัง สันนิ
ฐานว่า คงจะเป็นวัดที่ราษฎรสร้างขึ้น เพราะไม่ปรากฏรายชื่อพระอารามหลวงสมัยอยุธยา แต่จากการสังเกตเม็ด
มะยมรอบกาแพงพระอุโบสถ จึงสันนิฐานว่าน่าจะมีการบูรณะปฎิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาล
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3-5) จากหลักฐานทางโบราณคดีในการสารวจ ของพระ
ยาโบราณราชธานินท์พร เดชะคุปต์ ซึ่งทาแผนที่การสารวจวัดและโบราณสถาน ในสมัยรัชกาลที่ 5 ระบุช่ือที่คล้ายกับ
วัดท่าการ้องไว้ 2 ชื่อ คือวัดท่ากับวัดการ้อง ซึ่งอยู่ใกล้กัน วัดท่านั้นอยู่ตรงหัวมุมที่แม่น้าเจ้าพระยาหักเลี้ยวลงสู่ด้าน
ตะวันตก ของเกาะเมืองฝั่งตรงข้ามกับวัดป่าพลู ที่ปากคลองมหานาคทุ่งลุมพลี ส่วนวัดท่าการ้องนั้นอยู่ถัดเข้ามาเกือบ
ถึงหลังวัดธรรมาราม แต่ไม่ทราบช่วงเวลาใดที่ 2 วัดนี้รวมเข้าด้วยกันเป็นวัดท่าการ้อง และด้วยไม่ปรากฏหลักฐานการ
สร้างว่าสร้างในสมัยใด และไม่ปรากฎชื่อวัดท่าการ้องในรายชื่อ พระอารามหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงสันนิฐานว่า
วัดนีไ้ ม่ใช่พระอารามหลวง แต่นา่ จะเป็นวัดที่ราษฎรร่วมกันสร้าง ทั้งอุโบสถก็ได้รับการบูรณะ มาหลายครั้งหลายครา
ทาให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมผิดแผกไปจากเดิม จากรูปแบบของเจดีย์รายที่เป็ นเจดีย์เพิ่มมุม รวมถึงปรางค์เล็กที่
ด้านหน้าอุโบสถ หากพิจารณาจากขนาด รูปทรงและศิลปะการก่อสร้าง สันนิฐานว่าคงสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย
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ซึ่งเจดีย์รายนั้นก็มักสร้างต่อ ๆ กันมาในชั้นหลัง ทาให้กาหนดอายุของวัดได้ยาก รวมถึงการวางผังสิ่งก่อสร้างซึ่งไม่
เน้นสร้างพระวิหาร และจากรูปแบบเจดีย์รายที่ปรากฎ เชื่อว่าวัดท่าการ้องไม่น่าจะมีอายุเก่า ไปถึงสมัยอยุธยาตอนต้น
ถัดมาทางด้านซ้ายมือ คือ วัดพรหมนิวาสวิหาร เดิมวัดนี้มีช่ือว่า วัดขุนยวน เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรี
อยุธยาชาวบ้านที่อาศัยอยู่เดิมเล่ากันสืบมาว่า ผู้ที่สร้างวัดมียศเป็นขุนได้เป็นแม่ทัพยกทัพไปรบกับข้าศึกษที่เมืองโยนก
(นครเชียงใหม่) และมีชัยชนะกลับมาจึงได้สร้างวัดขึ้นเป็นอนุสรณ์ ครัน้ ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 3 ได้เริ่มมี
การบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้น โดยการซ่อมแซมถาวรวัตถุในส่วนที่ทรุดโทรมต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการปฏิ สงขรณ์อีก
เนื่องจากเคยประทับอยู่ที่วัดนี้ครั้นเมื่อทรงผนวช ครั้นเวลาล่วงเลยมานานบรรดาปูชนียวัตถุส่วนมากได้ชารุด การ
ปฏิสังขรณ์ให้คืนสู่สภาพเดิมกระทาได้ยากและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบูรณะค่อนข้างสูง ทางวัดจึงได้จัดทา
โครงการบูรณะพระอารามหลวง เช่น บูรณะกาแพงแก้ว บูรณะหอสวดมนต์ เป็นต้น
ถัดมาคือ วัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นวัดโบราณตั้งอยูร่ ิมคลองเมือง พระนครศรีอยุธยา (แม่น้าลพบุรีเดิม) ฝั่ง
ตรงกันข้ามกับเกาะเมืองห่างจากปากคลองหัวแหลมประมาณ 10 เส้น มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 28 ไร่ อาณาเขต
ติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ คลองมหานาค ทิศใต้ ติดต่อ คลองเมือง ทิศตะวันออก ติดต่อ ที่ดินราษฏร ทิศตะวันตก
ติดต่อวัดพรหมนิวาสวรวิหาร (วัดขุนยวน) วัดศาลาปูนเป็นที่สถิตของ พระราชาคณะตาแหน่งพระธรรมราชา สืบต่อ
กันมาตัง้ แต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 6 ในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 วัดศาลาปูนเป็ นที่สถิตของพระราชาคณะ
ชัน้ สมเด็จ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะเพียงรูปเดียวที่ได้รับพระราชทานตั้งขึ้นในเขต
หัวเมืองชั้นนอก
ถัดมา คือ วัดพนมยงค์ หรือ วัดแม่นมยงค์ เดิมเป็นสวนหลวงของแม่นมยงค์ซึ่งเป็นคนดีสัตย์ซื่อ ยึดถือ
คุณธรรมเป็นหลักของชีวิต ขยันต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานจนสาเร็จทุกเรื่อง จึงเป็นที่โปรดปรานของ
องค์พระมหากษัตริย์ในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อแม่นมยงค์ชราภาพลงและหมดอายุขัย พระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสวนหลวงเป็นที่ธรณีสงฆ์ และให้สร้างวัดขึ้ นที่นั่นโดยให้พ้องกับชื่อแม่นมยงค์
เพื่อบุญกุศลจะได้ตกแก่แม่นมยงค์ เมื่อสร้างวัดพนมยงค์แล้วก็สร้างพระอุโบสถขึ้น มีความงดงามมาก ทุกส่วนอ่อน
ช้อยเป็นท้องสาเภา ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิหารพระนอนองค์ใหญ่ ทาด้วยปูนปั้นสวยงาม พระนอน
องค์น้มี ีพุทธลักษณะละม้ายไปทางสุโขทัย เพราะพระสกท่านคล้ายก้นหอยขม
ถัดมา คือ วัดเชิงท่า ท่า ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดใครเป็นผู้สร้างคงปรากฏเพียงตานานเล่าสืบ
ๆ กั นมาว่า เศรษฐี ผู้ห นึ่ง สร้ างเรือ นหอให้แ ก่บุตรสาวซึ่ง หนีตามชายคนรั กไปแล้วไม่ย้อนกลั บ เศรษฐี ผู้บิดาคอย
บุตรสาวอยู่นานไม่เห็นกลับมาจึงได้ถวายเรือนหอนัน้ ให้แก่วัดที่ตนสร้างขึ้น จึงได้ช่ือว่า วัดคอยท่า เรื่องที่เล่าสืบกันมา
นี้ห ลวงจั กรปาณี ได้ นามาประพั นธ์ ไว้ในนิราศทวารวดี วั ดเชิง ท่า มีความเกี่ ยวเนื่องสัม พัน ธ์กั บพระมหากษัต ริ ย์
พระองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยพระองค์หนึ่ง คือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราช อย่างไร? กล่าวคือ สมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรี มหาราช ทรงมีความเกี่ยวเนื่องกับวัดแห่งนี้ถึง 2 ครั้ง และเป็นช่วงสาคัญของชีวิตทั้ง 2 ครั้ง ของพระองค์
เลยทีเดียว
ทางด้านขวาของลาเรือ คือ วัดใหม่ไชยวิชิต สร้างขึ้นโดยพระยาไชยวิชิ ต (เผือก) ผู้รักษากรุงเก่า ในสมัย
รัชกาลที่ 3 มีลักษณะเป็นวัดขนาดเล็ก ประกอบด้วยอุโบสถและเจดีย์ รูปแบบศิลปะได้รับอิทธิพลจีน อาทิ ไม่มีช่อฟ้า
ใบระกา บนเพดานพระอุโบสถปรากฎภาพจิตกรรมคาดว่า เป็นรูปหรือหงส์ที่อาจเฃื่อมโยงกับภาพ ซึ่งพบที่วัดเทพธิดา
ราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ วัดใหม่ไชยวิชิต ถือเป็นวัดร้าง ไม่มีพระสงฆ์จาพรรษา เดิมเคยเปิดให้เข้าชมภายใน
อุโบสถ แต่ในภายหลังถูกปิด เนื่องด้วยเหตุผลดด้านความปลอดภัย เคยได้รับการบูรณะมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ
สมัยรัชกาลที่ 5 และเมื่อราว 20 ปีก่อน
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ทางด้านซ้าย คือ วัดกุฎีทอง เป็นวัดเก่าโบราณครัง้ สมัยเมืองละโว้ พงศาวดารเหนือกับพงศาวดารชาติไทย
กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า พรเจ้าสินทบอมรินทร์ ทรงสร้างวัดกุฎีทอง พระนางกัญญาเทวี อัครมเหษีทรงสร้าง วัดคงคา
วิหารประมาณพุทธศักราช 1600 ซึ่งอิฐและปูนที่ใช้ก่อกาแพงแก้วใกล้พระอุโบสถในวัดกุฎีทองเป็นอิฐและปูนรุ่น
เดียวกันกับพระเจดียใ์ นวัดพระศรีมหาธาตุ เมืองละโว้หรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน เพระฉะนัน้ จากหลักฐานอิฐและปูน
ที่ก่อสร้างกาแพงแก้วใก้พระอุโบสถ ซึ่งเป็นอิฐและปูนก่อนสมัยสร้างกรุงศรีอยุธยา วัดกุฎีทองจึงเป็นวัดก่อนสมัยสร้าง
กรุงศรีอยุธยา เช่นเดียวกับวัดธรรมิกราช วัดพนัญเชิง ครั้นต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ พ.ศ. 1991 ได้
ซ่อมแซมพระอุโบสถวัดกุฎที องที่ชารุดให้ดขี นึ้
ทางด้านขวา คือ วัดญาณเสน เดิมชื่อวัดยานุเสน ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะเมืองใกล้กับช่องมหาเถรไม้แช
บริเวณนี้เคยเป็นที่อยูข่ องชนชาวมอญมาก่อน วัดญาณเสนไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ในตานานกล่าวเพียง
ว่า ในสมัยอยุธยามีตกึ พระคลังสาหรับใส่เชือกและบาศคล้องช้างอยู่ริมวัดแห่งนี้ และมีรางน้าอยู่ถัดหน้าวัดญาณเสน
ทะลุเข้าไปจากรากกาแพงด้านเหนือ ชาวบ้านเรียกว่าคลองน้าเชี่ยว เป็นทางสาหรับชักน้าจากแม่ น้าลพบุรีเข้าไปยังบึง
พระราม เป็นวิธีถ่ายเทน้าไปในบึงพระรามให้สะอาด ซึ่งมีมาแต่ครั้งโบราณ
ทางด้านซ้ายมือ คือ วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เนื่อจากเคย
เป็ น วั ด ที่ พ ม่ า ใช้ ตั้ ง ฐานบั ญ ชาการจึ ง เป็ น วั ด เดี ย ว ในกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู กพม่ า ท าลายและยั ง คงปรากฏ
สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาและอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดยอด
นิยมของนักท่องเที่ยวที่มักเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถที่
ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยา ตานานกล่าวถึงวัดนี้ว่า พระองค์อินทร์ในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 รัชกาลที่ 10
แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงสร้างเมื่อจุลศักราช 864 (พ.ศ. 2046) ประทานนามว่า “วัดพระเมรุราชิการราม” แต่ประชาชน
ส่วนมากนิยมเรียกว่า “วัดพระเมรุ” จึงเป็นนามของวัดที่ใช้มาจนทุกวันนี้ ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา กล่าวถึง
เหตุการณ์คราวทาสัญญาสงบศึกระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์กับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง มีการปลูกพลับพลา
เป็นที่ประทับ
ถัดมา คือ วัดวงษ์ฆ้อง เดิมว่า “วัดโรงฆ้อง” ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในอาเภอพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่
ตาบลท่าวาสุกรี เพราะมีประวัติว่า สร้างมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้น เมื่อ พ.ศ.1920 ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรม
ราชาที่ 1(ขุนหลวงพะงั่ว) แต่นักประวัติศาสตร์บางท่านสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้น แต่เพิ่งได้รับการ
ปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยที่ว่าก็ได้ โดยอาศัยข้อสังเกตุตรงกลางที่อุโบสถหันหน้าลงแม่น้าลพบุรี ประกอบกับมีเจดีย์
ทรงลังกาคู่หนึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กับอุโบสถ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6
ทางด้านขวามือ คือ วัดราชประดิษฐาน วัดราชประดิษฐานถูกกล่าวถึงพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
หลายครั้ ง โดยเมื่อครั้ง สมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็ จสวรรคต พระยอดฟ้าเสด็จขึ้นครองราชสมบัติใ นขณะที่ มี
พระชนมายุยังน้อย พระเฑียรราชาจึงอยู่ในฐานะที่อาจก่อความระแวงว่าจะแย่งชิงราชสมบัติได้ ดังนั้น พระองค์จึง
เสด็จออกผนวชที่วัดราชประดิษฐาน พระองค์ได้ลาผนวชและเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
หลังจากที่ขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์ถูกปลงพระชนม์ หลังจากนี้ วัดราชประดิษฐานยังถูกกล่าวถึงเมื่อพระ
ศรีศิลป์ พระราชโอรสในสมเด็จพระไชยราชาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์มีพระชันษาได้ประมาณ 14 พรรษา สมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิจึงทรงให้ออกผนวชเป็นสามเณร ณ วัดราชประดิษฐาน แต่พระศรีศิลป์ก่อขบถต้องปืนสิ้นพระชนม์
เสียก่อน
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ถัดมา คือ วัดขุนแสน สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาก่อนรัชสมัยสมเด็จพระ
มหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากปรากฏความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่าในรัชกาลนี้ เมื่อ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกลับมาจากเมืองแครงนั้น ได้มีชาวมอญนาโดยพระมหาเถรคันฉ่อง พระยาเกียรติ
และพระยารามติดตามมาด้วย สมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาเถรคันฉ่องจาพรรษาอยู่ที่วั ด
มหาธาตุ ส่วนพระยาเกียรติ พระยารามให้อยูต่ าบลบ้านขมิน้ วัดขุนแสน ซึ่งวัดขุนแสนดังกล่าวก็คือวัดขุนแสนในตาบล
หัวรอปัจจุบัน
ทางด้านซ้ายมือ คือ วัดแม่นางปลื้ม แม่ปลื้มเป็นชาวบ้านอยู่ริมน้าชานพระนครคนเดียว ไม่มีลูกหลาน
วันหนึ่งสมเด็จพระนเรศวร (ทรง) พายเรือมาแต่พระองค์เดียว ท่ามกลางสายฝนเมื่อเสด็จมาถึงเห็น (ทอดพระเนตร)
กระท่อมยังมีแสงตะเกียงอยู่ เวลานั้นค่าอยู่ สมเด็จพระนเรศวรจึงได้ (ทรง) แวะขึ้นมาในกระท่อมแม่นางปลื้มเห็น ชาย
ฉกรรจ์เสื้อผ้าเปียกขึ้นมา จึงได้กล่าวเชื้อเชิญด้วยความมีน้าใจ แต่พระองค์ท่านทรงเสียงดังตามบุคลิกของนักรบชาย
ชาตรี แม่ปลื้มได้กล่าวเตือนว่า ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าเสียงดังนักเลย เวลานีค้ ่ามากแล้วเดีย๋ วพระเจ้าแผ่นดินท่านทรงได้ยินจะ
โกรธเอาพระองค์กลับตรั สด้วยเสียงอันดังขึ้นอีกว่า ข้าอยากดื่มน้าจันทน์ ข้าเปียกข้าหนาว อยากได้น้าจันทน์ใ ห้
ร่างกายอบอุ่นพลันแม่ปลื้มยิ่งตกใจขึ้นมากอีก เพราะว่าวันนี้เป็นวันพระ แม่ปลื้มได้กล่าวว่า ถ้าจะดื่มจริง ๆ เจ้าต้อง
สัญญาว่า ไม่ให้เรื่องแพร่หลายเดีย๋ วพระเจ้าแผ่นดินรู้ จะอันตราย พระนเรศวรรับปาก แม่ปลื้มจึงหยิบน้าจันทน์ให้กิน
(เสวย) สมเด็จพระนเรศวรได้ประทับค้างคืนที่บ้านของแม่ปลื้มเช้าได้เสด็จกลับวัง ต่อมาได้จัดขบวนมารับแม่ปลื้มไป
เลี้ยงในวัง ด้วยความที่แม่ปลื้ มเป็นคนมีเมตตา จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ หลังจากแม่ปลื้มเสียชีวิต สมเด็จพระ
นเรศวรจัดงานศพให้สมเกียรติ แล้วสมเด็จพระนเรศวรจึงสร้างวัดให้แม่ปลื้ม นามว่า “วัดแม่นางปลื้ม” พระประทาน
ของที่นี่ คือ หลวงพ่อขาว ซึ่งสวยงามมาก
ทางด้านขวามือ คือ พระราชวังจันทรเกษม ปรากฏหลักฐานตามพระราชพงศาวดารสันนิษฐานได้ว่า สร้าง
ขึน้ ประมาณปี พ.ศ. 2120 ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ยามเสด็ จ จากเมือ งพิ ษณุ โ ลกเพื่อ มาเฝ้ า พระราชบิ ด าที่ ก รุ ง ศรี อ ยุ ธยา พระราชวั ง แห่ ง นี้พ ระนเรศวรทรงใช้เป็ น
กองบัญชาการรับศึกหงสาวดีเมื่อปี พ.ศ. 2129 นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระมหา
อุปราชที่สาคัญถึง 8 พระองค์ คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ เจ้าฟ้าสุทัศน์ สมเด็จพระ
นารายณ์ ม หาราช ขุน หลวงสรศั ก ดิ์ (พระเจ้ า เสือ ) สมเด็ จ พระเจ้ า ท้ า ยสระ สมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หั ว บรมโกศ กรม
พระราชวังบวรมหาเสนาพิทักษ์
ทางด้ า นซ้ า ยมื อ คื อ วั ด สะพานเกลื อ เป็ น วั ด ร้ า งตั้ ง อยู่ ริ ม คู ขื่ อ หน้ า ติ ด กั บ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ
อุตสาหกรรมการต่อเรือ ปัจจุบันยังคงมองเห็นซากอิฐปูนของหอระฆังและแนวกาแพงเก่าตามแบบดั้งเดิม ชาวบ้านเล่า
ว่าในอดีตจะมองเห็นฐานโบสถ์ของวัดสะพานเกลือ ซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าประดิษฐานอยู่ และใกล้กับหอระฆังก็มีซาก
เจดีย์เก่าหลายองค์ ซึ่งในปัจจุบันไม่หลงเหลือให้เห็นแล้วและพื้นที่ของวัดเดิมได้มีบ้านเรือนเข้าไปปลูกสร้างแทน
อย่างไรก็ตามยังคงเหลือสภาพของฐานโบสถ์เก่า ซึ่งมีองค์พระพุทธไร้เศียรหลงเหลือมาก่อนนี้ แต่ด้วยสภาพของโบสถ์
และพระพุทธรูปเก่าทรุดโทรมมาก ถูกปล่อยปละละเลยไม่มหี น่วยงานไหนเข้ามาบูรณะซ่อมแซม ชาวบ้านในละแวกนัน้
ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่วัดสะพานเกลือจึงช่วยกันบูรณะซ่อมสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อหลายสิบปีก่อน ปัจจุบันองค์พระพุทธรูป
เก่าจึงถูกคลุมทับปั้นขึ้นใหม่และมีการนาหินศิลาแลงบริเวณเดียวกันมาสร้างเป็นพระพุทธรูปเพิ่มเติมด้วย
ถัดมา คือ วัดมณฑป ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะลอยตรงข้ามกับพระราชวังจันทรเกษม ชื่อของ
วัดมณฑปมีปรากฏอยูใ่ นราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาในเหตุการณ์ที่กบฏธรรมเถียรปลอมเป็นเจ้าฟ้าอภัยทศ เพื่อทา
ศึกกับอยุธยาในสมัยสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ. 2231-2246) โดยยกพลมาหยุดยืนช้างที่วัดมณฑป และช่วงสมัยเสีย
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กรุงครั้งที่สองปี พ.ศ. 2310 เนเมียวสีหบดีแม่ทัพพม่ายกทัพมาหยุดทัพหน้าวัดมณฑปเพื่อโจมตีพระนคร เพราะเป็น
ยุทธภูมิที่เข้าโจมตีอยุธยาได้ง่ายกว่าด้านอื่น ปัจจุบันริมฝั่งคูขื่อหน้าฝั่งวังจันทรเกษมจะมีท่าเรือข้ามฟากและมีเรือหาง
ยาวรับจ้างจอดคอยบริการชาวบ้านและนักท่องเที่ยวอยูบ่ ริเวณนัน้
ทางด้ า นขวามื อ คื อ โรงพยาบาลเก่ า ปั จ จุ บั น สาธารณสุ ข อยุ ธ ยา หลั ง จากที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จสวรรคตไปแล้ว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2453 ในปี พ.ศ. 2455 พระยาโบราณราชธานินทร์
ข้าหลวงเทศาภิบาลสาเร็จราชการมณฑลกรุงเก่าได้ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในมณฑลกรุงเก่ารวบรวมเงิน
เพื่อก่อสร้าง โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ ณ บ้านหอรัตนไชยริมน้าขื่อหน้า เพื่ออุทิ ศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นโรงพยาบาลแผนปัจจุบันแห่งแรกในมณฑลกรุงเก่าสังกัดเทศบาล
พระนครศรีอยุธยาในกระทรวงมหาไทย โดยมีนายแพทย์จ๊วน รัตนิน ศัลยแพทย์ จากโรงพยาบาลศิริราช ชาวอาเภอ
ผักไห่ มาเป็นผู้ปกครองโรงพยาบาล
ทางด้านซ้ายมือ คือ วัดพิชัยสงคราม สร้างขึ้นสมัยอยุธยา ราว ๆ พ.ศ. 1900 ไม่ปรากฎหลักฐานว่าใครเป็น
ผู้สร้างวัด แต่มีบทบาทสาคัญในช่วงวิกฤตขณะกองทัพพม่ารุกคืบเข้าสู่พระนคร ราว พ.ศ. 2309 พระยาวชิรปราการ
เจ้าเมืองกาแพงเพชรในเวลานั้น เล็งเห็นว่าพม่าจวนเจียนจะยึดพระนครไว้ได้ ทหารและข้าราชการทั้งหลายต่างขวัญเสีย
พระมหากษัตริย์ก็มิได้แข็งแกร่ง เห็นทีกรุงศรีอยุธยาจะเสียทีแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 แน่แล้ว ตรองได้ดังนั้นจึงรวบรวมกาลัง
พลตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าข้ามแม่น้าป่าสักไปตั้งหลักที่วัดพิชัย และได้มาตั้งพระสัตยาธิษฐานต่อหลวงพ่อใหญ่หรื อพระ
พุทธพิชัยนิมิตร พระประธานในพระอุโบสถเพื่อขอให้เดินทางโดยปลอดภัย กลับมากอบกู้กรุงศรีอยุธยาและมีชัยชนะต่อ
ข้าศึกซึ่งเป็นจริงในภายหลัง จนปราบดาขึน้ เป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี คืนเอกราชแก่สยามได้สมดังความมุง่ หมาย
ถัดมาคือ วัดกล้วย สัณนิษฐานว่าสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บริเวณวัดตั้งอยู่ติดแม่น้าป่า
สัก นอกเกาะเมืองอยุธยา ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ มีท่าน้าให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ สามารถปล่อยหรือ
ให้อาหารปลาได้บริเวณท่าน้านีเ้ อง ส่วนในพระอุโบสถมีการจัดพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุครูบาอาจารย์หลาย
องค์ เช่น พระธาตุพระอรหันตสมัยพุทธกาล เกศาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อัฐิหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เป็นต้น ให้สักการะ
และสามารถชมได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพระธาตุพระครูอินทวุฒกิ ร (ต่วน อินทปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งอัฐิมีการ
แปรสภาพเป็นพระธาตุอย่างชัดเจน จัดแสดงลักษณะต่างๆให้ชมจานวนมาก ส่วนในศาลาการเปรียญ มีรูปหล่อหลวง
ปู่ต่วน หลวงปู่เทพโลกอุดร ให้กราบไหว้สักการะ
ทางด้านขวามือ คือ วัดสุวรรณดาราม ตัง้ อยู่ภายในกาแพงกรุงศรีอยุธยาทางทิศใต้ ริมป้อมเพชร บิดาของ
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สร้าง “วัดทอง” ขึ้นใกล้กับบริเวณนิวาสถานเดิม ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2310
พม่าได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตก วัดทองก็ถูกพม่าทาลายกลายเป็นวัดร้างมานานถึง 18 ปี ครัน้ ใน พ.ศ. 2325
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกและสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแล้ว
ต่อมาใน พ.ศ. 2328 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดทองที่ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่กรุงแตกใหม่ทั้งอาราม ในการ
ปฏิสังขรณ์และการก่อสร้างครั้งนี้ กรมพระราชวังบวรมหาสุร สิงหนาท พระอนุชาได้ทรงร่วมปฏิสังขรณ์และก่อสร้าง
พระอุโบสถ พระเจดีย์ และหมู่กุฏิทั้งหมดด้วย เมื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ พระองค์ได้พระราชทานนามใหม่
ตามชื่อของพระราชบิดา (ทองดี) และพระราชมารดา (ดาวเรือง) ว่า “วัดสุวรรณดาราราม”
ทางด้านซ้ายมือ วัดเกาะแก้ว จากการสันนิษฐานเกี่ยวกับสถานที่ตั้งวัด ท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อประมาณ
กว่า 300 ปีล่วงมาแล้ว ทางด้านทิศตะวันตกของวัดเกาะแก้ว คือทาง แม่น้าป่าสัก ทุกวันนี้ที่ตั้งของวัดมีอาณาเขต
กว้างขวางกว่าปัจจุบันนีม้ าก เนื่องจากทางวัดเกาะแก้ว ตัง้ อยู่ริมน้าลาคลองดังกล่าวมาแล้ว ประกอบกับบริเวณนี้เป็น
ท้องคุ้ง โดยเฉพาะที่ปากคลองข้าวสาร เมื่อถึงฤดูน้าน้าจะไหลเชี่ยวอย่างรุนแรง และมีลักษณะม้วนเป็นน้าวน จึงทาให้
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กระแสน้ากัดเซาะตลิ่งพังลงไปทุกปี ๆ พระอุโบสถหลังเก่าก็ถูกน้ากัดเซาะพังลงไปในแม่น้าทั้งหลัง จึงทาให้บริเวณ
พื้นที่ของวัดแคบลง
ถัดมา คือ วัด พนัญเชิง เป็น วัดที่มีประวัติอั นยาวนาน ก่อ สร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่
ปรากฎหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้าสายน้าผึ้งเป็นผู้สร้าง และ
พระราชทานนามว่า วัดเจ้าพระนางเชิงและในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่า ได้มีการสถาปนาพระพุทธรูป
พุทธ ชื่อ “พระเจ้าพแนงเชิง” เมื่อปี พ.ศ. 1867 ซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรี อยุธยาถึง 26 ปี หลวงพ่อโต
หรือพระพุทธไตรรัตนนายก พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตัก กว้าง 14.20
เมตร สูง 19.20 เมตร วัสดุปูนปั้นลงรักปิดทองหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโตของชาวอยุธยา
องค์น้ี ถือกันว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคูเ่ มืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุง พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ
อักษรนิต์ิระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1868 หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 สถาปนากรุงศรีอยุธยา 26 ปีและเมื่อกรุงศรี
อยุธยาใกล้จะแตกปรากฏในคาให้การขาวกรุงเก่าว่าพระปฏิมากรใหญ่ที่วัดพนัญเชิงมีนาพระเนตรไหลเป็
้
นที่อัศจรรย์
การเดินทางก็ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและรับฟัง หากมีสิ่งใดขาดตก
บกพร่อง บรรยายไม่ละเอียด ใช้วาจาไม่สุภาพต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ สวัสดีครับ / ค่ะ

สรุปผลและอธิปรายผล
การสื่อความหมายทางการท่องเที่ย ว เป็นศิลปะการสื่อสารนาเสนอเรื่องราวที่กระตุ้นความสนใจ ช่วยให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมีค วามเข้ า ใจ ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ความส าคั ญ ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
ศิลปวัฒนธรรม มีส่วนสาคัญในการเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการ สามารถสร้างความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน
และความประทับใจต่อผู้มาเยือน ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความซาบซึ้งใจในเรื่องราวที่นาเสนอ ตลอดจนการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน (กรมการท่องเที่ยว, 2558 หน้า 8) ซึ่งการสื่อ
ความหมายโดยใช้บุคคล นอกจากจะเป็นการสื่อความหมายด้านข้อมูลข่าวสาร ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานเพราะสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน การสื่อความหมายโดยการพูดเป็นการแปลความที่เข้าใจ
ง่าย คงความถูกต้องของเนื้อหาไว้ได้ใช้ภาษาพูดเชิงสนทนา ในการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ เป็นการนาความ
เป็นจริงเกี่ยวกับ ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี หรือเหตุการณ์ที่สาคัญในอดี ตมาเล่าให้นักท่องเที่ยวเกิ ด
ความรู้สึกและความเข้าใจ (สุรเชษฎ์ เชษฐมาส และสารัฐ รัตนะ, 2543) นอกจากนี้แล้วการสื่อความหมายไม่ใช่แต่
เพีย งจะนาเสนอข้อ มูลทางประวัติศ าสตร์เพียงด้า นเดี ยว ควรจะมีการนาเสนอให้ นัก ท่อ งเที่ ยวหรือ ผู้รับสารได้ มี
ทางเลือกในการตีความหมายทางประวัติศาสตร์ โดยที่ผู้ส่ือความหมายไม่ได้เป็นผู้สรุปให้นักท่องเที่ยวฟัง เพราะบาง
เรื่องอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป ซึ่งสอดคล้องกับ Cronbach (1963) การแปลความหมาย คือ การพิจารณาตีความใน
สถานที่ ไ ด้ รับรู้ ม า จากประสบการณ์ ห ลาย ๆ ด้ า น และในการสื่อความหมาย หรือ การน าเสนอข้ อ มู ล ทางด้ า น
ประวัติศาสตร์จะต้องคานึงถึงความเหมาะสมสถานะทางวัยวุฒิของผู้รับการสื่อความหมายด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
Cohen กลุ่มเยาวชน กิจกรรมควรนาเสนอเป็นการสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เนื้อหาไม่สลับซับซ้ อน กลุ่ม
นักศึกษา ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการทารายงาน กลุ่มศึกษาดูงาน สนใจข้อมูลความรู้ ด้านบริหารจัดการ
เฉพาะเรื่อง กลุ่มวัยทางาน สนใจและเชี่ยวชาญเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย กลุ่มครอบครัว ต้องการให้ลูก ๆ มี
ประสบการณ์เดินทาง ใช้เวลาร่วมกันทากิจกรรมในครอบครัว และกลุ่มผู้สูงวัย สาหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง มีรายได้
ให้ความสาคัญกับธรรมชาติ สุขภาพจิต คติธรรม วิถีชีวิตและกิจกรรมที่ไม่ใช้พละกาลังมาก

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2716

ในการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวทางด้านประวัตศิ าสตร์ ควรจะมีการสอดคล้องเรื่องขาขันสักเล็กน้อย
ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะที่ผสมผสานกับศาสตร์หลายแขนง เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดจากการรับข้อมูลการสื่อสารที่มาก
เกินไปจนก่อให้เกิดความอคติได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Tillden (2011) ที่ว่า การสื่อความหมายมีจุดมุ่งหมายหลักไม่ใช่เพื่อ
เป็นการสั่งสอนหรือชี้นา แต่เป็นการกระตุ้นหรือเร่งเร้าความรู้สึกของนักท่องเที่ยว และการสื่อการสื่อความหมายเป็น
ศิลปะที่ผสมผสานกันหลายแขนงในการนาเสนอถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
หรือ สถาปั ตยกรรม และในการสื่อความหมายทางการท่อ งเที่ย วทางน้ารอบเกาะอยุ ธยานั้น จะต้อ งมีความเป็ น
มาตรฐานในการนาเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ Roland Barthes (2011) กระบวนการสร้าง
ความหมายที่เครื่องหมายทุกเครื่องหมายจะต้องมี และเป็นที่รับรู้และเข้าใจได้ สาหรับการรับสารส่วนใหญ่ขั้นตอน
แรก เป็นความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระหว่างสัญลักษณ์กับตัวอ้างอิ ง กล่าวคือ เป็นการให้ความหมายกับสิ่งที่กล่าวถึง
โดยตรง เป็นความหมายที่มีลักษณะเป็นสากล (Universal) เป็นความหมายเดียวสาหรับทุกคน

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนาการสื่อความหมายการท่องเที่ยว
รอบเกาะเมืองอยุธยา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบนพื้นฐานการเรียนรู้และการนามาปรับใช้การสื่อความหมายการ
ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานในการนาชมรอบเกาะเมืองอยุธยา ทาให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะ สาหรับบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมือง ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. บริษัทท่องเที่ยวเอกชน สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อพัฒนาความรู้ และเข้าใจต่อ
การสื่อความหมายการท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมืองอยุธยา
2. สถานบันการศึกษา สามารถนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการรวบรวมในครั้งนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนและ
การฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรูปแบบการสื่อความหมายการท่องเที่ยวทางน้าที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3. ประชาชนท้องถิ่น สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมและสามารถให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นได้
อย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครัง้ ต่อ ๆ ไป ควรดาเนินการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงลึกเจาะเป็นรายพื้นที่ เพราะยังมีหลายพื้นที่มี
โบราณสถานที่น่าสนใจ โดยเฉพาะย่านเมืองเก่า ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ การค้าขาย การเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ชาวต่างชาติ ทั้งในเกาะเมืองและนอกเกาะเมือง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ยฉบับนี้สาเร็ จลงได้ด้วยการสนั บสนุน และความช่วยเหลืออย่า งดีย่ิงของผู้เกี่ยวข้อ งทุกท่ านที่ใ ห้
ค าปรึ ก ษางานวิจั ย ที่ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ แนะน าและข้ อ คิ ด เห็ น ต่า ง ๆ ในการวิ จั ย มาโดยตลอด ผู้ วิจั ย และคณะที ม วิ จั ย จึ ง
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ได้สนับสนุนทุนในการทาวิจัย จนสาเร็จลุลว่ งไปได้ด้วยดี
ขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทนาเที่ยวใน
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พื้นที่ บริษัทเรือเช่า และแหล่งท่องเที่ยวทุก ๆ พื้นที่ วัดวาอารามต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือข้อมูลในแบบสอบถามและ
ให้ขอ้ มูลต่าง ๆ จนงานวิจัยเล่มนี้สาเร็จลงด้วยดี
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อัตลั ก ษณ์ชุ ม ชน: แนวทางการส่ ง เสริม การท่องเที่ย วโดยชุ มชนตาบลสวนขั น
จังหวัดนครศรีธรรมราช
Identity of Community: a guideline to promoting Community – Based Tourism
Tambon Sawnkhan, Nakhon Sri Thammarat province
ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน1* บารุง ศรีนวลปาน1 พัชรี สุเมโธกุล1 และชัชวาลย์ รัตนพันธุ์1
Chawanrat Srinounpan1*, Bamrung Srinounpan1, Patcharee Sumethokul1 and
Chatchawan Rattanapan1
บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงอัตลักษณ์ชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน และ 2) เพื่อ
นาเสนอแนวการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน ตาบลสวนขัน อาเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อศึกษาถึงอัตลักษณ์ชุมชน การหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่าน
อัตลักษณ์ชุมชน โดยผลการวิจัยพบว่า ชุมชนตาบลสวนขันมีอัตลักษณ์ชุมชนทั้งทางด้านประวัติศาสตร์คือชื่อสวนขัน
จากการมีต้นขันจานวนมาก ดอกขันเป็นดอกไม้ประจาตาบลสวนขัน ด้านวิถีชี วิตคือเป็นชุมชนที่มีอาชีพเลี้ยงผึ้งโพรง
และทาสวนผลไม้แบบผสมผสานหรือสวนสมรม ด้านวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อคือตาบลสวนขันมีพ่อท่าน
คล้ายวาจาสิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาศัย
ปัจจัยที่สาคัญ 3 ด้านในการจัดการท่องเที่ยว คือ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
และด้ านสิ่ง อานวยความสะดวก และการมีส่ว นร่ วมในการอนุ รัก ษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อม การจั ด
กิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยนาดอกขันและ
อาชีพการเลีย้ งผึง้ ของชุมชนมาเป็นสัญลักษณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ชุมชน การจัดการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วม
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Abstract
This research aims to 1) study the identity of community and community tourism management and 2) to
present the concept of community tourism’s promotion through reflection of the identity of Sawnkhan community
Nakhon Si Thammarat. This study is a qualitative research. The focus groups and in-depth interviews is use to
study the identity of the community, finding to manage community travel and promote tourism through
community of identity. The results show that the community of Tambon Sawnkhan has a community identity,
both in history and in the name of the park. The Khan flower is a flower of park. Life in community is
beekeepers and gardener of the horticultural fruit garden or mixed garden. The culture, traditions and believes
of Sawnkhan is travel PhoThanKhlai Wajasit. He is the monk that anchors of the mind and believe of people in
Tambon Suan Khan. Community tourism management is based on three key factors in tourism management
which are community participation, tourist attractions and amenities. Also making the symbolic in promoting
tourism of the community by participation in the conservation of natural resources and the environment, traveling
activities, community-based product development and community-based branding.
Keywords: identity of community, tourism management, promoting tourism, participation

บทนา
ปัจจุบันพบว่ากระแสความสนใจและให้ความสาคัญต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเข้าไปซึมซับประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทาให้วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ถูกใช้เป็นจุดขายและกลายเป็นสินค้า
เพื่อดึงดูดความสนใจและเงินตราจากนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในและภายนอกมากขึ้น รวมทั้งรัฐบาลได้มีการส่งเสริม
การท่อ งเที่ย วในประเทศอย่า งจริง จัง มีการส่ งเสริ มการอนุรักษ์ ฟื้น ฟูวั ฒนธรรมท้อ งถิ่ นควบคู่ไ ปกั บการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการกระตุ้นให้คนไทยท่องเที่ยวในไทยด้วยการลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยว
ในไทย โดยคาดหวังว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศจะมีมูลค่าโดยรวมมากขึ้นถึง 1 ล้านล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโต
ให้กับธุรกิจท่องเที่ยวในระยะยาวและกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ซึ่งหัวใจสาคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ 1) การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในชุมชน 2) การบริหารจัดการบนพื้นฐานความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของตน และการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชน 3) มีการนาเสนอ “ของดีชุมชนและความภาคภูมิใจ” ผ่านการนาเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว
4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้การท่องเที่ยวโดยชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนา
5 ด้าน คือ 1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนทุกภาคส่วน 2) มีการจ้างงาน ลดความยากจน และเกิดการ
เกื้อกูลกันในสังคม 3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาโลกร้อน 4) รักษาคุณค่า
มรดกทางวัฒนธรรม และ 5) อยู่ร่วมกันอย่างสันติ (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2561)
ตาบลสวนขัน เป็นตาบลหนึ่งในเขตการปกครองของอาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ทั้งสิ้น
62.39 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ บ้านสวนขัน บ้านเทพรัตนา บ้านยางในลุ่ม บ้านน้าน้อย บ้านไทร
งาม บ้านคลองปีกเหนือ บ้านนายน บ้านหนองเหรียง และบ้านจอมทอง สวนขันมีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ชุมชนที่
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น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อของ “สวนขัน” มีที่มาจากการสถานที่แห่งนี้เดิมทีมีต้นขันเป็นจานวนมาก โดยต้นขันเป็น
ไม้ยนื ต้นมีลักษณะใบคล้ายต้นตีนเป็ดหรือต้นยูคาลิปตัส ออกดอกปีละครั้ง ในช่วงปลายหน้าแล้ง และคาดว่าน่าจะเป็น
ต้นไม้ที่พบมากในภาคใต้ซึ่งสังเกตได้จากการตั้งชื่อชุมชนตาบลตามต้นขัน เช่น เกาะขัน (นครศรีธรรมราช) บางขัน
(นครศรีธรรมราช) ควนขัน(สตูล) โดยดอกขันเป็นดอกไม้ประจาตาบลสวนขัน ดอกมีลักษณะห้อยลงตามแรงโน้มถ่วง
โลก ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบดอกรูปไข่ ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร
มีหลายสี ที่พบในตาบลสวนขันจะมีอยู่สามสีโดยเรียกตามความเชื่อของความเป็นต้นไม้มงคลคือ ดอกขันเงิน คือดอก
ขันที่มีกลีบดอกนอกเป็นสีขาว ดอกขันทองคือดอกขันที่มีกลีบดอกนอกเป็นสีนาตาลอมส้
้
ม และดอกขันนาคคือดอกขัน
ที่มีกลีบดอกนอกเป็นสีแดงอมน้าตาล หรืออาจเรียกว่าขันรุ่งเรือง ดอกขัน อาจมีช่ือเรียกแตกแต่งตามแต่ละภูมิภาค
เช่นบางถิ่นเรียกว่า ดอกกระดิ่งนางฟ้า ดอกปีใหม่ ดอกสารภีนา้ ดอกโชค เป็นต้น

ภาพที่ 1 ดอกขัน
สวนขั น นอกจากชื่อ ที่ มี ค วามเป็ น เฉพาะแล้ ว ชุม ชนสวนขั น ยั ง มีเอกลั ก ษณ์ แ ละโดดเด่ น ไม่ เหมือ นใคร
เป็นเมือง “สองธรรม” คือมีทั้งธรรมะและธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ มีวัดธาตุน้อย ซึ่งเป็นวัดที่สาคัญที่มี
พระเจดียแ์ ละสรีระสังขารพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ให้นักท่องเที่ยวมากราบนมัสการ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักได้ยิน
กิตติศัพท์ในคุณงามความดีของท่าน วัดสวนขัน ซึ่งเป็นวัดที่พ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ได้พัฒนาและเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่
วัดแห่งนี้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ โดยที่วัดแห่งนี้จะมีรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชา
เช่นเดียวกันกับวัดธาตุนอ้ ย ในขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของสวนขันก็มีอยู่หลากหลาย ทั้งการเดินป่า
ภูเขา น้าตก และชมสวนผลไม้ นอกจากนี้ยัง มีแหล่ง เรีย นรู้ที่ใ ห้นั กท่ อ งเที่ ยวได้สั มผั ส และทดลองทาด้ วยตนเอง
เช่น การทาผ้ามัดย้อมซึ่งเป็นการใช้สีธรรมชาติมาย้อมผ้า การสร้างโพรงผึ้ง การเก็บน้าผึ้ง ซึ่งอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรง
เป็นอาชีพที่มีการสืบทอดกันมายาวนาน มีการร่วมกลุ่มกันเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ มีผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านทาการ
สอนให้นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจสร้างโพรงผึ้ง สอนให้รู้วิธีการเลี้ยงผึ้งโพรง และยังมีการนาน้าผึ้งที่ได้จากการเลี้ยง
ผึ้ง มาวางขายเพื่อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ย วซื้ อ เป็ น ของฝากของขวั ญ นอกจากนี้ส วนขั นยั ง มีส ถานที่ พั ก มีอ าหารพื้น บ้ า น
โดยเฉพาะแกงบอนที่หาทานยากแล้วในปัจจุบันให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานอีกด้วย จากจุดแข็งด้านต่างๆ ของตาบล
สวนขันเหล่านีก้ ลับยังไม่เป็นที่รู้จัก หรือรู้จักเฉพาะกลุ่มชุมชนใกล้เคียงเท่านั้น ดังนั้นทีมนักวิจัยได้เข้ามาศึกษาเพื่อหา
แนวการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงอัตลักษณ์ชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
2. เพื่อนาเสนอแนวการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน
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ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาเนือ้ หา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว ปัจจัยของการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว (Tourism) ตามความเข้าใจโดยทั่วไป หมายถึง การเดินทางของบุคคลหนึ่งจากอีกที่หนึ่งไป
ยังอีกที่หนึ่ง เพื่อพักผ่อน หรือติดต่อทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2550)
การท่องเที่ยวถือเป็นการพักผ่อนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการนากิจกรรมนันทนาการเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เดินทางเกิด
การผ่อนคลายและมีความสุขระหว่างการเดินทางไปทากิจกรรมจากที่ หนึ่ง ซึ่งหมายถึงการจากที่อยู่อาศัยไปยังอีกที่
หนึ่งที่ถือเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ เช่น การเดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยว ไปเยี่ยมเพื่อน เยี่ยมญาติ
หรือไปพักผ่อนหย่อนใจ
การท่ องเที่ยวนอกจากก่อให้ เกิด ความสุข ความผ่อ นคลายแล้ว การท่องเที่ยวยังมีความสาคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย เช่น เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคง เกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวโดยตรง เช่น โรงแรม ภัตตาคาร บริษัทนาเที่ยว เกิดการประกอบอาชีพเสริมในชุมชน เช่น งานหัตกรรม
สินค้าชุมชน ทาเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นตัวช่วยในการสนับสนุนฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม และประเพณี เป็นตัวช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่พ้ืนที่นั้น
2. ปัจจัยของการท่องเที่ยว
จากการศึกษาจากงานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (ชิตวร ประดิษฐ์รอด, 2557; Collier
& Harraway, 1997; บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2542; เทิดชาย ช่วยบารุง, 2551) ดังนี้
2.1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถดึงดูดหรือโน้มน้าวใจให้เกิดความ
สนใจปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
2.1.1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา คือ ความงามตามธรรมชาติที่สามารถดึงดูด
ให้คนไปเยือนหรือไปเที่ยวในพื้นที่นั้น เช่น หาดทรายที่สวยงาม สภาพป่า และชีวิตสัตว์ป่า เป็นต้น
2.1.2 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึน้ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้
มนุษย์ไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพื้นที่นั้น เช่น สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็นต้น
วิถีชีวิตจากการกระทาของคน เช่น ตลาดน้า รวมทั้งกิจกรรม (Activity) ที่คนเราสร้างขึ้นมา เช่น การแข่งกีฬา การ
แสดง การจัดเทศกาล เช่น งานเทศกาลอาหาร งานเทศกาลผลไม้ เป็นต้น
2.2 สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่รองรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทาให้การ
เดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายที่สาคัญมากที่สุดคือ เรื่องที่พักแรม ต้องมีสาธารณูปโภคครบสิ่ง
สาคัญอันดับรองลงมา คือ การบริโภค ต้องมีร้านอาหารบริการสาหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าที่ระลึก
2.3 การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง ต้องมีการคมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น
อย่างสะดวก
3. การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ ยวที่ชุมชนเป็นผู้กาหนดกระบวนการทิศทาง และรูปแบบการ
ท่องเที่ยวของตนเอง ซึ่งมีชาวบ้านเป็นเจ้าของชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวนั้นๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
จัดการแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์ทั้ง ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและรูปแบบการดาเนินชี วิต เพื่อ
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สร้างการพัฒนาให้เกิดการยั่งยืนสู่ชนรุ่นหลังและเกิดประโยชน์สูงสุด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อ้างใน วีระพล
ทองมา, 2561) ดังนั้นหัวใจสาคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การมีสว่ นร่วมของชุมชน (Community Participation)
ในกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น การประดิษฐ์ และจาหน่ายสินค้าหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เทศกาล
ประเพณี การนานักท่องเที่ยวชมกระบวนการทางการเกษตร เป็นต้น (ชูวิทย์ ศิริโชคเวชกุล, 2544)
การมีส่วนร่วม คือ การร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยที่ทุกฝ่ายต้องร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วม ตัดสินใจ
ร่วมคิดค้นปัญหา ร่วมลงทุนและรับผลประโยชน์ตอบแทน ร่วมปฏิบัตงิ านติดตามและประเมินผล และดาเนินการต่างๆ
ในชุมชน รวมตลอดถึงการจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชนด้วยตนเอง ดังนัน้ ลักษณะของการมีส่วนร่วมสามารถสร้าง
มิติ หรือองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหาและการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน (กฤติยา สมศิลาและกนกกานต์ แก้วนุช, 2561)
4. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์
อัตลักษณ์ (Identification) แปลว่าการกาหนด หรือสิ่งที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของคนหรือสิ่งนั้น ที่ทาให้
สิ่งนั้นโดดเด่นขึ้นมาหรือแตกต่างจากสิ่ งอื่น อัต ลักษณ์มี 2 ประเภท คื อ อัตลักษณ์ที่เกิดจากการนิย ามตนเอง
และอัตลักษณ์ที่สังคมนิยามให้ดังแนวคิดของ Golfman (1963 : 118-121) นักสังคมวิทยาในสายสัญลักษณ์สัมพันธ์ได้
จาแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่างอัตลัก ษณ์ส่วนบุ คคล และอัตลักษณ์ ทางสังคม โดยอั ตลักษณ์ข องปัจเจก
ประกอบด้วย 2 ส่วน เขานิยามว่าความคิดความรู้สกึ ที่ปัจเจกมีต่อตัวเองว่า “Ego Identity” ส่วนภาพปัจเจกในสายตา
คนอื่น ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว เขาเรียกว่า “Personal Identity” ส่วน “Social Identity” ของบุคคล
คือ สถานภาพทางสังคม เช่น อาชีพ ชนชัน้ เพศ ชาติพันธุ์ หรือศาสนาที่ปัจเจกบุคคลนั้นสังกัดอยู่
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กฤติยา สมศิลา และกนกกานต์ แก้วนุช (2561) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผล
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งพบว่าปัจจัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสูงจะส่งผลให้ผลการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนอยูใ่ นระดับที่สูงขึน้ และปัจจัยขีดความสามารถ
ของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนอย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าเมื่อชุมชนบ้านโพนมีปัจจัยขีดความสามารถของการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนสูงจะส่งผลให้ผลการจัดการการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนอยูใ่ นระดับที่สูงขึ้นด้วย
วิชสุดา ร้อยพิลา และปรีดา ไชยา (2558) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของทรัพยากร
ท่องเที่ยวที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งพบว่าองค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวมี
ผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยด้านสิ่งอานวยความสะดวกจะมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์มากที่สุด รองลงมาคือด้านความเป็นมิตรไมตรี และด้านสิ่งดึงดูดใจ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า มี 4 องค์ประกอบของปัจจัย
ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีผลต่อการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ องค์ประกอบด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้านความเป็นมิตรไมตรี องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ และองค์ประกอบด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ชิตวร ประดิษฐ์รอด (2559) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว และ
ปั จ จั ย แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กท่ อ งเที่ ย วปริ ม ณฑลของคนวั ย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าด้านองค์ประกอบของการบริการเพียงปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยว
ปริมณฑลของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยด้านความดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
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และด้านความสาราญจากแหล่งท่องเที่ยวไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว แต่แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม
สถานภาพและชื่อเสียงส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว
Suansri, M (2559) ได้ ทาการศึกษาเกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนาและส่ง เสริมการท่องเที่ยวเพื่อ
สะท้อนอัตลักษณ์ ตลาดน้า บางน้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวมีการรับรู้อัตลักษณ์ที่มีต่อชุมชน
ตลาดน้าบางน้าผึ้ง ด้านวิถีชีวิต คือ มีอาชีพดั้ง เดิมทาสวนเกษตรผสมผสาน ด้านวัฒนธรรมประเพณี คือ การมี
อัธยาศัยไมตรีและแสดงออกซึ่งไมตรีจิตต่อนักท่องเที่ยว และด้านการจัดการท่องเที่ยว คือ การมีเส้นทางจักรยานชม
วิถีชีวิตชุมชน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความปลอดภัยและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ส่วนความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อชุมชน ด้านจัดการสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวคือการดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกมีค วามสะดวกในการเดิ น ทาง ด้ า นการให้ บริก ารร้ า นค้ า และสิ น ค้ า มีก ารให้ บริ ก าร
ที่ ดี สุ ภ าพอ่ อ นน้ อ ม และมี อั ธ ยาศั ย ที่ ดี และด้ า นบุ ค ลากรให้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยความเต็ ม ใจ และใส่ ใ จ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ส าหรั บ แนวทางในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สะท้ อ นอั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน
ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ ง คื อ การบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วโดยการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในการก าหนดอั ต ลั ก ษณ์
ของชุ ม ชนที่ มี ส่ ว นส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น โดยการพั ฒ นารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย ว เส้ น ทางกิ จ กรรม
การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และการให้ ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วควบคู่ กั บ การให้ ค วาม
รู้ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ เพื่ อ ให้ เ กิ ด จิ ต ส านึ ก ในการมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการรวบรวมภูมปิ ัญญาท้องถิ่นจัดตัง้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
จากปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดยชุม ชนทั้ ง จากหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี
และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ทีมนักวิจัยได้นามาเป็นแนวทางให้การรวบรวมข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการสรุปผลงานวิจัยในครัง้ นี้

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
วิธีการศึกษา รวมทั้งข้อมูลจากงานวิจัย เอกสารวิชาการ และบทความที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เพื่อสารวจ เก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เป็นการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ทัง้ ในส่วนของการศึกษาถึงอัตลักษณ์ชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยวิธีการสนทนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
การวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา นาทฤษฎีวิชาการต่างๆ มานาเสนอเป็นการจัดการการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนโดยคงอัตลักษณ์ของชุมชนและสรุปผลการวิจัยในเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
จากการลงพื้นที่เพื่อระดมสมองกับกลุ่มชุมชนสวนขันจานวน 30 คน เพื่อหาอัตลักษณ์ชุมชน และหา
ข้อตกลงร่วมกันในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนพบว่า ชุมชนมีแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนดังนี้
1. กาหนดแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน สรุปผลได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนตาบลสวนขัน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
แนวทางในการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
(1) ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของ ชุมชนในตาบลสวนขันมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีหัวหน้ากลุ่ม
ชุมชน
สมาชิก มีกรรมการบริหารกลุ่มที่มีรูปแบบชัดเจน โดยทุกฝ่ายมีการร่วมคิดร่วม
วางแผน ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มคิ ด ค้ น แก้ ปั ญ หา ร่ ว มด าเนิ น การ ติ ด ตามและ
ประเมินผล ตลอดจนมีการจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชนด้วยตนเอง จากการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนท าให้ ชุ ม ชนมี ค วามพร้ อ มในการตอนรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยว
หลั ก ที่ ไ ม่ อิ ง กั บ ฤดู ก าล เช่ น การไหว้ พ ระ ขอพร การรั บฟั ง ประวั ติ เ รื่ อ งเล่ า
ประวั ติ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ ต านานพระนางเลื อ ดขาว สถานที่ จ ริ ง และ
โบราณวั ต ถุ ที่ มี ก ารขุ ด พบขึ้ น การดู การสาธิ ตการมั ดย้ อม และกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล เช่น
- ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าได้เนื่องจาก
อากาศไม่ร้อน ฝนน้อย สามารถดูการเลีย้ งผึง้ และทาโพรงผึง้ ได้ เนื่องจากเป็นช่วง
ที่ผึ้งเข้าทารังในโพรงผึ้ง สามารถดูการสาธิตการทาผ้ามัดย้อมจากการนาใบขัน
และเดินดูดอกขันได้เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้นขันออกดอก
- ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน เป็นช่วงหน้าร้อน ผึ้งเริ่มให้น้าผึ้ง นักท่องเที่ยว
สามารถดู ก ารสาธิ ต วิ ธี ก ารตั ด น้ าผึ้ ง ได้ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ช่ ว งฤดู ผ ลไม้
นักท่องเที่ยวสามารถชมสวนผลไม้สมรมและสามารถช็อป ชิมผลไม้ตามฤดูกาล
ได้
- ช่ ว งเดื อ นเมษายน-มิ ถุ น ายน เป็ น ช่ ว งหน้ า ร้ อ น ผึ้ ง โพรงเริ่ ม ให้ น้ าผึ้ ง
นักท่องเที่ยวสามารถดูก ารสาธิตวิธีการตั ดน้าผึ้งได้ นอกจากนี้ยั งเป็น ช่วงฤดู
ผลไม้ นักท่องเที่ยวสามารถชมสวนผลไม้สมรมและสามารถช็อป ชิมผลไม้ตาม
ฤดูกาลได้
- ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เป็นช่วงหน้าฝน ผึ้งทิ้งรังไปแล้ว นักท่องเที่ยว
สามารถดูการสาธิตการทาโพรงผึ้งได้ สามารถ ชมสวนผลไม้สมรมและยังอยู่
ในช่วงฤดูกาลของผลไม้สามารถช็อป ชิมผลไม้ตามฤดูกาล
- ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นช่วงปลายฝน เข้าสู่หน้าหนาวในภูมิภาคอื่น
นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่า ดูการสาธิตต่าง ๆ ได้
แนวทางในการต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว จะมอบหมายให้ ก ลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ท่ อ งเที่ ย วต าบลสวนขั น เป็ น แกนน าหลั ก ในการน าเที่ ย ว และให้ ชุ ม ชนอื่น ที่ มี
ศักยภาพพร้อ มรับนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมตามโปรแกรมที่ นักท่องเที่ย ว
เลือก และให้หัวหน้ากลุ่มชุมชนประสานสมาชิกพร้อมมอบหมายหน้าที่ในการ
ดูแลนักท่องเที่ยว
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ตารางที่ 1 แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนตาบลสวนขัน (ต่อ)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
แนวทางในการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
(2) ด้า น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใ จ ท า ง ก า ร ชุมชนตาบลสวนขันมีสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ทั้งสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา คือ สภาพป่าที่เป็นธรรมชาติ ภูเขา น้าตก และ
สิ่ง ดึง ดูด ใจทางการท่อ งเที่ย วที่ มนุ ษย์ส ร้า งขึ้น เช่น วัด สวนผลไม้ และ
กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน โดยในส่วนนี้ชุมชนมีความตระหนักถึง
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมโดยมีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายทุกส่วนไม่ตัดไม้
ไม่ทิ้งขยะ หรือเผาทาลาย และให้คงความเป็นธรรมชาติของป่าเทือกเขา
หลวงเอาไว้ รวมทั้งการคงสภาพป่าชุมชนโดยเฉพาะสวนสมรม สวนมังคุด
อายุ 100 ปี
(3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สวนขันมีความพร้อมในสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการท่องเที่ยว เช่น มี
ที่พัก มีอาหาร มีกิจกรรมในทา มีของฝากของขวัญ การเดินทางสะดวกทั้ง
รถยนต์ รถไฟ หรือปั่นจักรยานบนถนนภายในหมูบ่ ้าน พร้อมทั้งมีการรักษา
ความปลอดภัยในกับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้สวนขันมีความพร้อมด้า น
ทรัพยากรบุคคล ทั้งไกด์นาเที่ยว ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกในชุมชนที่พร้อม
ต้อนรับนักท่องเที่ยว
2. จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมอบหมายให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตาบลสวนขัน
เป็นแกนนาหลักในการนาเที่ยว และให้ชุมชนอื่นที่มีศักยภาพพร้อมรับนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วม โดยเบื้องต้นมี
โปรแกรมการท่องเที่ยวไป-กลับ 1 วัน โดยสามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ทั้งปีจานวน 5 โปรแกรม ตัวอย่างโปรแกรม
การท่องเทีย่ วดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวไป-กลับ 1 วัน
3. หาอั ต ลั ก ษณ์ ชุ ม ชน สวนขั น เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก มากนั ก จึ ง ต้ อ งท าการ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่อื ออนไลน์และผสานความร่วมมือกับ ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ในระดับจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักสวนขัน พร้อมสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนลงบนผลิตภัณฑ์ของ
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ชุมชน ดังนั้นชุมชนจึงเกิดการระดมความคิดร่วมกันเพื่อสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าที่สะท้อนตัวตนของชุมชน โดยนา
น้าผึง้ ซึ่งเป็นผลผลิตของชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางการออกแบบดังนี้

ภาพที่ 3 การลงพืน้ ที่กลุม่ วิสาหกิจชุมชนตาบลสวนขัน เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยกับกลุม่
3.1 บทสรุปแนวทางการออกแบบ (Design Brief) ผลิตภัณฑ์น้าผึ้งโพรงไทย ตาบลสวนขัน
-Honey For Healthy (น้าผึง้ สวนขัน น้าผึง้ สาหรับคนรักสุขภาพ / ศาสตร์สาหรับคนรักสุขภาพ)
-Honey Gold (น้าผึง้ สวนขันคุณภาพดั่งทอง)
-Honey Secret (ความลับแห่งสวนผึง้ )
-Support (สนับสนุนแนวความคิดในการออกแบบ) ผลผลิตของน้าหวานจากดอกไม้และจากแหล่งอื่นๆ
ที่ผึ้งงานนามาเก็บสะสมไว้ โดยผ่ านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีแล้วสะสมไว้ในรังผึ้ง ซึ่งปกติ
แล้วน้าผึ้งจะมีกลิ่น รส สี ที่ต่างกันออกไปตามชนิดของพืชนั้นๆ น้าผึ้งมีส่วนผสมของน้าตาลและสารประกอบอื่นๆ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฟรักโทสกับกลูโคส และมีวิตามินและแร่ธาตุผสมอยู่ด้วย เป็นสารที่ทาหน้าที่ช่วยต่อต้านอนุมูล
อิสระเป็นหลัก จากข้อมูลข้างต้นน้าผึง้ จึงเป็นที่นิยมมากสาหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ
3.2 บุคลิกลักษณะของงาน (How to Communication: Mood & Tone)
ดูเป็นธรรมชาติ (Natural) ดูเป็นวัฒนธรรม (Cultured) ดูเป็นมิตร (Friendly)

ภาพที่ 4 แนวความคิดในการออกแบบ
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3.3 ขั้นตอนและกระบวนการออกแบบ
3.3.1 ศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ประจาท้องถิ่นเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ ดังข้อมูล
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แรงบันดาลใจในการออกแบบ
แรงบันดาลใจในการออกแบบ

แนวความคิดในการพัฒนา
ลายประจ ายาม หนึ่ ง ศิ ล ปะสมั ย ศรี วิ ชั ย ช่ ว งพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 12-17 โดยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดี ย
อินโดนีเซียและเอาสูไ่ ทย ซึ่งลายประจายามจะอยู่บน
ประตูทางเข้าสถาปัตยกรรมของวัดทางภาคใต้เกือบ
แทบทุกวัด
การท่ อ งเที่ ย วเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ ห้
จ.นครศรี ธ รรมราช เป็ น 1 ใน 12 เมื อ งต้ อ งห้ า ม
พลาดนั้น และขนานนามให้ ที่น้ีได้ ช่ือ ว่า “นครเมือ ง
สองธรรม” มาจากคาว่า ธรรมะ+ธรรมชาติ
ดอกขัน ดอกไม้ประจาตาบล และเป็นชื่อตาบล

รังผึ้ง เปรียบเสมือนบ้านของผึ้ง แต่นอกจากเป็นที่ อยู่
อาศัยแล้วมันก็ยังเป็นที่เก็บน้าผึง้ อีกด้วย
ไม้ตักน้าผึ้ง (Honey Dipper) ไม้สาหรับช่วยควบคุม
ปริมาณและทิศทางในการตักน้าผึง้
3.3.2 ทาการออกแบบภาพร่างตราสัญลักษณ์ด้วยมือ โดยดึงเอาศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ผสมผสาน
กับเอกลั ก ษณ์ เฉพาะถิ่ น ของ ต.สวนขั น อ.ช้า งกลาง จ.นครศรี ธรรมราช มาเป็ น แรงบั น ดาลใจในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ร่างตราสัญลักษณ์ด้วยมือ
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3.3.3 ทาการออกแบบภาพร่างตราสัญลักษณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการ
ออกแบบ คือ Adobe Illustrator Cc 2017 เพิ่มสีที่แทนเอกลักษณ์จากแรงบันดาลใจดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ร่างตราสัญลักษณ์ด้วยคอมพิวเตอร์
3.3.4 หาข้อสรุปรูปแบบตราสัญลักษณ์ จาก 5 รูปแบบที่ได้ทาการออกแบบในข้างต้น พร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการระดมสมองของชุมชน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร การเพิ่มคาบ้านสวนขันเป็น
ภาษาไทย และนาเสนอตราสัญลักษณ์ตน้ แบบของบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกจากชุมชนดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ตราสัญลักษณ์ตน้ แบบของบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนสาหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
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สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผล
จากการลงพื้นที่ตาบลสวนขันเพื่อหาอัตลักษณ์ชุมชน และหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
โดยชุมชนมีแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่อาศัยปัจจัยที่สาคัญ 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชุ ม ชนในต าบลสวนขั น มี ก ารรวมกลุ่ ม กั น เป็ น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน มี หั ว หน้ า กลุ่ ม สมาชิ ก
มีกรรมการบริหารกลุ่มที่มีรูปแบบชัดเจน โดยทุกฝ่ายมีการร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมคิดค้นแก้ปัญหา
ร่วมดาเนินการ ติดตามและประเมินผล ตลอดจนมีการจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชนด้วยตนเอง กลุ่มชุมชนที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินการท่องเที่ยวทั้งหมด 5 ชุมชนหลัก ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตาบลสวนขันที่
เป็นแกนนาหลักในการเป็นไกด์นาเที่ยว และแหล่งที่พักให้กับนักท่องเที่ยว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนขันเกษตรยั่งยืนที่
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทาผ้ามัดย้อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทยบ้านคลองปีกเหนือ กลุ่มส่ง เสริม
อาชีพเลีย้ งผึง้ บ้านลุม่ ในหินที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเลีย้ งผึง้ โพรงและผลิตสินค้าที่ระลึกของชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านหนองกุ้งที่ทาหน้าที่บริการอาหารพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยว และวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพและเรียนรู้การเพาะเห็ดชุมชนที่ทาหน้าที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านในการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของชุมชน โดยแต่ละกลุ่มชุมชนมีการวางแผนและดาเนินงานด้านการอานวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวใน
ทุ ก ๆ สถานที่ ท่อ งเที่ ย ว ซึ่ ง จากการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนท าให้ ชุ ม ชนมี ค วามพร้ อ มในการตอนรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนถือเป็นหัวใจสาคัญของการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่สอดคล้องกับชูวทิ ย์ ศิริโชคเวชกุล (2544) และกฤติยา สมศิลา และกนกกานต์ แก้วนุช (2561) ที่ได้กล่าว
ไว้วา่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการกาหนดกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว เช่น การประดิษฐ์ และจาหน่ายสินค้าหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เทศกาลประเพณี การ
นานักท่องเที่ยวชมกระบวนการทางการเกษตร เป็นต้นถือ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ทัง้ หมดนีถ้ ือเป็นหัวใจสาคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ชุมชนตาบลสวนขันมีสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ทั้งสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา
คือ สภาพป่าที่เป็นธรรมชาติ ภูเ ขา น้าตก และสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วัด สวนผลไม้
และกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งมีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนที่ชุมชนร่วมกันคิด
ขึ้นเบื้องต้น 5 โปรแกรมด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ชมเมืองโบราณ เล่าขานตานานพ่อท่านคล้าย 2) ศึกษาดูงานกลุ่ม
อาชีพตามศาสตร์พระราชา 3) ชุมชนมังคุด 100 ปี ของดีเมืองช้างกลาง 4) ชมสวนสวมรม ชิมและชมกาแฟในสวนผึ้ง
และ 5) ชมเมืองโบราณ เล่าขานตานานพระนางเลือดขาว ซึ่งการสร้างโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชุมชนคิดขึ้น
มีความสอดคล้องกับชิตวร ประดิษฐ์รอด (2559) และวิชสุดา ร้อยพิลา และปรีดา ไชยา (2558) ที่กล่าวไว้ว่ากิจกรรม
การท่องเที่ยวมีผลต่อการจูงใจต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสร้างกิจกรรมที่เป็นแรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม
และชื่อเสียงส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ชุมชนตาบลสวนขันมีความพร้อมในสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการท่องเที่ยว เช่น มีที่พัก มีอาหาร มี
กิจกรรมในทา มีของฝากของขวัญ การเดินทางสะดวกทั้งรถยนต์ รถไฟ หรือปั่นจักรยานบนถนนภายในหมู่บ้าน พร้อมทั้ง
มีการรักษาความปลอดภัยในกับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้สวนขันมีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งไกด์นาเที่ยว
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ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกในชุมชนที่พร้อมต้อนรั บนักท่องเที่ยว ซึ่ง สอดคล้องกั บ วิชสุดา ร้อยพิลา และปรี ดา ไชยา
(2558) ที่กล่าวไว้วา่ สิ่งอานวยความสะดวกจะมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมากที่สุด
แนวการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน
ชุมชนสวนขันมีอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน โดยชื่อสวนขันมีที่มาชื่อจากเดิมที่พนื้ ที่บริเวณนี้มีป่าขัน ซึ่งต้นขัน
เป็นไม้ยืนต้นและเป็นไม้มงคลมีลักษณะใบคล้ายต้นตีนเป็ดหรือต้นยูคาลิปตัส ออกดอกปีละครั้ง โดยดอกขันเป็น
ดอกไม้ประจาตาบลสวนขัน ซึ่งที่สวนขันมีอยู่ 3 สี คือ ดอกขันเงินคือดอกขันที่มีกลีบดอกนอกเป็นสีขาว ดอกขันทอง
คือดอกขันที่มีกลีบดอกนอกเป็นสีน้าตาลอมส้ม และดอกขันนาคคือดอกขันที่มีกลีบดอกนอกเป็นสีแดงอมน้าตาล
หรืออาจเรียกว่าขันรุ่งเรือง นอกจากนี้ชุมชนสวนขันยังมีอาชีพที่ถูกสืบทอดกันมายาวนาน คือ การเลีย้ งผึ้งโพรง จนถูก
ขนานนามว่าเป็นชุมชนคนเลีย้ งผึง้
จากอั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะของชุ ม ชนสวนขั น จึ ง เกิ ด แนวทางการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนผ่ า น
การสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนของตาบลสวนขันที่พร้อมให้
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญ ด้วยการนาดอกขัน ดอกไม้สัญลักษณ์ของชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาความเป็นชุมชนสวนขัน ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อธิปรายผล
ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การศึกษาถึงอัตลักษณ์ชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน โดยการลงพื้นที่ตาบลสวนขันเพื่อรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก ทาให้ทราบถึงอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนสวนขัน จนทาให้
สามารถสะท้ อ นอั ต ลั ก ษณ์ ข องชุม ชนผ่ า นผลิ ต ภั ณฑ์ชุม ชนได้ รวมทั้ ง สามารถหาข้ อ ตกลงร่ ว มกัน ในการจั ด การ
ท่องเที่ยวชุมชน ผ่านแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยอาศัยปัจจัยที่สาคัญ 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ทาให้เกิดโปรแกรมการท่องเที่ยว
แบบ ไป-กลับ 1 วัน และกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ตลอดทั้งปี
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2. การนาเสนอแนวการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน จากการลง
พื้นที่ตาบลสวนขันเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก ทาให้เกิดแนวทางการส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนของ
ตาบลสวนขันที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซือ้ เป็นของฝากของขวัญ ด้วยการนาดอกขัน ดอกไม้สัญลักษณ์ของ
ชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาความเป็นชุมชนสวนขัน

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ในงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงอัตลักษณ์ชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน ซึ่งถือเป็น
การศึกษาข้อมูลและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพจากการนาวิธีการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนที่อาศัยปัจจัยทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว และด้านสิ่งอานวยความสะดวกไปใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคของผู้ใช้บริการหรือ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งประสิทธิภาพจากการนาผลิตภัณฑ์ชุมชนไปส่งเสริมการท่อ งเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้นในการศึกษา
วิจัยครั้งต่อไปควรทาการศึกษาในประเด็นดังกล่าว อีกทั้งการหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่องทางการ
ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่สนับสนุนทุนวิจัยในครัง้ นี้
ขอขอบคุณกลุ่มสมาชิกชุมชนตาบลสวนขันทั้ง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตาบลสวน
ขัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนขันเกษตรยั่งยืน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลีย้ งผึง้ โพรงไทยบ้านคลองปีกเหนือ กลุ่มส่งเสริม
อาชีพเลีย้ งผึง้ บ้านลุม่ ในหิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านหนอง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
และเรียนรู้การเพาะเห็ดชุมชน
ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทีมนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เสียสละเวลา
ร่วมคิด ร่วมทา จนทาให้งานวิจัยนีเ้ สร็จความสมบูรณ์
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แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรของชุ ม ชนวอแก้ ว อ าเภอห้ า งฉั ต ร
จังหวัดลาปาง
Guidelines for Agro-Tourism Development Approach of WaoKeaw Community,
Hang Chart District in Lampang Province.
พิมพ์พศิ า จันทร์มณี1*
Pimpisa Chanmanee1*
บทคัดย่อ
การทาวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์คือ ศึกษาบริบทและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านวอ
แก้ว อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง การศึกษานี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง จานวน 10 คน
ประกอบกับการใช้แบบประเมินมาตรมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นเครื่องมือในการสอบถามในครั้ง
นี้ด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม โดยใช้
สถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนวอแก้วมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ เพราะมีความโดดเด่นทางด้านพื้นที่และเป็นแหล่งทาเกษตรเกษตรที่สาคัญของจังหวัดลาปาง
แต่ควรให้ความสาคัญในด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นอันดับแรก โดยต้องกาหนดเขตพื้นที่
การใช้ประโยชน์และเผยแพร่ เพื่อรองรับผู้มาเยือนและการรับรู้ร่วมกันของคนในชุมชน อีกประการหนึ่งคือ ควร
กาหนดบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเหมาะสมมาบริหารจัดการในทุกๆด้าน รองลงมาคือด้านการให้บริการของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควรจัดสรรหรือเพิ่มบุคลากรในการรองรับผู้มาเยือน ที่สามารถแนะนารายละเอียดต่าง ๆ นาชม
สถานที่และหรือบรรยายเกี่ยวกับชุมชน แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว โดยจะต้องถ่ายทอด
ความรู้และให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วน สุดท้ายคือควรให้ความสาคัญในด้านการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควร
มีดารกาหนดจานวนผู้มาเยือน และช่วงเวลาให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับการท่องเที่ยว
ได้ตลอดทั้งปี
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศักยภาพ การพัฒนา
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Abstract
This research objective was to study the context and the potential for agro-tourism development at
Wao Keaw Community, Hang Chat District in Lampang Province. This study was done by qualitative and
quantitative methods using in-depth interviews with experts who are involved and engaged in agro-tourism
destinations of Wao Keaw Community, Hang Chat District in Lampang Province, population being 10 people as
well as applying an agro-tourism quality standard evaluation form as a tool for this survey. Data was analyzed
by two ways: 1. qualitative data was analyzed through relevant literatures, field observation and interview, and
2. quantitative analysis was done though questionnaire. The basic statistics used to analyzed data were
percentage and mean.
The findings showed that Wao Keaw Community had a potential to develop into an agro-tourism
destination because of its location and the major area for agricultural production in Lampang Province. However,
the priority should be given to the management of agro-tourism. The area must be defined for utilizing and
publishing to accommodate the visitors as well as creating awareness among the villagers within the community
regarding agro tourism. Another factor to consider was assigning the experts and specialists to manage all of
tourism related aspects. Followed by providing the services related to agro-tourism destinations; the community
should allocate or increase the number of the personnel to accommodate the visitors, providing necessary
details, tour as well as giving the information about the community, tourist attractions, and agricultural activities.
Knowledge and information must also be conveyed completely. Finally, the community should prioritize on
accommodating the visitors at agro-tourism destinations by limiting the fixed number of visitors and setting
service time clearly and appropriately to attract tourist all year round.
Keywords: Agro-tourism Potential Development

บทนา
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
จึงมีนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการกระจายรายได้สู่ชุมชนและภาคเกษตรกร ดัง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12 มียุทธศาสตร์ที่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืนโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญคือ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ
เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12, 2559) การท่องเที่ยวแบบเดิมนานวันเข้าก็ย่ิงเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ต่าลง เนื่องจากกลายเป็นการท่องเที่ยวมวลชนที่สว่ นใหญ่เดินทางเข้าชนสถานที่และถ่ายรูปเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวรุ่น
ใหม่มคี วามต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนในพืน้ ที่ที่ตนไปเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวัฒนธรรม
ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทากิจกรม หรือ ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน (สถาบันท่องเที่ยวโดยชุมชน,2557:ระบบออนไลน์)
รูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกแบบใหม่ที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการร่วมมือกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับ
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สินค้าคุณภาพ และมุ่งเน้น การกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และมีแนวทางการดาเนินงาน
ร่วมกันในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งให้มีการกระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นให้นักท่องเที่ยว
สามารถทากิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ ในพืน้ ที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ซึ่งหนึ่งในนัน้ คือ จังหวัดลาปาง (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2558: ระบบออนไลน์) จังหวัดลาปางมีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวิถี
ไทยและทางธรรมชาติ จังหวัดลาปางยังมีแหล่งทาการเกษตรอย่างมากมาย จนทาให้เกิดการส่งเสริม การพัฒนาพื้นที่
เกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือแหล่งการเรียนรู้เชิงเกษตรใหม่ๆ ซึ่งมีความโดดเด่นและมีรูปแบบของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเฉพาะพื้นที่นั้นๆ จังหวัดลาปางยังมีการเลี้ยงโคนมเพื่อการบริโภค ซึ่งอาเภอที่มีการเลี้ยงโคนม
เพียงหนึ่งเดียวของจังหวัดลาปางคือ ชุมชนวอแก้ว อาเภอห้างฉัตร มีการเกษตรแบบเลี้ยงโคนมมากที่สุดในจังหวัด
ลาปาง อีกทัง้ ยังมีเกษตรอินทรีย์ มีการเพาะปลูกพืชสมุนไพร และมีการทาไร่ทาสวนเป็นจานวนมาก เป็นพื้นที่ที่เหมาะ
แก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่ในปัจจุบันการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนนี้ไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร สืบเนื่องมาจากการไม่ต่อยอดของนโยบายด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและขาดการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง และทุก ๆ ครั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นเพียงการกาหนดแนวทางของภาครัฐเท่านั้น ซึ่ งอาจจะไม่
ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียในชุนชน และผู้มาเยือน
ดังนั้นปัญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงจาเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของชุมชนเป็นอันดับแรก โดยสอบถามความคิดเห็น ความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ย วข้องในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปางได้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
ศึกษาบริบทและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ความหมายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร(Agro-tourism) หมายถึง “การ
ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้ วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบทโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการ
ดาเนินกิจ กรรมให้ เกิด การเรีย นรู้ด้ านการเกษตรและวิถี การดารงชีวิต วั ฒนธรรม ประเพณี และเป็นการน าเอา
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดการเรียนรู้มาทาให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ตอ่ ชุมชน และตัวเกษตรกร บริหารหรือจัดการ
โดยเกษตรกรและชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม”
กรมการท่องเที่ยว (2552, หน้า 2) ได้ให้คาจากัดความการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง “การท่องเที่ยวที่
มุง่ เน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบทโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดาเนินกิจกรรม
ให้เกิดการเรียนรู้มาทาให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะเป็น
การอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยอาจให้
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นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตร การนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้สอดแทรกความรูด้ ้านการอนุรักษ์ควบคู่กับการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
เทิดชาย ช่วยบารุง (2552, หน้า 70) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไป
ยัง พื้นที่ เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตรสวนสมุน ไพร ฟาร์ มปศุ สั ตว์แ ละสั ตว์เลี้ย ง เพื่อ ชื่น ชมความสวยงาม
ความสาเร็จ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตสานึกต่อ
การรัก ษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่ งนั้น แผนการจัดการและพัฒนาผลิตภั ณฑ์ทางการท่องเที่ ยวนั้น จะต้อ ง
ค านึ ง ถึ ง สิ่ ง ต่ า งๆ ดั ง นี้ ทรั พ ยากร/ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย ว ผลกระทบทางการท่ อ งเที่ ย ว นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ความสามารถทางการรองรับสิ่งอานวยความสะดวกทางด้านการท่องเที่ยว ภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยวพื้นที่
ตามวัตถุประสงค์ทางการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว สุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยวบริการการท่องเที่ยว
ข้อมูลและการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวกิจกรรมทางการท่องเที่ยว กฎหมายการท่องเที่ยว การศึ กษาการ
ท่องเที่ยว ความปลอดภัยการท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์ทางการท่องเที่ยว การพัฒนาองค์กรทางการท่องเที่ยว
แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ความหมายศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ สุภาภรณ์ หาญทอง (2543, หน้า 43-44) กล่าวไว้วา่ ศักยภาพทางพื้นที่ของแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นความสามารถหรือความพร้อมในตัวเองของ แหล่งท่องเที่ยวที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนา ปรับปรุง หรือทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ย่อมมีศักยภาพในตัวเองที่แตกต่างกัน บางแห่งมีศักยภาพสูง แต่บางแห่ง อาจมี
ศักยภาพต่า การพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่ต่าง ๆ จึงจาเป็นที่จะต้องพิจารณา ถึงขีดความสามารถ ความพร้อมของ
สถานที่และอื่น ๆ ที่อยู่ในสภาพรวมของศักยภาพทางพื้นที่ท่องเที่ยวว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด สมควรต่อการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงในระดับใดจึงจะเหมาะสม นอกจากนี้ในพื้นที่ท่องเที่ยวหนึ่ง ๆ หากมีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กระจัดกระจายอยู่เป็น
จานวนมาก เมื่อจะมีการพั ฒนาการท่ องเที่ ยว มั กจะประสบปัญหาข้อจากัดที่เกี่ยวกับบุคลากร เครื่องมือ เทคโนโลยี
ตลอดจนงบประมาณในการดาเนินการ จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกหรือพัฒนาเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่
มีศักยภาพหรือมีความสามารถในการรองรับการพัฒนาได้สูง โดยมีการจัดให้อยูใ่ นอันดับแรกๆเพื่อให้คมุ้ ค่า และ สอดคล้อง
กับเทคโนโลยี และ ค่าใช้จ่ายในวงเงินงบประมาณที่มีอยูใ่ นการจัดลาดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หนึ่ง ๆ จึงจะต้อง
กาหนดหลักเกณฑ์ข้นึ โดยพิจารณาปัจจัยและคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว เป็นตัววัดศักยภาพออกมาแล้ว
นามาเปรียบเทียบกันในกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดเพื่อจัดลาดับความสาคัญของศักยภาพที่มีอยู่แล้วเลือกสรรแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแห่งมาพัฒนาตามลาดับก่อนหลังได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับข้อจากัดดังกล่าว
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กรมการท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นความสาคัญของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงจัดทาคู่มือ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (กรมการท่องเที่ยว, 2557) พิจารณาจากความคิดเห็นและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวแหล่งเกษตร ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งเกษตรด้วย
วัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ เพื่อการพัก ผ่อนหย่อนใจและเพื่อการแสวงหาความรู้ทางการเกษตร ดังนั้นการวัด
มาตรฐานคุ ณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะกาหนดแนวทางพัฒ นาการบริห ารจั ดการ การบริการและความ
ปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
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1. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2. ศักยภาพในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3 ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4 ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นาฏสุดา เชมนะสิริ และคณะ (2549) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และชัยนาท” พบว่า แหล่งทาการเกษตรและแหล่งแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรในจังหวัดที่ศึกษามีศักยภาพเพียงพอในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลาย
อาทิ การทาสวนผลไม้ การเพาะเห็ด การเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษ และการพัฒนาศักยภาพควรดาเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
การอานวยความสะดวกด้ า นคมนาคม ให้ มีที่ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์แ ละการส่ ง เสริ ม การตลาด และการ
สนับสนุนเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้งภายในและภายนอกจังหวัด
ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม และ มุขสุดา พูลสวัสดิ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรโครงการที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลจานวน 2 แห่ง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของโครงการที่
ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2) เพื่อสร้าง
เครือข่ายระหว่างนักวิจัยท่องเที่ยวกับภาคประชาชน ภาคเกษตร และภาครัฐที่เกี่ยวข้องผลการวิจัยพบว่า จุดแข็งของ
ทั้ง 2 แห่งคือการที่เกษตรกรมีความรู้ความชานาญ มีประสบการณ์ในด้านการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ทาให้สวนเกษตรมี
ผลลิตที่มีคุณภาพดีและเกษตรกรทั้งคู่ยังมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ื นนาไปปฏิบัติตามได้ แต่ยังขาด
การบริการแก่นักท่องเที่ยว ในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆเช่น แหล่งที่นั่งพักผ่อน ห้องน้าในสวนเกษตร และ
บุคลากรที่คอยดูแลให้ความรู้ กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งพื้นที่เกษตรในบริเวณใกล้เคียงไม่ได้จัดตั้งเป็นเครือข่ายเพื่อ
การท่องเที่ยวแหล่งเกษตรกรรมทั้ง 2แห่ง มีผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่ในระดับปานกลาง
คือมีคะแนน 2.24 และ 2.11 ตามลาดับ ซึ่งมีศักยภาพสูงสุดด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เหมือนกัน และศักยภาพต่าสุดด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กรอบแนวคิด
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วิธีวิทยาการวิจัย
ผู้วิจัยใช้วธิ ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของชุมชนวอแก้ว อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง จานวน 10 คน ทาการประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของชุมชนวอแก้ว อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ซึ่งมีลักษณะ
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อสั มภาษณ์ภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอน
จัดทาเครื่องมือดังต่อไปนี้
2. ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรประเด็นของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ได้แก่ ด้านศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านศักยภาพในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร โดยจะแบ่งแบบสัมภาษณ์และแบบประเมินออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับชุมชนวอแก้ว
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของชุมชนวอแก้ว อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว อาเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลาปาง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากภาครัฐและภาคเอกชน
2. ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดยมีลักษณะ
แบบกึ่งโครงสร้างและเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติเพื่อให้ ได้ข้อ มูลที่ค รอบคลุมวัตถุ ประสงค์ที่ต้องการอย่างครบถ้ วนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน
3. นาข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ภาครัฐและภาคเอกชนมาสรุปและแปรผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
2 ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 10 คน
3 ใช้ข้อมูลเชิงสถิติในการวิเคราะห์แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยนาเสนอเป็นตาราง
แจกแจงความถี่อัตราร้อยละโดยใช้คาถามแบบประเมินค่า Rating Scale ตามรูปแบบของ Likert’s scale โดยแบ่ง
คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
ดังนี้
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ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 ระดับความคิดเห็น ให้ความสาคัญน้อยที่สุด
ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 ระดับความคิดเห็น ให้ความสาคัญน้อย
ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 ระดับความคิดเห็น ให้ความสาคัญปานกลาง
ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 ระดับความคิดเห็น ให้ความสาคัญมากมาก
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 ระดับความคิดเห็น ให้ความสาคัญมากที่สุด

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว จากผลการวิจัยพบว่า
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นจานวนร้อยละ
60.00 และมีอายุอยูใ่ นช่วง 61 ปีขนึ้ ไปมากที่สุดคิดเป็นจานวนร้อยละ 50.00 และน้อยที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปีคิดเป็น
จานวนร้อยละ 30.00 และ 41-50 ปี คิดเป็นจานวนร้อยละ 20.00
ผลสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว
ด้านบริบทพื้นที่และข้อมูลทั่วไป
ในการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า ชุมชนวอแก้วเป็นชุมชนเล็กๆในอาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง อยู่ไม่ไกลจากถนนสายหลัก
เดินทางเข้าถึงสะดวกสบายภายในชุมชนชุมชนวอแก้วยังมีแหล่งท่องเที่ ยวสาคัญทางประวัติศาสตร์และประเพณีทาง
วัฒนธรรมที่ยังหลงเหลือและสืบทอดกันมาถึงปัจจุบันรวมไปถึงแหล่งทาการเกษตรที่สาคัญของจังหวัดลาปาง ไม่ว่า
จะเป็น นาข้าวอินทรีย์ ปลูกหญ้าและพืชเศรษฐกิจ เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และมีแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรอื่นๆ จะปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่า ชุมชนนี้เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดลาปาง ในส่วนของ
การท่องเที่ยวสถานการณ์การท่องเที่ยวของชุมชน ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า ชุมชนวอ
แก้วเคยจัดทาการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาก่อน แต่ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
ด้านการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า ชุมชนวอแก้วอยูไ่ ม่ไกลจากถนนสายหลักมากนัก และมีป้ายบอกการเดินทางแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจน สามารถเดินทางเข้าถึง โดยใช้พาหนะส่วนตัวหรือรถโดยสารประจาทางได้ ภายในชุมชนมีที่พักและ
ร้านอาหารให้บริการ สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว พบว่า
ทางชุมชนพร้อมให้บริการแก่ผู้มาเยือนเต็มความสามารถ โดยมีการจัดสรรให้มีศูนย์ประชุมหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนชุมชนวอแก้วเดิม ที่มคี วามพร้อมด้านโสตวัสดุ ความสะดวกสบายในเรื่องห้องน้า เพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง
และที่รองรับผู้มาเยือน แต่อาจจะไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ ในบางครั้งทางชุมชนต้องขอยืมสถานที่
วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ผู้มาเยือน
ด้านการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว พบว่า ไม่ว่า
จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนและพื้นที่ของชุมชนล้วนมีความโดดเด่น ทั้งทางที่ตั้ง ทางประวัติ ทางทัศนียภาพ
ประเภทสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมทางการเกษตร และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่
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ผลสรุ ปแบบประเมิน ศัก ยภาพของแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิงเกษตรของชุ มชนวอแก้ว อ าเภอห้า งฉั ต ร
จังหวัดลาปาง
ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ย วชาญในการพัฒ นาและประเมิน ศัก ยภาพของแหล่ง ท่อ งเที่ย วเชิง เกษตร
ของชุมชนวอแก้ว ได้ใ ห้ค วามคิด เห็น ด้า นการบริห ารจัด การแหล่ง ท่อ งเที่ย วเชิง เกษตร ระดับความคิด เห็น อยู่ที่
เห็น ด้ว ยมากที่สุด อยู่ 4หัว ข้อ และระดับ ความคิด เห็น อยู่ที่เ ห็น ด้ว ยมากอยู่ 3 หัว ข้อ โดยในหัว ข้อ ของ มีก าร
คานึง ถึง สภาพทรัพ ยากรและสิ่ง แวดล้อ มเป็น หลัก ทุก ครั้ง เมื่อ ดาเนิน การภายในชุม ชน คิด ค่า เฉลี่ย (xˉ ) ได้
ระดับ มากที่สุด 4.70 รองลงมาซึ่ง มีค่า เท่า กัน อยู่ 3 หัว ข้อ คือ มีก ารสร้า งเครือ ข่า ยเพื่อ สนับ สนุน แหล่ง
ท่อ งเที่ย วร่ว มกับ องค์ก รภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อ สนับ สนุน การท่อ งเที่ย ว มีแ ผนการการบารุง รัก ษาระบบ
สาธารณูปโภค และมีแ ผนการบริห ารการจัด การและบาบัด ของเสีย ภายในแหล่ง ท่ อ งเที่ย วอย่า งเป็น ระบบ คิด
ค่า เฉลี่ย (xˉ ) ได้ร ะดับมากที่สุด 4.60 รองลงมาคือ ในหัว ข้อ มีก ารเตรีย มความพร้อ มด้า นการรัก ษาความ
ปลอดภัย และการรัก ษาพยาบาลเบื้อ งต้น โดยจัด ให้มีผู้เชี่ย วชาญประจาแหล่ง ท่อ งเที่ย ว คิด ค่า เฉลี่ย (xˉ ) ได้
ระดับมากที่สุด 4.40 รองลงมาคือในหัว ข้อ มีก ารโฆษณาหรือ ประชาสัม พัน ธ์แ หล่ง ท่อ งเที่ย วของชุม ชนผ่า นสื่อ
ต่า งๆ คิด ค่า เฉลี่ย (xˉ ) ได้ระดับมากที่สุด 4.20 รองลงมาคือ ในหัว ข้อ มีก ารส่ง เสริม การขาย ส่ง เสริม การเพิ่ม
มูล ค่า ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อ ยกระดับมาตรฐานสู่ส ากล คิด ค่า เฉลี่ย (xˉ ) ได้ระดับมาก 3.90 รองลงมาซึ่ง มีค่า เท่า กัน
อยู่ 2 หัวข้อคือ มีก ารกาหนดบทบาทหน้า ที่ ความรับผิด ชอบในการบริห ารจัด การองค์ก รอย่า งชัด เจน มีผัง
โครงสร้า ง การบริห ารงานขององค์ก รให้บุค ลากรทุก ระดับ รับ รู้แ ละปฏิบัติต าม และมีก ารยอมรับ และความ
ร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ ชุมชนได้รับผลประโยชน์ สนับสนุน การจ้า งงานและสร้า งรายได้ใ นชุม ชน คิด ค่า เฉลี่ย
(xˉ ) ได้ระดับมาก 3.70 น้อ ยที่สุด คือ หัว ข้อ มีการใช้แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่
เพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่เพื่อการเกษตร สถานที่จัดกิจกรรม หรือลานจอดรถ และเผยแพร่แก่ผู้มาเยือนเพื่อสร้างความ
รับรู้และเข้าใจคิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ 3.30 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ความคิดเห็นด้านการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จากผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน
วอแก้วได้ให้ความคิดเห็น ด้านการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับความคิดเห็นอยู่ที่เห็นด้วยมากที่สุดอยู่
3 หัวข้อและระดับความคิดเห็นอยู่ที่เห็นด้วยมากอยู่ 4 หัวข้อ โดยในหัวข้อของ มีความสะดวกและความปลอดภัยใน
การเดินทางมายังชุมชนวอแก้ว คิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ระดับมากที่สุด 4.80 รองลงมาคือในหัวข้อ มีความพร้อมของระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยมีพร้อมให้บริการครบถ้วนแก่ผู้มาเยือน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ คิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้
4.70 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือในหัวข้อ มีการบริการด้านที่พักเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชนโดยรอบ คิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ 4.50 ซึ่งอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือในหัวข้อ มีการบริการด้านอาหาร
เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งภายในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนโดยรอบ คิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ 4.20 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
รองลงมาซึ่งมีค่าเท่ากันอยู่ 2 หัวข้อคือ มีการกาหนดจานวนผู้มาเยือนให้เหมาะสมกับศักยภาพในการรองรับของแหล่ง
ท่องเที่ยวและมีการดาเนินอย่างเป็นรูปธรรม และมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในชุมชนให้เพียงพอต่อการรองรับ
ผู้มาเยือน คิด ค่า เฉลี่ย (xˉ ) ได้ร ะดับ มาก 3.90 น้อยที่สุดคือหัวข้อ มีการกาหนดช่วงเวลาให้บริการของแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี คิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ 3.80 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
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ความคิดเห็นด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จากผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน
วอแก้วได้ให้ความคิดเห็น ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับความคิดเห็นอยู่ ที่เห็นด้วยมากที่สุดอยู่
4 หัวข้อและระดับความคิดเห็นอยู่ที่เห็นด้วยมากอยู่ 5 หัวข้อ โดยในหัวข้อของ มีร้านขายของใช้ประจาวัน ของฝากและ
ของที่ระลึกให้บริการภายในแหล่งท่องเที่ยว หรือบริเวณใกล้เคียง คิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ระดับมากที่สุด 4.60 รองลงมาคือใน
หัวข้อ มีการจัดสรรสถานที่ให้บริการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ คิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ 4.50 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือในหัวข้อ มีการบริการส่งจดหมาย บริการโทรศัพท์ หรือบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น (xˉ )
ได้ 4.40 ซึ่งอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือในหัวข้อ มีการจัดสรรพื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการ เช่น บริการรถเข็น ทางเดิน ห้องน้าหรือที่นั่ง เป็นต้น คิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ 4.30 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือในหัวข้อ มีการบริการด้านยานพาหนะเพื่อเยี่ยมชมสถานที่อย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดค่าเฉลี่ย (xˉ )
ได้ระดับมาก 4.20 รองลงมาซึ่งมีค่าเท่ากันอยู่ 2 หัวข้อคือ มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ควบคู่กับการพักผ่อน และให้
ความบันเทิงแก่ผู้มาเยือนภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว และ มีการให้บริการด้านความรู้และข้อมูล
ของแหล่งท่องเที่ยว โดยนาเสนอผ่านเอกสาร สื่อต่าง ๆ หรือป้ายสื่อความหมายและการสาธิตวิธีปฏิบัติ คิดค่าเฉลี่ย (xˉ )
ได้ 4.10 ซึ่งอยู่ในระดับมาก น้อยที่สุดซึ่งมีค่าเท่ากันอยู่ 2 หัวข้อคือ มีการต้อนรับเช่น แนะนาสถานที่และกิจกรรมทาง
การท่องเที่ยว รวมไปถึงแจ้งให้ทราบถึงกติกาการปฏิบัติตนของผู้มาเยือนขณะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และ
มีมัคคุเทศก์หรือผู้นาชมที่สามารถบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อธิบายถ่ายทอดความรู้และข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน ค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ 3.80 ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก
ความคิดเห็นด้านดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จากผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน
วอแก้วได้ให้ความคิดเห็น ด้านดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับความคิดเห็นอยู่ที่เห็นด้วยมากที่สุดในทุก
หัวข้อ โดยในหัวข้อของ มีการทาเกษตรแบบพอเพียง และมีการสืบสานการใช้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นภายในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรหรือชุมชนโดยรอบ คิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ระดับมากที่สุด 4.80 รองลงมาคือในหัวข้อ มีมีการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากร และถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะแก่ ผู้มาเยือนหรือผู้ที่
สนใจ (xˉ ) ได้ 4.70 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาซึ่งมีค่าเทากันคือในหัวข้อ มีความหลากหลายชนิดและความโดดเด่น
ของกิจกรรมในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนวอแก้วให้เลือกสรรและเพียงพอต่อความต้องการ และมีกิจกรรมเรียนรู้วถิ ี
เกษตรกรทั้งภายในแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและชุมชนโดยรอบ คิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ 4.60 ซึ่งอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือใน
หัวข้อ มีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่สาคัญบริเวณใกล้เคียง คิดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ ) 4.40 น้อยที่สุดคือหัวข้อ
มีความหลากหลายของกิจกรรมทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาให้เลือกสรร คิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ 4.30
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลบริบทและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านวอแก้ว อาเภอห้ างฉัตร จังหวัด
ลาปางพบว่า มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชุมชนวอแก้ว เป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านดึงดูดใจ
เพราะด้วยตัวพื้นที่ ชาวบ้าน ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีความโดดเด่นเฉพาะตัว
ไม่ได้ถูกแต่งแต้ม สิ่งเหล่านี้ยังคงความมีคุณค่าดั้งเดิม แต่ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายที่เหมาะสมกับตัวพื้นที่เพื่อ
รองรับความต้องการของผู้มาเยือน รวมไปถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสร้างความ
ภาคภูมใิ จของคนในชุมชน และผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า ชุมชนวอแก้วมีความโดดเด่นด้าน
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากที่สุด รองลงมาด้านการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านการ
ให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิง และน้อยที่สุดในด้านการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะการ
จัดการที่ดจี ะส่งผลสาเร็จและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้วมีความคิดเห็น ด้าน
ดึง ดู ด ใจของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิง เกษตรมากที่ สุ ด คิ ด ค่ า เฉลี่ ย (xˉ ) ได้ 4.56 รองลงมาด้ า นการรองรั บของแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ 4.25 ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ 4.20
และเห็นด้วยน้อยที่สุดในด้านการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คิดค่าเฉลี่ย (xˉ ) ได้ 4.17

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเสียสละเวลาในการให้คาแนะนา ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
จนทาให้งานวิจัยครั้งนีม้ คี วามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ชุมชนวอแก้วมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเดิมให้ เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ เพราะความ
ได้เปรียบทางด้านบริบท และเป็นแหล่งพื้นที่ที่ผลิตและทาการเกษตรที่สาคัญของจังหวัดลาปาง ควรมีการจัดการใน
เรื่องของบุคลากรที่สามารถเข้ามาช่วยเป็นแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนชุมชน โดยต้องกระจายความร่วมมือไปยังผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน มารับรู้ แลกเปลี่ยน แก้ปัญหา ปฏิบัติร่วมกัน และควรส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร การประชาสัมพันธ์ และตัวแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานของชุมชนควบคู่กับจัดสรร
พื้นที่การใช้ประโยชน์ให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนและผู้มาเยือน
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
The Guideline to developing base on baan Thakhanthong Community Based
Tourism,Chiang Saen District, Chiang Rai Province
รัตนา บุญเลิศ1
Ratana Boonlert
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันของบ้านท่าขัน
ทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนจานวน 11 คน และ
ประชากรนักท่องเที่ยว จานวน 3,801 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 362 คน มีวิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างและแบบสอบถาม โดยวิธีการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์เชิงพรรณนาผลการศึกษาวิจัย
ทาให้ได้ทราบสถานการณ์ว่าในอดีตชุมชนบ้านท่าขันทองได้รับการพัฒนามาตรฐานพัฒนาโฮมสเตย์ได้รับมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทยมีคณะมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องโดยมีองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแซว เป็นผู้ประสานงานระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับชุมชน ต่อมามีปัญหาด้านการจัดการกระจายราย การไม่ปปฏิบัติตามข้อตกลงของสมาชิก และการ
พั ฒ นาชุ ม ชนที่ ไ ม่ มี ก ารวิ เ คราะห์ ร อบด้ า น ท าให้ ปั จ จุ บั น สมาชิ ก แยกตั ว มาตั้ ง กลุ่ ม ใหม่ ใ นปี พ.ศ. 2561 ได้ ตั้ ง
คณะกรรมการ โฮมสเตย์และการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง แต่ยังขาดการบริหารจัดการที่ดี เช่น ขาดการ
กาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ การกาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงเครือข่าย
ด้านการท่องเที่ยว ขาดการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ ระบบการตรวจสอบจาก
องค์กรภายนอก การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ด้านการเงินการกระจายรายได้ที่เป็นระบบ จากการศึกษาข้อมูลของ
นักท่องเที่ยวพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เดินทางมาเพื่อประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน มีความพึงพอใจระดับ ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจ (Attraction) ที่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่นาโขงมากที
้
่สุด รองลงมาคือด้านกิจกรรม (Amenities) ชมวิถีชีวิต
ของชุมชน อาหาร การแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ รองลงมาได้แก่ดา้ นการเข้าถึง (Accessibilities) ที่มีความสะดวกเข้าถึงง่าย
และ ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก (Amenities) ด้ า นที่ พั ก โฮมสเตย์ที่เ พีย งพอต่อ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ตามลาดับ ส่วนแนวทางการพัฒนาการท่างเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทองที่ต้องพัฒนาเป็นอันดับแรกคือด้านการ
บริหารจัดการ (Administration) ที่ดีมีมาตรฐานดังที่กล่าวมาข้ างต้นมีการสร้างแบรนด์ที่ให้เป็น ที่จดจาสื่อสารกั บ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นองค์ประกอบที่ใช้พัฒนาจุดดึงดูดใจเช่น จุดถ่ายภาพริมโขง การพัฒนาการเข้าถึงทางน้า พัฒนา
กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วทางน้า พั ฒ นาโฮมสเตย์ ใ ห้ เ พีย งพอรองรั บนั ก ท่ อ งเที่ ย ว มี ร้ า นอาหาร ห้ อ งน้ า เพื่ อ รองรั บ
1
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นักท่องเที่ยวที่มาแบบส่วนตัว และส่ง เสริมการจัด การที่ดีโดยเฉพาะการจั ดการด้านการเงินทีเป็นธรรมกระจาย
ผลประโยชน์มกี องทุนสาหรับอาชีพในชุมชน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างมีระบบ

Abstract
This research aims to 1. To study the current community tourism situation of Ban Tha Khan Thong,
Tambon Ban Saew, Amphoe Chiang Saen. 2. To study the satisfaction of Thai tourists towards tourism by Ban
Tha Khan tong community, Tambon Ban Saew, Amphoe Chiang Saen.
3.To study the development of
tourism by Ban Tha Khan than community, Tambon Ban Saew, Amphoe Chiang Saen. Chiang Rai province
Qualitative Research and Quantitative Research Population and sample: There were 11 stakeholders in the
community and 3,801 tourists. The sample size was 362 persons. Data were collected from semi-structured
interview and questionnaire. By analytical methods the results of the research indicate that in the past, Ban Tha
Khan Thong community has been developed homestay standards, has been homestay standard, has a team to
study continuously with the management. Ban Saew Sub-district be a coordinator between tourists and the
community. Later, there was a problem of distribution management. Failure to comply with the membership
agreement. And the development of community without analysis around. Nowadays, members split up and set
up a new group. Homestay and Travel by Ban Tha Khan tong Community. Lack of good management, lack of
vision, strategies to set clear guidelines for tourism development. Lack of links to tourism networks. Lack of
publicity the development of identity products. External Audit System Systematic storage financial system
revenue distribution. According to the study, most of the tourists are female. Come to the seminar to see the
work. Satisfied level Attraction is the most scenic view of the Mekong River. Second, the activities of the
community, food, clothing, the unique. Followed by access. At the same time, Ban Tha Khan Thong community
is developing its first priority, namely, the management. Manage A good standard is to have a brand that is
memorable to communicate with the target audience. It is an element that develops an attraction. Photo by the
Mekong River. Water access development Develop water activities. To develop adequate homestay.

บทนา
รัฐบาลในปัจจุบันได้ให้ความสาคัญกับการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวในอีก 20 ปี ข้างหน้า
ทาให้เกิดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ระยะ 20 เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยบูรณาการกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 12 ยุ ทธศาสตร์ที่เกี่ ยวข้องกั บอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว ได้ แก่ ยุ ทธศาสตร์ ที่ 9
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เกิดวิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563
จากกรอบทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค จังหวัดเชียงราย อยูใ่ นกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว (คลัสเตอร์) เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เป็นจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก 5 จังหวัด ต้นแบบการพัฒนา Creative Tourism และเป็นต้นแบบ
การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปี พ.ศ. 2560 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558 หน้า 23)
บ้านท่าขันทอง หมู่ 3 ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็น 1 ใน 18 ชุมชนที่มีศักยภาพสูง สามารถ
เชื่อมโยงการท่ องเที่ ยวไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้ ทั้งทางบกและทางน้า มีความหลากหลายของวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ เคยได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพ
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บุคลากรทางการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ในแผนงานวิจัย การบริหารจัดการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนท้องถิ่น อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อย่างยัง่ ยืน ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะเวลา
ทาการวิจัย 2 ปี (พ.ศ. 2551-2553 ) จากการส่งเสริมการทามาตรฐานโฮมสเตย์และการฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการต้อนรับ
ผู้มาเยือน มีผู้สนใจมาพักทาให้สมาชิกโฮมสเตย์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น บ้านเรือนน่าอยู่ขึ้น มีผู้มาศึกษาดูงาน ทาให้กลุ่มต่าง ๆ
ได้แก่ กลุ่มอาหาร กลุ่มการแสดง กลุ่มรถอีตอ๊ ก และกลุ่มทอผ้ามีรายได้เพิ่มขึน้
แต่อย่ างไรก็ตามตั้งแต่ ต้นปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา จากการสัมภาษณ์ กลุ่ มแกนนาท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนบ้ าน
ท่าขันทอง พบว่า มีปัญหาของพื้นที่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีประสิทธิภาพใน
การรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความพึงพอใจอย่างเป็นระบบ เพราะที่ผ่านมา ทางหน่วยงานราชการได้มีการทา
การตลาด การประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน อยู่ช่วงระยะหนึ่ง แต่หลังจากหน่วยงานภาครัฐไม่ได้สนับสนุนงบประมาณจึงมี
ปัญหาการดาเนินการในส่วนดังกล่าว จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวบ้าน
ท่าขันทอง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อนาผลการศึกษาของชุมชนบ้านท่าขันทอง ไปปรับใช้ในการวางแผนและ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ให้ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันของบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบล
บ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดการวิจัย
สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันของบ้านท่าขันทอง
ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 5
ด้าน
1.สิ่งดึงดูดใจ (Attration)
2.เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)
3.สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities)
4. กิจกรรม (Activites)
5. การบริหารจัดการ (Administation)
1.ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพ
2.ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีตอ่ การท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ประกอบด้วย
1.สิ่งดึงดูดใจ (Attration)
2.เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)
3.สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities)
4. กิจกรรม (Activites)
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แนวทางการพั ฒนาการท่ องเที่ ยวโดย
ชุ มชนบ้ านท่ าขั นทอง ต าบลบ้ านแซว
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีวิธีการดาเนินการวิจัยประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประชากรที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในการศึกษาสถานการณ์ท่องเที่ยว
โดยชุมชนในปัจจุบันของบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่ ตัวแทนหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง และประชากรที่
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ้านท่าขันทอง ตาบล
บ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา
2 เดือน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ขนาดตัวอย่างกลุ่มตัวแทนกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ตัวแทน
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ที่กาหนดเฉพาะเจาะจง ได้จากกลุ่ม
คณะกรรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 คน หน่วยงานของรัฐและเอกชน 5 คน รวมทั้งหมด 11 คน และ
ตัวอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ได้จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 362 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ มี 2 แบบได้แก่ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology Research) มี
ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semi Structure Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเนื้อหาของ
แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ขอ้ มูล
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันของบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จะมีประเด็นแนวคิดด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5As ด้าน ได้แก่ 1.สิ่งดึงดูดใจ
(Attration) 2.เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 3.สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) 4. กิจกรรม (Activites) 5.
การบริหารจัดการ (Administation)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
แบบสอบถาม ซึ่งเนื้อหาของแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และสถานภาพ เป็นข้อคาถามปลายปิดเลือกตอบเพียง 1 คาตอบ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเดินทาง และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีประเด็น
แนวคิดด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว 4As ได้แก่ 1.สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 2.เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities)
3.สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) 4. กิจกรรม (Activities) โดยมีค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่มีลักษณะ
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เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) กาหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้ แบ่งออกเป็น 5 ระดับใช้หลักของ Likert Scale
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดโดยกาหนดเป็นตัวเลข และความหมาย คือ
5
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
3
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
1
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าคะแนนที่คานวณได้ตามขั้นตอนที่
ระบุไว้โดยเกณฑ์ของเบสท์ (Best) ดังนี้ (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2546, หน้า 120)
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย
4.21 - 5.00
มีความพึงพอใจสูงที่สุด
3.41 - 4.20
มีความพึงพอใจสูง
2.61 - 3.40
มีความพึงพอใจปานกลาง
1.81 - 2.60
มีความพึงพอใจต่า
1.00 – 1.80
มีความพึงพอใจต่าที่สุด
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด เป็นข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าขัน
ทอง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วจิ ัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทองทั้งรัฐและเอกชน
2. ทาการเก็บแบบสัมภาษณ์จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง และเก็บ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในช่วงระหว่างเวลาที่ทาการศึกษา
ระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา 2 เดือน
3. นาแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์สังเคราะห์ในประเด็น 5As และ นาแบบสอบถาม มาทาการถอดรหัสจาก
แบบสอบถามป้อนข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ข้อ มู ลพื้นฐานของผู้ ตอบแบบสั ม ภาษณ์ ประกอบด้ ว ย ชื่อ -สกุล อายุ เพศ ที่ อยู่ อาชีพ
ตาแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ในชุมชน เวลาสัมภาษณ์ และวันที่สัมภาษณ์ ตามลาดับ และการวิเคราะห์
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา เป็นการใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่
ร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) กาหนดเกณฑ์
การประเมิน ดังนี้ บุญชุ่ม ศรีสะอาด (2545:101 อ้างใน สุริยา ส้มจันทร์ 2558:96) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดย
กาหนดค่าคะแนนเป็น 1, 2, 3, 4 และมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
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= 0.80
ซึ่งแปลความหมายของระดับคะแนนตามเกณฑ์การวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเลข
คณิตได้ดังนี้
4.21-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้าน
แซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากที่สุด
3.41-4.20 หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้าน
แซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก
2.61-3.40 หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้าน
แซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้าน
แซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับน้อย
1.00-1.80 หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้าน
แซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ผลการศึกษาในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ที่ 1 สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันของบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล สถานการณ์การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในปัจจุบัน ของบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียในพืน้ ที่และหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันของบ้านท่าขันทอง ตาบล
บ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จะมีประเด็น ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวชุมชนตั้งแต่อดีต
ปัจจุบัน และอนาคต และ ในด้านองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดย แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)
การเข้ า ถึ ง (Accessibilities) สิ่ ง อ านวยความสะดวก (Amenities) กิ จ กรรม (Amenities) และการบริ ห ารจั ด การ
(Administration) พอสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ดังนี้
อดีต พ.ศ. 2506-2551 ระยะ 45 ปีแรก เริ่มจากการที่มีราษฎรจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉืองเหนือย้าย
ถิ่นฐานมาอยู่ตาบลบ้านแซวจนมาตั้งอยู่ที่บ้านท่าขันทอง ซึ่งขณะนั้นในพื้นที่ ตาบลบ้านแซวยังมีการเคลื่อนไหวของ
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
จนได้รับโล่รางวัลอันดับ 1 ของภาคเหนือในด้านประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ได้รับโล่อันดับ 2 ของ
ภาคเหนือในการประกวดหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน และนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลบ้านอยู่ดีมีสุข หมู่บ้านสีเขียว
รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลพัฒนาดีเด่น กิจกรรมดังกล่างได้รับ ระยะที่ 2 คือ เริ่มจาก ปี พ.ศ. 2552-2560 เป็น
เวลา 8 ปีถัดมา ที่ได้มีการพัฒนาด้าน “การจัดการโฮมสเตย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ” ทาให้คนในชุมชนบ้าน
ท่าขันทอง ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้นรู้จักนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการให้บริการโฮมสเตย์ของ
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ตนเอง จนได้รับการประกาศให้เป็นหมู่บ้านมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และมีการพัฒนาให้มีที่พักโฮมสเตย์เพิ่มขึ้นในปี
2552 ได้มีการพัฒนาเส้นทางทางเที่ยวในชุมชน ตาบลบ้านแซว และหลังจากปี 2556 ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากสื่อสาธารณะทาให้ชุมชนบ้านท่าขันทองเป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึน้ มีกลุ่มศึกษาดูงานเข้ามาดูงานตามโครงการนโยบาย ของภาครัฐ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการขับเคลื่อนโดย นาย
เศรษฐศักดิ์ พรหมมา ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแซว และ จัดตั้งขึ้นในชื่อ โฮมสเตย์บ้านท่าขันทองโดยท่องเที่ยวชุมชน
ตาบลบ้านแซว และเริ่มมีปัญหาด้านการบริหารจัดการกับกลุม่ โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง
ปั จ จุ บัน ในปี พ.ศ.2561 กลุ่ ม โฮมสเตย์บ้า นท่ า ขั น ทองได้ แ ยกกลุ่ ม กั น กั บโฮมสเตย์ บ้า นท่ า ขั น ทองโดย
ท่องเที่ยวชุมชนตาบลบ้านแซว มาใช้ช่ือว่า เที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง รายได้ลด
เพราะมีจานวนผู้มาใช้
บริก ารโฮมสเตย์น้อ ยลง เพราะไม่มีช่องทางการขายการตลาด ไม่มีการบริหารจั ดการที่ดี เช่น ขาดการกาหนด
วิสัยทัศน์ กลยุทธ วางแผนกาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
การท่องเที่ยว ส่วนองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมของบ้านท่าขันทองมีดังนี้ 1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction)
มีเรื่องราวในอดีต ปัจ จุบันที่น่าสนใจ เมื่อนามาสร้างเป็ นเรื่องเล่า ด้วยภาษาถิ่ นยิ่งทาให้น่าติดตาม มีรูปแบบการ
ท่องเที่ยว 5 รูปแบบ คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานผสมล้านนา รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต มีศูนย์การ
เรียนรู้ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ล่องเรือชมธรรมชาติริมฝั่งแม่น้าโขง และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชม
สวนเกษตร เช่น สวนหมากเหม่า สวนเสาวรส มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว
เช่น ทั ศนียภาพริม แม่น้าโขงที่ส วยงามเป็น แม่น้าใหญ่ สาคัญ 2. การเข้า ถึงแหล่ งท่ องเที่ ยว (Accessibilities) การ
เดินทางสะดวกทั้ง ทางบก ทางน้า และทางอากาศ กรณีมาเป็นหมู่ค ณะใหญ่ใช้รถตู้ รถบัส เดินทางมาตามถนน
เส้นทางหลักหมายเลข 1229 อยู่ติดกับแม่นาโขงและอยู
้
่ระหว่างบ้านแซวและบ้านสวนดอก กรณีเดินทางทางน้า มีเรือ
รับจ้างที่ใช้แม่น้าโขงเชื่อมโยงกับบ้านท่าขันทอง เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว
ประเทศพม่า ประเทศจีน แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่ อสาร เว็บไชต์ ป้ายสื่อความหมาย 3. ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก (Amenities) ด้านสถานที่จอดรถมีความพร้อมและเพียงพอที่รองรับคณะศึกษาดูงานโดยใช้ลาน
จอดรถที่ของอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน และจอดในบ้านพักโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านท่าขันทอง ส่วนห้ องสุขามี
บริเวณศาลาอเนกประสงค์ เปิดให้บริการเฉพาะเมื่อมีงานส่วนรวมเท่านัน้ เวลาปกติได้ปิดล็อกไว้ซึ่งไม่ได้เปิดให้บริการ
รองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป การเปิดไฟส่องสว่างแก่ผู้ใช้ถนนยามค่าคือยังมีไม่เพียงพอต่อ โฮมสเตย์มีมาตรฐานมีช่อื เสียง
มีผู้นิยมมาพักแต่ยังไม่ได้มาต่อเนื่องสม่าเสมอ บางช่วงฤดูก็มีผู้มาพักน้อย ร้านค้า ขายของที่ระลึกยังไม่ได้ดึงอัตลักษณ์
ของชุมชนมาสร้างมูลค่า มีสินค้าไม่หลากหลาย ไม่มีร้านค้าเฉพาะแผงลอย 4. ด้านกิจกรรม (Amenities) มีกิจกรรม
ต้อนรับ นักท่องเที่ยวสร้างความประทับใจแรกที่พบเห็น โดยมีกลุ่มคณะการแสดง เช่น ฟ้อนเซิ้ง กลองยาว การแสดง
ต้อนรับ ที่ขณะนักท่องเที่ยวลงจากรถ กิจกรรมที่มีเหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ศึกษาดูงานสามารถเลือกรูปแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจของคณะศึกษาดูงาน 5. การบริหารจัดการ (Administration) ยังขาดระบบการ
จัดการที่ดมี มี าตรฐาน ผู้นาชุมชนและสมาชิกในชุมชนยังไม่ได้มีการร่วมกันวางแผนกาหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทองอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังขาดการเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อนาคตบ้านท่าขันทองจะต้องมีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น เช่น บริษัทนาเที่ ยว
เพื่อเข้ามาทางานร่วมกับชุมชนในฐานะพันธมิตรเพื่อดึงจุดเด่นและศักยภาพของชุมชนให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว มีการทาการตลาดเชิงรุกในการเลือกเป้าหมายที่เหมาะสม สร้างเครือข่ายด้านการตลาด โดยใช้
โซเชียลมีเดียทางานร่วมกันในการทาการตลาดเชิงรุก
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ชุมชนท่าขันทองต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง และขจัดปัญหาภายในชุมชน พัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ และสร้างความสามัคคีกัน ไม่เช่นนั้น จะทาให้ชุมชนอื่นที่เข้มแข็งและมี
ศักยภาพกว่า ดึงดูดนักท่องเที่ยวและรายได้ไปได้
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้ว ย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา (ข้อ
คาถามเป็นแบบเลือกตอบ) (Checklist)
จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
70.2 มีอายุระหว่างอยู่ระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 31.8 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 58.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.2 และมี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 76.5 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ข้อมูลการเดินทาง
และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน คิดเป็นร้อยละ 89.5 ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1-3 วัน คิดเป็นร้อยละ 97.0 เดินทางท่องเที่ยวมาในวันเสาร์ วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 88.1 เดินทางมาโดยอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 87.6 คิดว่าจะเดินทางกลับมาอีก คิดเป็นร้อยละ
94.8 และคิดว่าจะแนะนานักท่องเที่ยวอื่นให้มาอีก คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย มีประเด็นดังแนวคิดด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว 4As
1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่า แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ จุดชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้าโขง มีค่าเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับมาก รองลงมา ชุมชนบ้านท่าขันทองมีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวโดยชุมชน มีค่ าเฉลี่ ย 3.65 อยู่ใ นระดับมาก คนในชุมชน/เจ้ า ของชุมชนมี
ความสัมพันธ์ไมตรีจิตที่ดี มีค่าเฉลี่ย 3.54 อยู่ในระดับมาก และ ชุมชนบ้านท่าขันทองได้จัดศูนย์การเรียนรู้ เช่น ผ้าทอมือ
เสื่อทอกก จักรสาน หม่อนไหม บ้านพักโฮมสเตย์ และสวนเกษตร ที่หลากหลายไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้
อย่างเหมาะสม มีคา่ เฉลี่ย 3.46 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
2. ด้านการเข้าถึง (Accessibilities) โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย 3.21 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่า ที่ตั้งชุมชนบ้าน
ท่าขันทอง มีความสะดวกเข้าถึงง่าย เส้นทางเป็นถนนคอนกรีต มีความสะดวกในการเดินเยี่ยมชมวิถีชีวิตขุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.33
อยู่ในระดับปานกลาง และเส้นทาง/ถนนในการเดินทางไปยังชุมชนบ้านท่าขันทอง มีความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการ
เดินทาง มีค่าเฉลี่ย 3.10 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย 3.15 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่า ที่พัก/
โฮมสเตย์มีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือไม่ มีค่าเฉลี่ย 3.39 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ร้าน
จาหน่ายสินค้าของฝาก ของที่ระลึกมีหลากหลาย สะดวกต่อนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 3.20 อยู่ในระดับปานกลาง
สถานพยาบาลที่ ส ะดวกและใกล้ เคี ย งที่ ส ามารถให้ บริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว มีค่ า เฉลี่ ย 3.13 อยู่ใ นระดั บปานกลาง
ร้านอาหาร ระบบไปฟ้าส่องสว่าง ห้องสุขา มีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 3.12 อยู่ในระดับ
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ปานกลาง และป้ายบอกทาง/ป้ายสื่อความหมาย การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลหรือคาแนะนานักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าใจและหาได้งา่ ย มีค่าเฉลี่ย 2.91 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
4. ด้ า นกิ จ กรรม (Activity) โดยภาพรวมค่ า เฉลี่ ย 3.48 อยู่ใ นระดั บมาก ซึ่ ง พบว่า ชมวิ ถี ชีวิต ของชุม ชน
วัฒนธรรมที่โดนเด่นอาหารและการแต่งกาย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนั่งรถอีต๊อก ชมแหล่งการศึกษาเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ย 3.52 อยู่ในระดับมาก รองลงมา ปั่นจักรยาน ชมหมู่บ้าน ชมวิว ริมฝั่งโขง มีค่าเฉลี่ย 3.48 อยู่ในระดับมาก
สถานที่ถ่ายรูปน่าสนใจมีการตกแต่งประดับดอกไม้สวยงาม มีค่าเฉลี่ย 3.44 อยูใ่ นระดับมาก และการเข้าเยี่ยมชมศูนย์
การเรียนรู้ เช่น ผ้าทอมือ เสื่อทอกก จั กสาน หม่อนไหม บ้านพักโฮมสเตย์ สวนเกษตร หมากเม่า เสาวรส มีความ
หลากหลายและเดินชมได้งา่ ย มีค่าเฉลี่ย 3.42 อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชมบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้าน
แซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้
ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) พัฒนาระบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรรม พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวที่มาส่วนตัวและมาตามกระแส พัฒนาบุคคลในชุมชนมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และมีความ
เป็นมิตรกับผู้มาเยือน ฝึกเป็นมัคคุเทศก์นาเที่ยวในชุมชน
ด้านการต้อนรับท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การบอกเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงได้ทั้งทางน้าและทางบก
การเล่าเรื่องราวชุมชน เรื่องเมืองโบราณสุวรรณโคมคา พัฒนาระบบการจัดศูนย์การเรียนรู้ ด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเกิดมาตรฐานการบริการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาการจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในชุมชน
โดยเฉพาะแเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จัดโซนพื้นที่นันทนาการ ออกกาลังการ จุดปั่นจักยานจุดนั่งเล่น จุดถ่ายภาพ จุด
จาหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่ถูกสุขลักษณะมีการจัดเก็บและกาจัด ของเสียอย่างถูกวิธี มีจุดบริการห้องน้า จุดจอดรถ
ด้านการเข้าถึง (Accessibilities)
พัฒนาให้ มีระบบการจัดการ การคมนาคมในการเดินทางไปยังชุมชนบ้านท่าขันทองได้สะดวก
จัดหาคนเพื่อทาหน้าที่ส่ือสารวิธีการเดินทางให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ และจัดทาป้ายชี้ทาง ป้ายสื่อความหมายเข้า
หมูบ่ ้าน การพัฒนาเส้นทาง/ถนน ในซอยของชุมชนปรับปรุงถนนขุดร่องน้าวางท่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ติดตั้ง
ไฟส่งสว่าง ป้ายบอกซอยที่ชัดเจน มีป้ายสื่อความหมายบ่งบอกของดีที่มีอยูใ่ นซอยนัน้ ๆ จุดซุ้มถ่ายรูปในซอย เฉพาะใน
ซอยที่มีโฮมสเตย์อยู่ มีป้ายข้อคิดคาคมที่สร้างสรรค์เพื่อให้ผู้อ่านได้นึกถึงแบรนด์ของชุมชนบ้านท่าขันทองการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวทางน้า พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร เว็บไชต์ แผนที่เดินทาง และป้ายสื่อความหมาย ที่เป็นศูนย์
การเรียนรู้
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Amenities)
พัฒนา ระบบการจัดการโฮมสเตย์ ของชุมชนให้รู้จักนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล พัฒนาร้านจาหน่าย
สิน ค้ าของฝาก และของที่ ระลึ ก ของชุมชน สถานพยาบาลที่ ส ะดวก ให้บริ การอย่า งเป็ นระบบ มีม าตรฐานและ
น่าเชื่อถือ พัฒนาร้านอาหาร ให้ได้มาตรฐาน มีบริการห้องน้า พัฒนาร้านอาหารในชุมชนให้มีการบริการที่ครอบคลุม
รองรับนักท่องเทีย่ วที่มาแบบส่วนตัว มีบริการห้องน้า /สุขา พัฒนาศูนย์บริการข้อมูลของชุมชน
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ด้านกิจกรรม (Activities)
พัฒนา กิจกรรมการแสดงที่ส่อื สารถึงแบรนด์ ฝึกทักษะการแสดง เรื่องสั้น ให้แก่กลุ่มที่ชื่นชอบการแสดงแสง
สี เสียง ย้อนยุค นาเรื่องราวของแบรนด์ที่เกี่ยวกับ อดีต ปั จจุบัน มาสร้างคอนเท้นท์ รูปแบบ การแสดงแสงสีเสียง
ภาพยนตร์สนั้ เพื่อสร้างการจดจา ความสะอาดของสถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยขณะทากิจกรรม จัดทา
ถังขยะที่เป็ นเอกลักษณ์ข องชุมชนที่ ส่ือถึ งแบรนด์ ระบบการจัด การขยะที่ มีการแยกประเภท มีส่ือ ชี้แ จง ป้า ยสื่อ
ความหมายตามเส้นทาง การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวทางน้า เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเรือนาเที่ยวในพื้นที่ จัด
กิจกรรมล่องเรือยอร์ช จัดทาปฏิทินการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตลอดปี
การบริหารจัดการ (Administration)
พัฒนา มีการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนกาหนดนโยบายที่ทุกคนมีส่วนร่วม สร้าง
ความสามัคคีในชุมชน จัดทาวิสัยทัศน์ นโยบาย โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการวางแผนกลยุทธด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านท่าขันทอง พัฒนามีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและ
เอกชน นาเสนอแผนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดการรับรู้สร้างตัวตัวตนและจุดยืนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้ านท่า ขันทอง จัด กิจกรรมเพื่อประชาสั มพันธ์ เดินสายเข้ าพบหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้ านการท่องเที่ย ว
นาเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมแก่คนในชุมชน ส่งเสริมแนวคิดในจัดการดี กระจายรายได้
โปร่งใส เป็นธรรม พัฒนามาตรฐานการบริการให้แก่บุคลากรที่ให้บริการนักท่องเที่ยว มีระบบการจัดการส่งเสริมการ
ทาอาชีพ และการจัดการกองทุน บริหารค่าตอบแทนให้มีระบบสวัสดิการ แก่คณะกรรมการทุกคนพัฒนา ประชุม
วางแผนเกี่ยวกับ การบริหารจัดการรายได้เพื่อเป็น กองทุนสาหรับทาส่งเสริมอาชีพในแต่ละกลุ่ม จ่ายเงินปันผลจ่าย
รายปี กองทุนเพื่อการการศึกษา กองทุนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม กองทุนประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการ
ด้านการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ใกล้เคียง

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้าน
แซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ขอ้ มูลพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่างอยูร่ ะหว่าง 3140 ปี ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท และมี
สถานภาพสมรส
2. ข้อมูลการเดินทาง และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อ
ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน และใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1-3 วัน โดยช่วงระยะเวลาในการท่องเที่ยวคือ วัน
เสาร์-วันอาทิตย์ และส่วนใหญ่เดินทางมาโดย อื่น ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีก และ
ส่วนใหญ่จะแนะนานักท่องเที่ยวอื่นให้มาท่องเที่ยวอีก
3. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้แบ่งออกเป็น 4AS ดังนี้ พบว่า
ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่า แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ จุดชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้าโขง มีค่าเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับมาก ด้านการเข้าถึง (Accessibilities) โดย
ภาพรวมมีคา่ เฉลี่ย 3.21 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่า ที่ตั้งชุมชนบ้านท่าขันทอง มีความสะดวกเข้าถึงง่าย เส้นทางเป็น
ถนนคอนกรีต มีความสะดวกในการเดินเยี่ยมชมวิถีชีวิตขุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.33 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านสิ่งอานวยความ
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สะดวก (Amenities) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.15 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่า ที่พัก/โฮมสเตย์มีเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวหรือไม่ มีค่าเฉลี่ย 3.39 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านกิจกรรม (Activity) โดยภาพรวมมี
ค่ า เฉลี่ ย 3.48 อยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง พบว่ า ชมวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน วั ฒ นธรรมที่ โ ดนเด่ น อาหารและการแต่ ง กาย
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนั่งรถอีต๊อก ชมแหล่งการศึกษาเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.52 อยู่ในระดับมาก
มีแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าขันทอง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แต่ละด้าน ดังนี้
ด้านสิง่ ดึงดูดใจ สร้างแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวที่มาส่วนตัว
และมาตามกระแส ผ่านโซเชียลมีเดีย มีจุดเช็คอินถ่ายรูปที่เป็นเอกลักษณ์ จุดถ่ายรูป สร้างมาสคอตน้องออนซอนเดโฮมสเตย์
ท่าขันทองเพื่อสื่อถึงจุดดีจุดเด่นของชุมชน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยมีวัตถุประสงค์สาหรับถ่ายภาพวิวของแม่น้าโขง พัฒนา
ด้านการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ฝึกเป็นมัคคุเทศก์นาเที่ยวในชุมชน จัดศูนย์การเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน มีส่ือและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อการนาเสนออย่างเป็นลาดับขั้นตอนมีคู่มือการพูดเพื่อให้คนที่มาทาหน้าที่แทนกันได้ มีการจัดการด้านการใช้
ประโยชน์ของพืน้ ที่ในชุมชนโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ด้านการเข้าถึง พัฒนาการขนส่งโดยสาร พัฒนาปรับปรุงถนนขุดร่องน้าวางท่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ติดตั้ง
ไฟส่งสว่าง ป้ายบอกซอยที่ชัดเจน การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้าพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงสถานท่องเที่ยว
ที่ ส าคั ญ เชื่อ มโยงกั บพั น ธมิต รที่ เกี่ ย วข้ อ ง พั ฒ นาระบบการติด ต่อ สื่อ สาร เว็ บไชต์ แผนที่ เดิ น ทาง และป้ า ยสื่ อ
ความหมาย ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พัฒนาคนให้รู้จักนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่กิจกรรมของโฮมส
เตย์แต่ละหลัง มีการจัดทาแผนกกลยุทธ์ในการพัฒนาโฮมสเตย์ มีการติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มโฮมส
เตย์ และเจ้าของโฮมสเตย์ การวางแผนนาข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวที่มาพักไปปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA พัฒนาร้าน
จาหน่ายสินค้าของฝาก และของที่ระลึก ของชุมชนพัฒนาสินค้าในชุมชนให้มีเอกลักษณ์ พัฒนาคุณค่าที่ส่งมอบให้
ลูกค้า พัฒนาช่องทางการตลาด
ด้านกิจกรรม ฝึกทักษะการแสดง เรื่องสั้น ให้แก่กลุ่มที่ช่ืนชอบการแสดงแสง สี เสียง ย้อนยุค นาเรื่องราว
ของแบรนด์ที่เกี่ ยวกับ อดีต ปั จจุ บัน มาสร้า งคอนเท้ นท์ รูปแบบ การแสดงแสงสีเสีย ง ภาพยนตร์สั้ น เพื่อสร้า ง
การจดจา พัฒนากิจกรรมที่คานึงถึงความสะอาดของสถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย จัดทาถังขยะที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนที่ส่ือถึงแบรนด์ สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้า มีการวางแผนคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมการให้บริการบนเรือยอร์ช
ด้านการบริหารจัดการ มีการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนกาหนดนโยบายที่ทุกคนมีส่วนร่วม สร้าง
ความสามัคคีในชุมชน จัดทาวิสัยทัศน์ นโยบาย โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วม สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชน

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้นาชุมชนต้องตระหนักถึงหลักการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเร่งพัฒนาด้านระบบการบริหารให้มีความ
ชัดเจนรอบด้านเพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความเข้มแข็งสามัคคีให้เกิดขึ้นชุมชน
2. จัดทาแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อนาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้รับรู้ และขอ
ความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการที่ดไี ปยังท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
3. การเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา เช่น สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับชุมชน
4. การเชื่อมโยงกับบริษัทท่องเที่ยวและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
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ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดของท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง
2. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้าที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงรายสาเร็จได้ เนื่องจากบุคคลหลายท่านที่ได้ช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะคาปรึกษา แนะนาความคิดเห็นและให้
กาลังใจ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร สุรยิ า ส้มจันทร์ ซึ่งได้กรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัว เอง
และได้เสียสละเวลาอันมีค่าให้คาปรึกษาและแก้ไข และตรวจทาน จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วง
ขอขอบพระคุณนางประทุมพร แก้วคา นางจรัสศรี รัตนบุรี และ นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือ ซึ่งได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นความด้วยตัวเองในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนร่วมชั้น ในหลักสูตร ศิลป
ศาสตร์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสมาชิกในครอบครัวที่สนับสนุนให้การศึกษาศรั้งนี้สาเร็จ ผู้วิจัยจึง
ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โฮกาสนี้
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วิเคราะห์และเสนอเส้นทางที่เหมาะสม สาหรับนักท่องเที่ยวจักรยานเมืองชายแดน
ในเขตล้านนาตะวันออก
Analyze and propose appropriate routes for border cities In Eastern Lanna
ลิลลาลี ศิรวิ ิไลเลิศอนันต์1*
Linlalee Siriwilailerdanun1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเสนอเส้ นทางที่เหมาะสม สาหรับนักท่อ งเที่ยวจัก รยานเมือ ง
ชายแดน ในเขตล้านนาตะวันออก วิธีดาเนินการวิจัย การสารวจพื้นที่ และผลจากชมรมจักรยาน ภาครัฐ ภาคบริการ
และผลจากนักท่องเที่ยว มาวิเคราะห์และเสนอเส้นทางจักรยานเมืองชายแดน การวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล
เรียบเรียงและใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ในพื้นที่ล้านนาตะวันออก มีประวัติความเป็นมาและมีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่
สวยงาม มีวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทั้งทางด้าน ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ จิตวิญญาณและคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน โดยมีถนน
เส้นหลักและเส้นรองเชื่อมต่อกัน เป็นโครงข่ายทั่วพื้นที่ รวมทั้งมีศักยภาพทางด้ านสิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง ที่พัก สิ่ง
อานวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว ความปลอดภัย และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจักรยานในเขต
ล้านนาตะวันออก จึงมีความเหมาะสมในเสนอเส้นทางที่เหมาะสม สาหรับนักท่องเที่ยวจักรยานเมืองชายแดน ในเขต
ล้านนาตะวันออก
การพั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกและการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วจั ก รยานที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวเกิดการตระหนักรู้คุณค่า ของทรัพยากร วัฒนธรรมและจนส่งผลให้เ กิดการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่
จนนาไปสู่การพัฒนาของชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ : นักท่องเที่ยวจักรยาน , ล้านนาตะวันออก

Abstract
This research aims to analyze and propose suitable routes. For Tourists Bicycles City Border in Eastern Lanna
Method Space exploration the results of the bicycle sector, government services and results from tourists. Analyze and
offer bicycle routes to border cities. Analysis, data collection, compilation and use of content analysis.
The research found that In Eastern Lanna History and natural resources, beautiful environment. Have a
valuable culture both. History, arts, spirituality and values for community living. Main roads and secondary roads
are connected. A network throughout the area. It also has the potential of attracting access to accommodations.
Tourism, Safety and Tourism Management in Eastern Lanna Therefore, it is appropriate to offer the right path.
For Tourists Bicycles City Border In Eastern Lanna
1

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
Faculty of Management Science and Information Science, University of Phayao, Phayao Province 56000
*
Corresponding author e-mail: hotel_belle@hotmail.com
1

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2758

Development of appropriate bicycle tourism facilities and facilities to enable tourists to realize the value
of cultural resources and to contribute to the conservation of local resources. It leads to the development of the
community in terms of economic, social, cultural and environmental sustainability.
Keyword: Bicycle Touring, East Lanna

บทนา
ปัจจุบันการท่องเที่ยวจักรยานได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น มาจากพฤติกรรมของผู้คนที่หันมาใส่ใจสุขภาพ
พร้อมกับการคานึงถึงสิ่งแวดล้อม แนวโน้มทางการท่องเที่ยวโลกตามรายงานของ Euro monitor ที่นาเสนอในงาน
World Travel Market 2557 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2557 ณ สหราชอาณาจักร ได้สรุปว่านักท่องเที่ยวที่นิยม
การท่องเที่ยวโดยจักรยานเป็นพาหนะมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติของบริษัท DuVine Cycling + Adventure Co
พบว่า ความต้องการในรายการนาเที่ยวโดยจักรยานเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ตั้งแต่ ปี 2552 โดยแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่
นิยม ได้แก่ ยุโรปและแคลิฟอร์เนีย ด้านค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจักรยาน ที่สารวจโดย Travel Oregon พบว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มจักรยานที่มีการพักค้างคืนและเดินทางภายในรัฐจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 744 ดอลลาร์สหรัฐ
สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึงร้อยละ 20 โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเบบี้บูมเมอร์
(eTAT Tourism Journal, 2557)
การท่องเที่ยวจักรยาน (Bicycle Tourism) Millington (2013) อ้างถึงใน Mrnjavac, Kovacic and Topolšek
(2014) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และ
กิจกรรมการขี่จักรยาน เป็นส่วนประกอบสาคัญของประสบการณ์การท่องเที่ยว
โดยยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของภาคเหนื อ มี แ นวทางสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมบริ ก ารและ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลักให้ยั่งยืนและเท่าทันกระแส
ตลาดสากลโดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการพัฒนาต่อยอดสินค้า บริการ บนฐานของเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
สนับสนุนรูปแบบการเดินทางที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเส้นทาง
จักรยาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยา พรหมบุรมย์ และนฤมล กิมภากรณ์ (2558)
พื้นที่ล้านนาตะวันออกนับได้ว่ามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยมีจุดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
อุทยานแห่ งชาติ ป่ าเขา ศิลปวั ฒนธรรม และความเป็ นมิต รไมตรีข องคนในพื้นที่ เนื่อ งจากมีค วามได้เปรีย บของ
ธรรมชาติ เช่น ภูเขาที่สวยงามและสลับซับซ้อน อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ที่
กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามพบว่า การท่องเที่ยวจักรยานในล้านนาตะวันออกซึ่งได้รับความนิยมอยู่ กลับพบปัญหาในการ
ท่องเที่ยวจักรยาน จุดแวะพักของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ นม้านั่ง สวนสาธารณะ หรือแหล่งเติมพลัง เช่น ร้านอาหาร
หรือคาเฟ่ เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับนักเดินทางอย่างนักท่องเที่ยวจักรยาน เพิ่มเติมด้วยสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่จะ
สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว และเส้นทางควรจะมีทิวทัศน์สวยงามและมีความปลอดภัย ซึ่งครอบคลุ มถึง
พื้นผิวถนนและการสื่อความหมาย ป้ายในเส้นทาง และแนวปฏิบัตติ า่ งๆ เพื่อการสัญจรร่วมกับยานพาหนะอื่น เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อ วิเคราะห์ แ ละเสนอเส้ นทางที่ เหมาะสม สาหรั บนั ก ท่อ งเที่ ย วจั ก รยานเมือ งชายแดน ในเขตล้ า นนา
ตะวันออก

ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจั ย นี้ศึก ษาเกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเมือ งชายแดน การท่ อ งเที่ ย วจั ก รยาน และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประสบการณ์ และมิติที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ได้แก่ มิติเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว มิติด้านการจัดเส้นทาง การบริหาร
จัดการ มิตดิ ้านยุทธศาสตร์ และโลจิสติกส์การท่องเที่ยว รวมถึงพิธีการข้ามแดน
ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ศึกษาจะครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน
ขอบเขตด้านประชากร
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. ภาครัฐ
2. สมาคม/ชมรม จักรยาน
3. ภาคบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการ สมาคมธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว
4. นักท่องเที่ยวจักรยาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ล้านนาตะวันออก หมายถึง พื้นที่ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แต่ใน
การศึกษานีจ้ ะศึกษาเฉพาะจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน เนื่องจากจังหวัดแพร่ไม่มดี ่านชายแดน
การท่องเที่ยวจักรยาน (Bicycle Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในวันหยุดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
ที่มีการเดินทางจากที่พักอาศัยปกติในเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และเกี่ยวข้องกับการขี่จักรยาน ซึ่งจักรยานเป็น
พื้นฐานและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวจักรยาน (Bicycle Tourist) หมายถึง การผสมผสานของการขี่จักรยานซึ่งมีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น แบบกรุป๊ ทัวร์ แบบเมาท์เท่นไบค์ หรือทริปจักรยาน ในที่น้ี นักปั่นจักรยาน คือ นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น
นักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแบบไหน แบบธรรมชาติ สถานที่
สวยงาม หรือแบบชุมชน
เส้นทางจักรยาน หมายถึง เส้นทางที่กาหนดขึ้นสาหรับนักท่องเที่ยวจักรยาน เพื่อให้สามารถแวะชมจุด
ท่องเที่ยวต่างๆ มีความสะดวก ปลอดภัย มีส่งิ ดึงดูดใจ และสิ่งอานวยความสะดวกตามเส้นทาง
การท่องเที่ยวจักรยานเมืองชายแดน ล้านนาตะวันออก หมายถึง การท่องเที่ยวจักรยานในเส้นทาง
ซึ่งจะครอบคลุม 8 อาเภอที่เส้นทางนั้นผ่าน ดังนี้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อาเภอปง จังหวัดพะเยา อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
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แนวคิดด้านการท่องเที่ยวจักรยาน
ในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ยุคของความนิยมจักรยาน Bicycle Boom สังคมนาเสนอจักรยานในมุมมองของความ
สะดวกสบาย(convenience) การเคลื่อนที่ (mobility) ในแง่ของการเดินทางส่วนบุคคล ที่มีความปลอดภัยและราคาถูก
มีการนาจักรยานเข้าไปรวมกับเรื่องทางการเงิน ของชนชั้นกลางในเมือง (urban middle classes) (Lamont (2009;
Southworth, 1997 อ้างถึงใน Chang and Chang, 2003) หลังจากนัน้ มีการปรับปรุงด้านดีไซน์ของจักรยาน จนถึงช่วง
ที่เรียกว่า Bicycle Boom ความนิยมจักรยานมีมาก คือ ในปลายศตวรรษที่ 19 ชาวยุโรปและอเมริกันนิยมจักรยานมาก
ด้วยยอดการซื้อจักรยานหลายล้านคัน (Tobin, 1974 อ้างถึงในLamont, 2009) ในปี 1890 ได้มีการให้ความหมายของ
Bicycle tourist ว่าเป็น “the first modern tourist”รุ่นแรกของนักท่องเที่ยวที่ทันสมัย (Tobin, 1974; Watson and Gray,
1978 อ้างถึงใน Lamont, 2009: 61) เกิดการท่องเที่ยวจักรยานขึน้ และมีการให้เครดิตด้วยการตัง้ การท่องเที่ยวให้เป็น
หน่วยหนึ่ง ของเศรษฐกิจแห่งชาติอเมริกา (Lamont, 2009)
นักท่องเที่ยวจักรยาน
นักท่องเที่ยวจักรยาน (Bicycle Tourist) มีผู้ให้คานิยามหลากหลายไว้ดังต่อไปนี้
Rotar (2012) นักท่องเที่ยวจักรยาน หมายถึง การผสมผสานของการขี่จักรยานซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ
เช่ น แบบกรุ๊ ป ทั ว ร์ แบบเมาท์ เ ท่ น ไบค์ ห รื อ ทริ ป จั ก รยาน ในที่ น้ี นั ก ปั่ น จั ก รยานคื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ไม่ ว่ า จะเป็ น
นักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแบบไหน แบบธรรมชาติ สถานที่
สวยงาม หรือแบบชุมชน
การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว
Arnold (2012) แบ่ง Segment นักท่องเที่ยวได้ 5 ประเภทดังนี้
1) leisure and family
กลุ่มครอบครัว
2) recreational
นักขี่จักรยานเชิงนันทนาการ
3) touring
ทัวร์ริ่ง
4) competition cycling
กลุ่มเพื่อการแข่งขัน
5) mountain biking
นักขี่จักรยานเสือภูเขา
แนวคิดด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจักรยาน
อภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธิ์ (2559) พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การกระทาทุกอย่างของนักท่องเที่ยว ไม่
ว่าการกระทานั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามและบุคคลอื่นจะสังเกตเห็นการกระทานั้นได้หรือไม่ก็ตาม โดย
การกระทานั้นอาจขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมความรู้สึกนึกคิดและความรู้ความเข้าใจของนักท่องเที่ยว เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (พณกฤษ อุดมกิตติ, 2556)
1. การกาหนดเส้นทาง การพิจารณากาหนดเส้นทางท่องเที่ยวควรสารวจและสังเกตการณ์จากพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ ประกอบกับแนวโน้มที่ควรจะเป็นในการจัดเส้นทาง ควรเริ่มต้นจากการเริ่มต้นพิจารณา
ต าแหน่ ง ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภทต่ า งๆและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ และความน่ า สนใจ จากนั้ น จึ ง พิ จ ารณา
ความสามารถในการเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเข้าด้วยกัน
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2. การจัดเส้นทางในลักษณะวงจรบรรจบทาให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่เกิดความเพลิดเพลินไป
ตลอดทางโดยไม่ต้องกลับเส้นทางเดิม ซึ่งการย้อนกลับไปเส้นทางเดิมจะทาให้นักท่องเที่ ยวเกิดความรู้เบื่อหน่ายและ
เสียเวลา อีกทั้งยังเกิดความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มย่อยที่ต้องการทิ้งพาหนะหรือสัมภาระของตนเองไว้ยัง
จุดเริ่มต้น
3. การจัดเส้นทางให้มีความแตกต่างภายในเมือง การกาหนดเส้นทางอาจจัดทาขึ้นหลายเส้นทาง หรือหลาย
ระบบก็ได้ เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลามากน้อยต่างกันความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว เช่น เส้นทางสาหรับผู้สนใจศิลปะและวัฒนธรรมอาจพานักท่องเที่ยวไปตามแม่น้าลาคลองเพื่อดูชีวิต
ความเป็นอยูแ่ ละสภาพบ้านเมือง หรืออาจเป็นเส้นทางที่มคี วามหลากหลายและน่าสนใจหลายด้านร่วมกันอยู่
4. ควบคุมเส้นทางและรูปแบบของการสัญจรไม่ให้เกิดความสับสน การเข้าถึงและเดินทางจะต้องควบคุมได้ง่าย
ไม่สับสน
5. การให้ ข้ อ มูล ข่ า วสารในเส้ นทาง จั ด ทาการประชาสั ม พั นธ์ ใ ห้ ข้อ มู ล กับนั ก ท่อ งเที่ย วตลอดทางอย่า ง
สม่าเสมอ ด้วยระบบป้ายหรือด้วยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อช่วยบอกทิศทาง ตาแหน่งที่ตั้งและระยะทางเช่น ช่วยนักท่องเที่ยว
ก าหนดทิ ศ ทางด้ ว ยที่ ห มายตา (Landmark) การสร้ า งความต่อ เนื่อ งของเส้ น ทางด้ ว ยการใช้ วั ส ดุ ปูพ้ื น ทางเท้ า ที่
เหมือนกันไปตลอดทางหรือใช้วัสดุพืชพันธ์ที่เหมือนกันตลอดแนว เป็นต้น
6. พิจารณาจัดประเภทของพาหนะตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เส้นทางท่องเที่ยวอาจใช้พาหนะใน
การเดินทางต่างกัน ทาให้เกิดความน่าสนใจที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้น ๆ
7. จุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวควรจะเข้าถึงได้ง่าย มีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้
ประกอบในการพิจารณาและตัดสินใจวางแผนการเดินทาง อีกทั้งควรมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้บริการ เช่น ที่จอด
รถ ที่ พัก ห้ องน้า เป็ นต้น ซึ่ งสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่ านี้ไม่จ าเป็ นต้องมีที่เดี ยว อาจจะกระจายตั วอยู่ตามแหล่ ง
ท่องเที่ยวก็ได้
8. ควรมีสิ่งอานวยความสะดวกระหว่างทางตามสมควร อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านขายของชา ร้านขายของที่
ระลึก เป็นต้น
9. ควรมีการบริการให้ข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตามจุดต่างๆหรือจัดทาเอกสาร แผ่นประกาศ
ป้ายสื่อความหมายบริเวณตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และข้อมูลดังกล่าวควรประกอบด้ วย ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ร้านอาหาร การสัญจร และด้านความปลอดภัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถช่วยเหลือตนเองได้
10. ควรมีการดูแลรักษาสถานที่และส่วนบริการต่างๆให้สะอาดเรียบร้อยและใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา
ส่วนการออกแบบเส้นทางจักรยาน รวมทั้ง การกาหนดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวสนใจใช้เส้นทางจักรยานเรียงตามความสาคัญ ดังนี้ การส่งเสริมคุณค่าและความสาคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยว (ธวัช ศรีธรรมวงศ์ (2554) อ้างถึงใน อดิเรก อุ่นเจริญ และพลเดช เชาวรัตน์, 2558) ป้ายเตือน ป้ายบอก
ทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมตลอดเส้นทางจักรยาน และสิ่งที่ควรให้มีร่วมกับเส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ป้าย
บอกภาพรวมของเส้นทางจักรยาน
เส้นทางจักรยานระยะไกล (Long-distance cycle routes) ในเครือข่าย Eurovelo ออกแบบเพื่อส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวจักรยาน เดินทางระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ระยะทางจะมีตั้งแต่ 100
กิโลเมตรขึ้นไป เส้นทางระยะไกลจะประกอบด้วย ป้ายและระบบสื่อความหมายให้กับนักท่องเที่ยว จะมีการสร้างแบ
รนด์ ตามด้ วยธี ม และโปรโมทในหลายช่อ งทาง หรือ โดยองกรค์ ต่า ง ๆ เครือ ข่า ยเส้ น ทางของยู โ รเวลโล มีก าร
ประชาสัมพันธ์บนแผนที่ และบนเว็บเพจของ ECF (European Cyclists’ Federation)
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เกณฑ์สาหรับโครงสร้างพื้นฐานในเส้นทางระยะไกลของยูโรเวโล (Criteria set out by
EuroVelo) มีดังนี้ (ECF, 2011 อ้างถึงใน STRDA, 2014)
- การเชื่อมต่อกับขนส่งสาธารณะจะต้องอยู่ในระยะไม่เกิน 150 กิโลเมตร รถไฟปกติจะต้องสามารถ
น าจั ก รยานขึ้น ไปได้ สามารถจองล่ ว งหน้า และที่ ส ถานีข นส่ ง จะต้อ งมีที่จ อดที่ เก็ บจั ก รยานที่
ปลอดภัย
- มีที่พักทุกๆ ไม่เกิน 90 กิโลเมตร หรือในระยะรัศมี 30 กิโลเมตร
- มีร้านอาหาร/เครื่องดื่มทุกๆ 45 กิโลเมตร
- มีที่นั่งพัก บริเวณพักผ่อน ปริมาณเพียงพอ อย่างเหมาะสม
- ร้านซ่อมจักรยานทุกๆ 150 กิโลเมตร
- บริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว สายด่วน ร้านเช่าจักรยาน เป็นต้น

วิธีการศึกษา
เพื่อวิ เคราะห์ และเสนอเส้ นทางที่เ หมาะสม สาหรับ นักท่ องเที่ยวจักรยานเมือ งชายแดน ในเขต
ล้านนาตะวันออก
การศึกษาวิเคราะห์และเสนอเส้นทางที่เหมาะสม สาหรับนักท่องเที่ยวจักรยานเมืองชายแดน ในเขตล้านนา
ตะวันออกใช้ วิธีวิจัยเชิงคุ ณภาพ (Qualitative research) ใช้แนวคิดการท่องเที่ยวจักรยาน แนวคิดพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวจักรยาน แนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อ การท่องเที่ยว ใช้เป็นกรอบใน การศึกษาและจะเป็น
การศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สารวจพื้นที่ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลที่เกี่ยวและสารวจพฤติกรรม
และความสนใจของนักท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ข้อมูล
รวบรวมข้อมูล เรียบเรียงและใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
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กรอบแนวคิด
ศึกษาพืน้ ทีล่ า้ นนาตะวันออก
1.เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยว
2.การสารวจเส้นทางจักรยาน

ศึกษาเส้นทางทางการท่องเทีย่ วสาหรับ
นักท่องเที่ยวจักรยานในเขตล้านนา
ตะวันออก
1.เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยว
2.การสารวจเส้นทางจักรยาน
3.สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ท่องเที่ยวจักรยาน
4.ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจักรยาน

วิเคราะห์และเสนอเส้นทางที่เหมาะสม สาหรับนักท่องเที่ยวจักรยานเมืองชายแดน ในเขตล้านนาตะวันออก

เส้นทางการท่องเที่ยวจักรยาน 3 เส้นทาง
1.เส้นทางจังหวัดเชียงราย
2.เส้นทางจังหวัดพะเยา
3.เส้นทางจังหวัดน่าน

แนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพือ่ การท่องเที่ยว
1.สิ่งดึงดูดใจ
2.การเข้าถึง
3.ที่พัก
4.สิ่งอานวยความสะดวก
5.กิจกรรม
6.ความปลอดภัย
7.การบริหารจัดการการท่องเที่ยวจักรยาน

ชุมชน
1.จัดทาศูนย์ให้ขอ้ มูลการท่องเที่ยว
2.จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับจักรยาน
3.ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจักรยาน
4.พัฒนาบุคคลากรการท่องเที่ยวจักรยาน

หน่วยงานภาครัฐ
1.ป้ายสื่อความหมายทางการท่องเทีย่ วและที่จอดจักรยาน
2.พัฒนาเส้นทางจักรยาน
3.พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวจักรยาน
4.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
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ผลการศึกษา
การวิเคราะห์-สังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ข้อมูลของทรัพยากรวัฒนธรรมในพื้นที่
เขตตลิ่งชัน จะนามาวิเคราะห์ความสาคัญและคุณค่าของ ทรัพยากรวัฒนธรรมทั้ง 4 ด้านได้แก่ คุณค่าทางด้าน
ประวัติศาสตร์ คุณค่าทางศิลปะหรือเทคนิค คุณทางจิต วิญญาณ (ความเชื่อ/ความศรัทธา) และคุณค่าต่อวิถีชีวิต
และนาผลที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาในออกแบบ เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวจักรยานเมืองชายแดนในเขต
ล้านนาตะวันออก ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยจักรยานเมืองชายแดนในเขตล้านนาตะวันออก
จะน ามาวิเคราะห์จุ ด แข็ ง จุ ด อ่อ น โอกาสและอุ ปสรรคของการท่ อ งเที่ ย วจั กรยานเมือ งชายแดนในเขตล้ า นนา
ตะวันออก ที่ผ่านมา รวมทั้งผลสารวจ พฤติกรรมและความสนใจของนักท่องเที่ยว จากนั้นจะนามาสังเคราะห์เป็น
เสนอเส้นทางการท่องเที่ยวโดยจักรยานเมืองชายแดนในเขตล้านนาตะวันออก
SWOT จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค พื้นทีล่ ้านนาตะวันออก
ด้านจุดแข็ง สภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อน ทาเลที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีความสวยงามและมีความเหมาะสมแก่การตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและประกอบ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ เป็นกลุ่มจังหวัดติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มี
ความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นได้ มีโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ล้านนา การวางผังเมืองที่มีความชัดเจนซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา กิจกรรม ถนนคนเดิน อันเป็นแหล่งรวมภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ซึ่งสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ ประชาชน ชุมชน และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญอีกด้วย
การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย เช่น การให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาและการ
ท่องเที่ยว มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นกลุ่มล้านนาตะวันออกที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับสินค้าหัตถอุตสาหกรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมา
เวียดนาม และสปป.ลาว เป็นตลาดเป้าหมายที่มีประชาชนจานวนมากและกาลังซือ้ สูง
ด้านจุดอ่อน
การจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนมีปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียน
หรือบริเวณสี่แยกต่างๆ ปัญหามลภาวะ อาทิเช่น มลภาวะทางอากาศ ปัญหาหมอกควัน เป็นต้น การขยาย พื้นที่อยู่
อาศัย ส่งผลให้มีการบุกรุกและ ทาลายพืน้ ที่และแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณเทศบาลนคร
มีจานวนจากัด จึงไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ด้านโอกาส
รัฐบาลมีแนวนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน อาทิเช่น การค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนบน (GMS) การพัฒนาด้าน Logistics การพัฒนา
เส้นทาง R3A เป็นต้น สนามบินนานาชาติที่ช่วยให้การคมนาคมขนส่งสู่เมือง มีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งถือ ว่าเป็นจุด
ดึ ง ดู ด การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย วให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น เป็ น ประตู สู่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า นในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง มี
สถาบันการศึกษาที่ตงั้ อยู่ในพื้นที่หลายแห่ง เช่น โรงเรียนในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยสงฆ์เป็น
ต้น กระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและบริโภคสินค้าปลอดสารพิษมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และบริโภคสินค้ามากยิ่งขึ้น
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ด้านอุปสรรค
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) บ่อยครัง้ ส่งผลให้การดาเนินงานตามนโยบาย
ของจังหวัดขาดความต่อเนื่อง ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งงาน แย่ง
อาชีพ ตลอดจน ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอาชญากรรม โรคติดต่อ และยาเสพติด นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในการ
ลงทุนระบบคมนาคมในกลุ่มประเทศ GMS
แนวทางการเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวจักรยานเมืองชายแดนในเขตล้านนาตะวันออก
ควรมีการดาเนินการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว โดยแบ่งตามผู้รับผิดชอบดังนี้
ชุมชน 1. ควรหาคณะทางานผู้ที่จะทาหน้ารับผิดชอบงานพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวจักรยาน
ในแต่ละพื้นที่และเป็นผู้ ให้บริการนาเที่ยวการท่องเที่ยวจักรยานได้ 2. ควรจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และป้ายข้อมูล
เกี่ยวกับเส้นทางจักรยาน และประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางต่างๆ ได้แก่ Facebook สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
นิตยสารการท่องเที่ยว 3.สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวจักรยาน 4.พัฒนาบุคคลากรการท่องเที่ยว
จักรยานเมืองชายแดนในเขตล้านนาตะวันออกเป็นต้น
หน่วยงานภาครัฐ
1.ป้ายสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวและที่จอดจักรยาน
2.พัฒนาเส้นทางจักรยาน
3.พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวจักรยาน จัดอบรม
4.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
แนวทางการเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวจักรยานเมืองชายแดนในเขตล้านนาตะวันออก ตามกรอบแนวทาง
หรือสิ่งที่ต้องคานึงถึงในการท่องเที่ยวจักรยานเมืองชายแดนในเขตล้านนาตะวันออก สามารถจัดทาได้เป็น 3 เส้นทาง
ดังนี้ เส้นทางจักรยานจัง หวัดเชียงราย จัง หวัดพะเยา จังหวั ดน่าน ที่ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาค
ภาคเหนือ “ น่าน-พะเยา-เชียงราย ” ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกัน

เส้นทางจักรยานจังหวัดพะเยา

เส้นทางจักรยานจังหวัดน่าน
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เส้นทางจักรยานจังหวัดเชียงราย

แหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทาง
ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ตลาดชายแดนไทย-พม่า จาหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภท อัญมณี พลอยสี
ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว อาหารทะเล
แห้ง เหล้า บุหรี่ ของเล่นเด็ก ผ้าห่ม ของใช้ ของกิน ฯลฯ ราคาตัง้ แต่หลักสิบถึงหลักพัน
การเดินทาง จากห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ใช้ถนนพลหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งหน้าไปทางอาเภอแม่สาย เมื่อถึง
บริเวณด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขีเ้ หล็ก ด้านซ้ายมือจะเป็นตลาดดอยเวา ข้างในมีที่รับฝากรถ หรือจะข้ามฝั่งไปเที่ยว
ท่าขีเ้ หล็กก็ได้
วั ด พระธาตุ ด อยเวา อ าเภอแม่ ส าย จั ง หวั ด เชี ย งราย (บนดอยริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าสาย) พระธาตุ เ ก่ า แก่ ที่ มี
ความสาคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย บนวัดพระธาตุดอยเวาจะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นจังหวัดท่าขี้เหล็ก
ชายแดนประเทศพม่าได้ชัดเจน การเดินทาง อยู่ติดกับตลาดชายแดนแม่สาย
พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดพบใน
บริเวณเมืองเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง และจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับ
การตัง้ ชุมชน นอกจากนี้ยังมีแบบจาลองการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชนกลุ่มต่างๆ ที่อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่เชียงแสน
การเดินทาง ตัง้ อยู่ติดกับวัดเจดีย์หลวงทางด้านทิศตะวันตก
วัดพระธาตุผาเงา ชื่อของวัดนีม้ าจากชื่อของพระธาตุผาเงาที่ตั้งอยูบ่ นยอดหินก้อนใหญ่ คาว่าผาเงาก็คือ เงา
ของก้อนผา (ก้อนหิน) หินก้อนนี้มีลักษณะสูงใหญ่คล้ายรูปทรงเจดีย์และทาให้ร่มเงาได้ดีมาก ประวัติ ในช่วงสมัยของ
อาณาจักรโยนก วัดร้างแห่งนี้กาลังอยู่ในช่วงที่เจริญรุ่งเรือ ง การเดินทาง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้าโขงทางด้านทิศตะวันตก
ตรงกันข้ามกับประเทศลาว อยู่ในหมู่บ้านสบคา ตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน อยู่ทางทิศใต้ของตัวอาเภอเชียงแสน
ประมาณ 3 กม. หรืออยู่หา่ งจากสามเหลี่ยมทองคาประมาณ 15 กม. สามเหลี่ยมทองคา เป็นบริเวณที่แม่น้าโขงและ
แม่น้ารวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ลาว พม่า บริเวณนี้เคยมีการค้า
ฝิ่น โดยแลกเปลี่ย นกั บทองคา ทิ วทั ศน์ของแม่น้าโขงบริ เวณนี้มีความงดงามโดยเฉพาะยามเช้าที่ ดวงอาทิ ตย์ขึ้น
ท่ามกลางสายหมอกด้านฝั่งพม่า และลาว
วนอุทยานภูลังกา ครอบคลุมพื้นที่อาเภอปง และอาเภอเชียงคาจังหวัดพะเยา มีขนาดประมาณ 7,800 ไร่
ซึ่งเต็มไปด้วยพืชพรรณจานวนมากทัง้ ดอกไม้ป่าพันธุ์ไม้หายาก เช่น ต้นชมพู ภูพาน เนียมแดง เอื้องสีตาล เทียนธารา
สัตฤาษี รวมถึงสัตว์ป่าที่มีอยู่กว่า 100 ชนิด การเดินทาง จากอาเภอเมืองพะเยา ใช้ทางหลวงหมายเลข 1021 ผ่าน
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อาเภอดอกคาใต้ อาเภอจุน จนถึงอาเภอเชียงคา แล้วไปใช้ทางหลวงหมายเลข 1148 รวมระยะทางจากอาเภอเมือง
พะเยาถึงวนอุทยานภูลังกา ประมาณ 120 กิโลเมตร
น้าตกภูซาง หรือ น้าตกอุ่น เป็นน้าตกขนาดเล็กสูง 25 เมตร มีน้าไหลตลอดปี ลักษณะเด่นของน้าตกภูซาง
คือ เป็นน้าตกที่เป็นกระแสน้าอุ่น อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส น้าใสไม่มกี ลิ่นกามะถัน ที่น่จี ึงเหมาะกับการลง
ไปอาบแช่ตัวเพื่อสุขภาพ มีบ่อซับน้าอุ่นซึ่งเป็นต้นทางของน้าตกอยู่บริเวณด้านบน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่วน
บริเวณด้านนอกจะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และห้องน้าให้บริการนักท่องเที่ยว น้าตกภูซาง อยู่ห่างจากอุทยาน
แห่งชาติภูซาง 200 เมตร
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง
การเดินทาง จากอาเภอเมืองพะเยา ใช้เส้นทางไปอาเภอภูซาง โดยเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 1 ไปต่อทางหลวง
หมายเลข 1202 ตามด้วยทางหลวงหมายเลข 1021 ไปจนพบสามแยกภูซาง ให้เลี้ยงขวาไปตามทางหลวงชนบท 4010
จนถึงสามแยกจะมีป้ายบอกทางไปอุทยานฯ เลีย้ วซ้ายเป็นทางหลวงหมายเลข 1093 ตรงไปเลยหลักกิโลเมตร 22 ก็จะ
ถึงอุทยานแห่งชาติ ภูซางอยู่ดา้ นซ้ายมือ รวมระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตาบลภูคา อาเภอปัว จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เคยคว้ารางวัลยอดเยี่ยม รางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจาปี 2551 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภาคเหนือ โดยมีพ้ืนที่
ทั้งหมด 1,065,000 ไร่ หรือ ประมาณ 1,704 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 8 อาเภอในจังหวัดน่าน คือ อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อาเภอท่าวังผา อาเภอปัว อาเภอเชียงกลาง อาเภอทุ่งช้าง อาเภอบ่อเกลือ อาเภอสันติสุข และ
อาเภอแม่จริม
วัดพระเจ้าทันใจ บ้านห้วยหาด หลักลาย อาเภอปัว จังหวัดน่าน จากบ่อเกลือ ลงมายัง อาเภอปัวผ่านทางถนนสาย
สันติสุข จะเห็นมีมณฑปสีขาวตั้งอยู่บนยอดดอยติดกับถนนเส้นไปทางอาเภอปัว เห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาอยู่ในธรรมชาติ
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าศักดิ์สทิ ธิ์มากจึงนิยมมาขอพรที่น่ี ตัวมณฑปเป็นสีขาว ประดิษฐานพระเจ้าทันใจอยู่ข้างในตั้งอยู่บน
ยอดดอย สร้างโดยความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนานิกชนทั้งจังหวัดน่านและจังหวัดอื่นๆ ที่บ้านห้วยหาด-หลัก
ลาย อาเภอปัว จังหวัดน่าน ที่ศาลาเอนกประสงค์ มีร้านเล็กๆ ขายสินค้า OTOP ของชาวบ้าน มีทั้ง ผ้าซิ่น ผ้าทอ
กระเป๋า วัตถุมงคลต่างๆ
บ่อเกลือสินเธาว์ จังหวัดน่าน แหล่งเกลือที่มีความสาคัญมาแต่โบราณ เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่
ส่งเป็นสินค้าออกในภาคเหนือ และแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ชุมชนผลิตไม่ได้ จากกองคาราวานจีนฮ่อจากยูนนาน กวางสี
และมณฑลอื่น ๆ ในจีน โดยใช้เส้นทาง สิบสองปันนา รัฐฉาน สู่เชียงราย เชียงใหม่ น่าน เมืองสา (อาเภอเวียงสาใน
ปัจจุบัน) และแพร่ การเดินทาง จากตัวอาเภอบ่อเกลือ ใช้เส้นทาง 1256 มุง่ หน้าไปทางอาเภอปัว เลยไปประมาณ 200
จะพบกับบ่อเกลือเหนืออยูท่ างขวา และถ้าเลยไปอีก 100 เมตรจะพบกับบ่อเกลือใต้อยู่ทางซ้ายมือ
วัดภูมนิ ทร์ อ.เมือง จ.น่าน วัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปีที่มีช่ือเสียงที่สุดของ เมืองน่าน ด้วยลักษณะ
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและ มีเ อกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งนี้ประวัติการสร้างวัดภูมินทร์ตามพงศาวดารเมืองน่าน ได้
กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัดภูมินทร์ขึ้นมา การเดินทาง จากทางหลวง
หมายเลข 1080 เข้าสูต่ ัวเมืองน่านตามถนนมหายศ เมื่อผ่าน วัดสวนตาล แยกขวาเข้าถนนผากอง ผ่านเทศบาลเมือง
น่าน วัดภูมนิ ทร์อยูท่ างด้านขวามือ
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ที่พักตามเส้นทาง มีดังนี้
1. โรงแรมพิมานอิน เชียงราย
2. โรงแรมพิมานอินน์ โรงแรมหรู มีระดับ ได้มาตรฐาน พร้อมบริการทุกท่านด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น และ
นอกจากนี้ทางโรงแรมยั ง มีส ระว่า ยน้ าและศู น ย์อ อกก าลั ง กาย เพื่อ ให้ ท่า นได้ ใ ช้บริ ก าร และพั ก ผ่ อ นด้ ว ยความ
สะดวกสบาย มีบริการยืมจักรยาน อีกทัง้ ยังมีที่จอดจักรยานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจักรยานอีกด้วย
3. โรงแรม ไอบิส อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่พักโรงแรมดี ๆ มีมาตรฐานติดแม่น้าโขงต้องนี่เลย ไอบิส
สไตล์ เชียงของ ริเวอร์ฟร้อนท์ ด้วยความที่เป็นเชนของไอบิส เรื่องมาตรฐานงานบริการและความสะดวกสบายใน
ห้องพักหายห่วง ไอบิสเชียงของเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ห้องพักตกแต่งสไตล์โมเดิร์น มีววิ แม่นาโขงให้
้
ได้เลือกจองอีก
ด้วย อีกทั้งยังมีระเบียงชมวิว ริมน้าโขง หรือนักท่องเที่ยวที่นาจักรยานมาด้วย สามารถจอดจักรยานในห้องได้ หรือ
ฝากไว้ที่เคาท์เตอร์ โรงแรมมีบริการจักรยานฟรี และเซอร์วิสจักรยานเติมลมยาง
4. ภูลังการีสอร์ท อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา เป็นรีสอร์ทยอดฮิตท่ามกลางธรรมชาติบนเขาของวนอุทยานภู
ลังกาห้องพักจะเป็นแบบ เรียบง่าย มีววิ ด้านล่างเป็นแอ่งและเป็นเขาหินปูนและต้นไม้นอ้ ยใหญ่เรียงรายสลับกัน ไฮไลต์
ของการมาเที่ยวภูลังกา คือ การได้ชมพระอาทิตย์จะขึ้นหน้ารีสอร์ท ส่องแสงลงมายังทะเลหมอกใน แอ่งกระทะ ให้
บรรยากาศสวยงามเหมือนภาพวาด นักท่องเที่ยวจักรยานสามารถนาจักรยานเก็บในห้องพักได้
5. บ้านเสริมสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา รีสอร์ทจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านทะเลหมอก ที่น่ีเราจะได้ชมพระ
อาทิตย์ตกดิน พร้อมกับ นอนชมดาวยามค่าคืนบนระเบียงไม้ไผ่ ตื่นเช้าเราสามารถเดินข้ามถนนไปชมทะเลหมอกได้
เลย มีที่จอดจักรยานหน้าห้อง หรือสามารถนาจักรยานไว้ในห้องพักได้
6. บ่อเกลือวิว อ าเภอบ่อเกลือ จัง หวั ดน่าน บ่อ เกลือ วิว รี สอร์ท ตั้งอยู่ใกล้กับอุ ทยานแห่งชาติดอยภูค า
เป็นรีสอร์ทเล็ก ๆ ริมลาน้ามาง ซึ่งสามารถมองเห็นทั้งวิวของลาธารที่ยาวผ่านหน้ารีสอร์ทและขุนเขากว้างใหญ่ไพศาล
ภายใต้สายหมอกสีขาวนวลและอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ที่น่ีจะตกแต่งอย่างเรียบง่าย เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งพื้นเมืองเกือบทั้งหมด
7. บ่อเกลือฆ้องดัง อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน รีสอร์ทเล็ก ๆ บนเชิงเขา มีวิวของภูเขาน้อยใหญ่อยู่รอบด้าน
บรรยากาศเป็นส่วนตัว เงียบสงบ และอบอุ่น เหมือนกับว่าได้มาพักผ่อนในบ้านตัวเองในต่างจังหวัด ภายในห้องพัก
ตกแต่งอย่างเรียบง่าย แต่สัมผัสได้ถึงความอบอุน่ ด้านหน้ารีสอร์ทในฤดูหนาวจะมีสายหมอกหยอกล้อขุนเขาให้ได้ชม
เกือบทุกวัน อากาศสดชื่นเย็นสบายตลอดทั้งปี ได้ชาร์จพลังงานในร่างกายอย่างเต็มที่
8. บ่อเกลือฟ้าใส อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน บ่อเกลือฟ้าใส รีสอร์ท ที่พักเล็ก ๆ ท่ ามกลางขุนเขาและสาย
หมอก ตัวบ้านพักสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย ภายในตกแต่งให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถมองเห็นวิวของภูเขาน้อย
ใหญ่โดยรอบได้อย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะหน้าหนาว รีสอร์ทแห่งนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยสายหมอกสีขาวละมุน และ
อากาศจะหนาว
9. ปลายมางทางรัก อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นรีสอร์ทที่รายล้อมไปด้วยภูเขา และลาธาร อากาศเย็น
สบาย อบอวนไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม
10. โรงแรมเทวราช อาเภอเมือง จังหวัดน่าน โรงแรมสามดาวหรูหรานีต้ งั้ อยู่ใจกลางเมืองติดกับย่านธุรกิจ ตลาด
กลางคืน และสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นมากมาย โรงแรมนี้มี 160 ห้องและถือเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดของภูมิภาค
แต่ละห้องเป็นห้องที่ตกแต่งในแบบร่วมสมัยและติดตั้งสิ่งอานวยความสะดวกทุกอย่างที่จาเป็น มีลานกลางโรงแรม
สามารถยอดจักรยานได้จานวนมากกว่า 150 คัน อีกทั้งยังมีบริการยืมจักรยานซึ่งมีมากถึง 20 คัน
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สรุปผลการศึกษา
ในพืน้ ที่ลา้ นนาตะวันออก มีประวัตคิ วามเป็นมาและมีทรัพยากรธรรมชาติส่งิ แวดล้อมที่สวยงาม มีวัฒนธรรม
ที่มีคุณค่าทั้งทางด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปะ จิตวิญญาณและคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน โดยมีถนนเส้นหลักและเส้นรอง
เชื่อมต่อกัน เป็นโครงข่ายทั่วพื้นที่ รวมทั้งมีศักยภาพทางด้านสิ่ งดึงดูดใจ การเข้าถึง ที่พัก สิ่งอานวยความสะดวก
กิจกรรมการท่องเที่ยว ความปลอดภัย และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจักรยานในเขตล้านนาตะวันออก จึงมี
ความเหมาะสมในเสนอเส้นทางที่เหมาะสม สาหรับนักท่องเที่ยวจักรยานเมืองชายแดน ในเขตล้านนาตะวันออก
การพั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกและการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วจั ก รยานที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวเกิดการตระหนักรู้คุณค่า ของทรัพยากร วัฒนธรรมและจนส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ จน
นาไปสู่การพัฒนาของชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป
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ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้มีวั ตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาศัก ยภาพแหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพชุมชนในการจัด การการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ของชุมชนบูโหลนดอน จังหวัดสตูล โดยใช้วจิ ัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 8 คน ได้แก่ ชาวบ้าน แกนนาชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และจัดเสวนากลุ่มวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน จานวน 12 คน โดยการสร้างสิ่ง
อานวยความสะดวก การให้คาแนะนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาข้อมูล
มาจาแนกหมวดหมู่ ตีความ และสร้างข้อสรุป นาเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า พื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวมีศักยภาพเพียงพอที่ จะนามาเป็นแหล่งท่ องเที่ ยวโฮมสเตย์ข องชุม ชนบู โหลนดอน ทั้งนี้เนื่อ งจากแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีให้เลือกทั้งการดาน้าดูปะการัง การเดินป่า ปีนเขา บริเวณชายหาดขาวสะอาด สามารถเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวเลกลุ่มอุรักลาโว้ย ส่วนศักยภาพ
ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์พบว่ า กลุ่มแกนนาและชุมชนมีศักยภาพสูง ด้านการจัดการท่องเที่ยวโฮม
สเตย์ โดยชุ ม ชนมีส่ ว นร่ ว มนั บ ตั้ง แต่ร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มปฏิ บั ติ ร่ ว มรั บผลประโยชน์ ร่ ว ม
ประเมินผล ในการสร้างสิ่งอานวยความสะดวก การสร้างและปรับปรุงห้องน้าห้องส้วม เรียนรู้การทาอาหาร เรี ยนรู้
การทาบัญชีกลุ่ม การจัดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้สะอาด การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว การจัดตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มบูโหลนดอนโฮมสเตย์โดยชุมชนเอง และกาหนดกฎกติกาขึน้ ใช้ภายในกลุ่ม
คาสาคัญ: การจัดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์, ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว, ศักยภาพชุมชน, ชุมชนบูโหลนดอนจังหวัด
สตูล
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Abstract
The purpose of this research was to study the potential of tourist attraction and community potential in
managing homestay tourism of Bulon Don community in Satun Province. The study was conducted by
participatory action research, according data were collected by in depth interview from 8 key informants such as
the villagers, community leaders, governments. Participatory action research was conducted with 12 community
members by facility creation guide to homestay management. The data analysis were categorized, interpreting,
and conclusion and was presented by descriptive analysis. The results showed that: The tourist area has enough
potential to be a homestay of the Bulon Don community. This is because natural attractions are available for
diving, snorkeling, hiking, rock climbing, white sand beach and recreation. Study of the cultural identity of the
Urak Lawoi community. The community potential for homestay management has shown that community leaders
and communities have high potential for homestay management with community participation. From co-thinking,
co-planning, co-decisioning, co-operating, benefiting, and evaluating. There are facilities to build and renovate
toilets, learn to cook, learn to make group accounting, to clean the house, travel program, establish the Bulon
Don Homestay Committee has been appointed to manage homestay, and set rules to use within groups.
Keywords: Managing Homestay Tourism, Potential of Tourist Resources, Community Empowerment, Bulon Don
Community in Satun Province

บทนา
ในประเทศไทยมีหมู่บ้านหลายแห่งที่ดาเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเปิดให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ ทุกปี เนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมท่องเที่ยวลักษณะเช่นนี้มากขึ้น
และชุมชนเองก็เล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวชุมชนและการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ซึ่งทาให้มีรายได้เสริม
จากการให้บริการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในชุมชน (Community Based Tourism) หรือการท่องเที่ยวในชนบท (Rural
Tourism) โดยชุมชนมีส่วนร่วมและการให้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ (Homestay) (กรวรรณ สังขกร, 2555)
Home Stay ถือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวพักร่วมกับเจ้าของบ้านซึ่งใช้บ้าน เป็นศูนย์กลางโดย
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนเข้าด้ วยกัน ทั้ งนักท่องเที่ยวและ
เจ้าของบ้านมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ด้วยความเต็มใจ พร้อมทั้งจัดที่พักและ
อาหาร การนาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง โดยได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรมที่พักสัมผัสวิถี
ชีวิตชนบท หรือ Home Stay จึงเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่สามารถนามาพัฒนาชุมชน โดยคนในชุมชนมี
ส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทาให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทางานร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งของคน
ในชุมชนเป็นหลัก ผลตอบแทนเป็นเรื่องรอง หรือเป็นแค่รายได้เสริมนั่นเอง (โฮมสเตย์- ท่องเที่ยวชุมชน, 2556)
สาหรับ Village visit เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนใช้หมู่บ้านเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบัน การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์มีจุดขายหรือดึงดูใจหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพชุมชน
และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ชุมชนสินค้า OTOP ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ในวิถีชีวิต และมี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ โดยนักท่องเที่ยวจะเดิน
ทางเข้าไปในชุมชนอาจพักค้างคืนหรือไม่พักค้างคืนก็ได้ (โฮมสเตย์- ท่องเที่ยวชุมชน, 2556)
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ในโลกยุคเสรีไร้พรมแดนและวิถีการดารงชีวิตของสังคมเมืองที่มีการแข่งขัน เร่งรีบ ทาให้ผู้คนแสวงหาวิถี
ชีวิตที่เรียบง่าย และพอเพียงของสังคมแบบเกษตรและสังคมชนบท เป็นสังคมที่แตกต่างจากสังคมเมือง ซึ่งกิจกรรม
ท่องเที่ยว Home Stay & Village visit เป็นรูปแบบการท่องเทีย่ วที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ และเข้าใจในวิถี
ชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียง และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ขณะเดียวกันคนในชุมชนเองก็ได้ประโยชน์ในแง่การ
รักษา และดูแลทรัพยากรท้องถิ่นขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นและวิถีชีวิตดั้งเดิม กระตุ้นให้คนในท้องถิ่ นรักถิ่น
ฐานบ้านเกิด รวมทั้งมีรายได้เสริม ซึ่งถือเป็นวิถีของการพัฒนาท้องถิ่นบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน สิ่งที่
สาคัญที่สุดของการท่องเที่ยวในชุมชน คือความเข้มแข็งของชุมชนและสามารถคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ อย่าง
ยั่งยืน (แนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 2556)
เกาะบูโหลนดอนเป็นหนึ่งในหมูเ่ กาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล เสน่ห์ของ
เกาะนี้อยูท่ ี่หาดทรายสีขาวที่สวยงาม ทรัพยากรธรรมชาติสวยงามไม่แพ้เกาะอื่น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
มากนัก เนื่องจากขาดสิ่งอานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และขาดการบริหารจัดการที่ดจี ึงทาให้การท่องเที่ยวที่
ควรจะมีรูปแบบที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เกาะบูโหลนดอนแทบไม่มที ั้ง ๆ ที่หาดทรายสวยงามมาก ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนากิจกรรมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์และปลูกจิตสานึกชุมชนให้เรียนรู้
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลของชุมชนบนเกาะบูโหลนดอน ทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวทาให้ชุมชนเรียนรู้
คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความสาคัญต่อรายได้ การท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดความ
ภาคภู มิใ จในมรดกของท้ อ งถิ่ น และของชาติยัง ผลให้ เกิ ดความใส่ ในการอนุ รักษ์ ก ารที่ จ ะทาให้ ชาวบ้า นสามารถ
พึ่งตนเองและมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการทาประมงพื้นบ้าน และสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ได้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหนุนเสริมศักยภาพชุมชน
จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดคาถามว่า ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบูโหลนดอน
เป็นอย่างไร การเสริมศักยภาพชุมชนให้มคี วามรู้การจัดการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้
ชุมชนบนเกาะบูโหลนดอนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนในการทาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้โดยการจัดการท่องเที่ยว
แบบโฮมสเตย์ และการท่องเที่ยวชุมชนสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาศักยภาพของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว และศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
ของชุมชนบูโหลนดอน จังหวัดสตูล
แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
จากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 ที่เน้นบทบาทการพัฒนาชุมชน และการที่รัฐบาลออกกฎหมาย การกระจาย
อานาจสู่ ท้องถิ่น เป็นแรงผลักดันให้องค์กร ท้องถิ่น และ หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสาคัญกับการสร้างรายได้ ให้กับ
ชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นจุดขาย จึงทาให้เกิ ดกิจกรรม การท่องเที่ยว หลายรูปแบบในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรม
home stay ก็เป็นรูปแบบ การท่องเที่ยวที่ได้รับ ความสนใจมาก ทั้งจากองค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน และหน่วยงาน
ภาครัฐ จากการติดตามความเป็นมา พบว่า home stay ภายในประเทศไทย เกิดขึ้นมานาน แต่รูปแบบและกิจกรรม
อาจแตกต่างหลายหลาก หากวิเคราะห์จากอดีตที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ตามยุคสมัย ดังนี้ (กลุ่มงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น, 2558)
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1. การท่องเที่ยวแบบออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท (ปี 2503-2525)
กระจายอยู่ในกลุ่มนิสิต นักศึกษา กลุ่มออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ต้องเรียนรู้วิถีชีวิต รับทราบปัญหาใน
ชนบท เพื่อนามาพัฒนาสังคมตามอุดมคติ กระจายอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่นิยมทัวร์ป่า โดยเฉพาะใน
แถบภาคเหนือ ของประเทศไทย นักท่องเที่ยว จะพักตามบ้านชาวเขา โดยจุดพักนั้นจะขึน้ อยูก่ ับเส้นทางการเดินป่า
2. การท่องเที่ยวแบบทัวร์ป่า (ปี 2526-2536)
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมทัวร์ป่า เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น การพักค้างในรูปแบบ home stay
ได้รับการพัฒนารูปแบบและกิจกรรม โดยกระจายไปยังหมูบ่ ้านชาวเขา ที่กว้างขวางมากขึน้ ในระยะนี้ มีการท่องเที่ยว
ในรูปแบบทัวร์ป่าที่มีการจัด home stay เริ่มสร้างปัญหาสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณี ปัญหาการปล้น
ขโมย ปัญหาการฆ่าชิงทรัพย์
3. การท่องเที่ยวภายใต้กระแสการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ปี 2537–2558)
ยุคนี้เป็นการเน้นกระแสการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม ดั งนั้นจะพบได้ว่า การท่องเที่ยว จะมีแนวโน้มที่ จะ
เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในระยะประมาณปี 2537-2539 ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย เริ่มมีการท่องเที่ยวใน
รูปแบบ home stay โดยกลุม่ นาร่องคือ กลุ่มที่เป็นนักกิจกรรมสังคม ทั้งรุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ เท่าที่สืบค้นพบว่า พื้นที่ที่
ดาเนินการเรื่อง home stay ก็จะเป็นพื้นที่ ที่องค์กรพัฒนาเอกชนไทย เข้าไปดาเนินการ เช่น เกาะยาว จังหวัดพังงา
(กลุ่มประมงชายฝั่ง/อวนลาก อวนรุน) หลังจากพื้นที่เกาะยาว จังหวัดพังงา ได้มีพ้ืนที่อ่ืนเพิ่มขึ้น อาทิ หมู่บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มเกษตรทางเลือก)บ้านผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม (เกษตรยั่งยืน)
ปี 2539 เป็นต้นมา ได้มีการเคลื่อนไหวขึน้ ในกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว โดยนาเสนอรูปแบบ การ
ท่องเที่ยวผสมผสานระหว่าง adventure ecotourism และ home stay และจากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 25412542 เป็นปีท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand) ทุกหน่วยงาน ของภาครัฐมีนโยบาย สนับสนุนกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว ทาให้เกิดการจัดการท่องเที่ยว ในแหล่งชุมชน และขยายกิจกรรม home stay เพิ่มมากขึ้น เช่น หมู่บ้าน
วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านทรงไทยปลายโพงพาง อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม รวมทั้งพืน้ ที่ชนกลุ่มน้อย หมู่บ้านชาวเขาก็มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม home stay ด้วยเช่นกัน
ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทั้งในกลุ่มชาวไทยและ ชาว
ต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม หัตถกรรมของ
ท้องถิ่น โดยมี home stay ที่มีความหมายมากกว่า เป็นที่พัก เนื่องจากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง ซึ่งยึดเอา
รูปแบบ ที่พักเป็นศูนย์กลางและจัดให้มีกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของ นักท่องเที่ยว อย่างหนึ่ง ซึ่งยึด
เอารูปแบบที่พักเป็นศูนย์กลาง และจัดให้มีกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมอยู่ด้วย
(กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น, 2558)
4. การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
Home stay ถือว่าเป็นสินค้า (product) ด้านการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างใหม่ โดยเฉพาะในประเทศไทยเท่าที่
ทราบการดาเนินงานเรื่อง home stay ในบ้านเรามีทั้งที่ล้มเหลวและประสบความสาเร็จในช่วงต้น เพราะขาดการมอง
ภาพในแบบองค์รวมโดยมักจะคิดกันว่า home stay เป็นสินค้าตัวหลักแต่ให้ความสาคัญต่อทรัพยากรท่องเที่ยวและ
กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วค่ อ นข้ า งจ ากั ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง องค์ ป ระกอบด้ า นการให้ ค วามรู้ ห รื อ การสื่ อ ความหมาย
สิ่งแวดล้อมเกือบไม่ปรากฏเลยโดยhome stay เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ยังมีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอีกหลากหลาย เช่น การเดินป่าศึกษาธรรมชาติการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง
อาจมีความสัมพันธ์กันจนไม่อาจจะแยกออกได้ รวมไปถึงกิจกรรมพื้นบ้านอื่น ๆ ที่สมาชิกชุมชนร่วมกันจรรโลง ฯลฯ
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จนกลายเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศเป็นต้นดังนัน้ การดาเนินงานด้าน home
stay จาเป็น จะต้องให้ เกิด ความสมดุ ลกับกิจ กรรมท่ องเที่ย วด้า นอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การรัก ษาดุลยภาพ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติควบคู่ไปกับประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนก็จะช่ว ยให้ home stay มีคุณค่าโดดเด่นคู่ไป
ด้วย (กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น, 2558)
Home stay แบบไทยหากจะให้เหมือนสากล อย่างเช่น ในประเทศออสเตรเลีย อเมริกา เยอรมัน นั้นไม่ได้
เพราะวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ บ้านไทยไม่มีหอ้ งพักส่วนตัวเหมือนต่างประเทศ เวลารับญาติก็ใช้ห้องโถง จึงหาความเป็น
ส่วนตัวไม่ค่อยได้ กลุ่มเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เกษียณอายุการทางาน
แล้ว กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เนื่องจากปัจจุบันมีการเกษียณอายุการทางานเร็วกว่าในอดีตและปัจจุบัน
มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการศึกษามากยิ่งขึ้นจึงทาให้กลุ่มผู้เกษียณอายุการทางาน และกลุ่มนักศึกษา
เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ส าคั ญ ซึ่ ง มีห น่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอาทิ เช่ น การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย สานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นต้น (กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น, 2558)
การจัดกิจกรรมแบบโฮมสเตย์นาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบสังคมชนบท และวัฒนธรรมเป็นจุดขายที่สาคัญ ที่
นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจ การจัดกิจกรรม ที่พักสัมผัส วัฒนธรรมชนบท จึงเป็นสิ่งอานวยความสะดวก ให้กับ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และเป็นทางเลือกในตลาดท้องถิ่น ที่ไม่ใช่คู่แข่งในเชิงพาณิชย์ ในพื้นที่ที่มีโรงแรม
หรือรีสอร์ท จึงไม่ถือเป็นการประกอบการที่ พักในเชิงธุรกิจ บริการที่มีเสนอให้ กับนักท่องเที่ยว และ เป็นสิ่งที่ควร
พิจารณาในการพัฒนาโฮมสเตย์คือวิถีการดาเนินชีวิตที่เรียบง่ายแบบสังคมชนบทวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะความปลอดภัยความสะอาดห้องพักพร้อมอาหารกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ควรที่จะมีการรวมกลุ่มจัดตั้งในรูปของกลุ่ม/ชมรม/สหกรณ์ซึ่งสมาชิกและ
คนใจชุมชนจะต้องมีความเข้าใจ และมีสว่ นร่วมในด้านการจัดการบ้านพัก (Accommodation) ที่มีลักษณะถึงความเต็ม
ใจของสมาชิกในครอบครัวต่อการต้อนรับผู้มาเยือน บ้านพักมีโครงสร้างที่ดี ชุมชนมี สภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ไกลจาก
เมืองหรือพื้นที่เทศกาลหรือสถานที่ท่องเที่ยวควรมีสิ่งต่าง ๆ ที่อานวยความสะดวก เช่น ที่นอน หรือเตียงนอน หมอน
น้าประปาหรือถ้าไม่มคี วรมีแหล่งน้าอื่น ๆ ห้องน้าสะอาด มีความปลอดภัย
แนวคิดศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ศักยภาพของแหล่งท่ องเที่ยว หมายถึง ความพร้อมของการท่องเที่ยวที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนา การ
ปรั บปรุ ง หรื อ การทาให้ เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลง รวมถึ ง ความน่า สนใจของท้ อ งถิ่ น นั้น ว่ า มีเพีย งพอที่ จ ะดึ ง ดู ด ใจ
นักท่องเที่ยว ให้ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือไม่ (Boonyapak, 1986) เช่นเดียวกับงานศึกษาของ
Srirathu (2008) ได้ เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณา และการกาหนดศักยภาพ หรือความสาคัญของการท่องเที่ยวไว้
ดังนี้ 1) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์
ความสาคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิ ทัศน์ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต 2) ความสะดวกในการเข้าถึง
ได้แก่ สภาพของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทางระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว 3) สิ่งอานวย
ความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการรัก ษา
ความปลอดภัย 4) สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอื่น ๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 5) ข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อจากัดด้านพื้นที่ ข้อจากัดทางด้านบริการสาธารณูปโภค
ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 6) ความมีช่ือเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นที่รู้จักของแหล่งท่องเที่ยว และ
จานวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของแหล่ง
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ท่องเที่ยวของ สาหรับงานศึกษาของ Ramad (2014) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เดินทางมาเพื่อกิจกรรมกางเต็นท์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมี
ความสาคัญมาก สาหรับผลการ พิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ด้านขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยว และด้านศักยภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับมีความสาคัญมาก แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงนิเวศที่สาคัญเป็นรายข้อ 5 อันดับแรก ได้แก่ ทัศนียภาพ วิวทิวทัศน์มีความสวยงาม และ
โดดเด่น การรักษาสภาพ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ความมีช่ือเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ ภูมิทัศน์เหมาะแก่การชม
ทัศนียภาพโดยรอบ และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
จากการที่ผู้วจิ ัย สารวจงานวิจัยที่ผ่านมา พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมี
ส่วนร่วมมีหลายเรื่องดังนี้
ประทีป บุญแจ้ง (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านเกาะ หมู่ 1 ตาบลปากจั่น อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยาพบว่า
มีสภาพเดิมเป็นเกาะที่มีแม่น้า ป่าล้อมรอบ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ปลูกพืชผักสวนครัวและทาอิฐมอญ
แต่เนื่องจากมีการขุดดินในเกาะมาทาอิฐเป็นจานวนมาก ทาให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน อบต.ปากจั่น
ได้ เ ริ่ ม ฟื้ น ฟู ส ภาพชุ ม ชน โดยการก่ อ สร้ า งถนนรอบเกาะ เนื่ อ งจากเกาะปากจั่ น เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามส าคั ญ ใน
ประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชุมชนยังมีวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เพื่อให้
ชาวบ้านเกาะปากจั่นสามารถพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดสานึกร่วมในชุมชน
การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนการฟื้นฟูอาชีพและการอนุรักษ์สภาพ
นิเวศภายในชุมชน และนาไปสู่การวางแผนพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นต่อไป
เรวัต สิงห์เรือง (2549) ได้ทาการวิจัยเรื่ องแนวทางการบริหารจัดการแก่งสะพือเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีแก่งสะพืออยู่ในพื้นที่ตาบลพิบูลมังสาหาร อาเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงาม เนื่องจากเป็นพืน้ ที่ที่แม่น้ามูลไหลผ่าน
เกิดเป็นเกาะแก่งตามธรรมชาติ และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าความเป็นมาของพื้นที่และเหตุการณ์
สาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในอดีตแก่งสะพือได้รับความนิยมอย่างมากมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
เดินทางมาเที่ยวเป็นประจา โดยเฉพาะอย่า งยิ่งในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านใน
พื้นที่และละแวกใกล้เคียง ผลจากการที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามาก การให้บริการก็มีมากขึ้น เกิดการแข่งขันกัน
หน่วยงานที่เข้ามาดูแลบริหารจัดการก็ดาเนินการภายใต้กรอบการทางานแบบเดิม คือการมุง่ เน้นสร้างความเจริญทาง
โครงสร้างพื้นฐาน แต่ขาด จิตวิญญาณของวั ฒนธรรมท้ องถิ่น และขาดการมีส่ วนร่วมของคนในพื้นที่ ทาให้แก่ ง
สะพือเปลี่ยนจากสถานที่ที่มีภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติเหมาะแก่การพักผ่อน กลับมีสิ่งก่อสร้างบดบังทัศนียภาพ ไม่
สามารถชื่นชมธรรมชาติ และสิ่งที่เป็นโบราณสถานที่สาคัญได้ การแข่งขันกันให้บริการของพ่อค้าแม่ค้าที่มุ่งประโยชน์
ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นแต่ขาดการดูแล และอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่
เดิ นทางไปเที่ ย วแก่ง สะพือ ลดลงอย่า งต่อ เนื่อ ง ส่ งผลถึง รายได้ข องกลุ่ม ผู้ ค้า ขายบริ เวณแก่ง สะพือลดลง ความ
ภาคภูมใิ จในอดีตของคนพิบูลมังสาหารที่มีต่อแก่งสะพือลดลง การมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการในพื้นที่แก่งสะพือของ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดน้อยลง ทีมวิจัยจึงทาการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการแก่งสะพือ
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2776

โดยหันมาร่วมมือกันทางาน หาแนวทางที่จะทาให้แก่งสะพือฟื้นกลับคืนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เป็น
สัญลักษณ์และหัวใจของคนอาเภอพิบูลมังสาหารต่อไป
ในงานศึกษาของวิฬุยา ทองรอด (2548) พบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาและนักท่องเที่ยวรู้สึกไม่ประทับใจคือเรื่อง
การจราจรรองลงมาคือเรื่องมลภาวะแต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวต้องการกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครัง้ และยินดีที่
จะแนะนาเกี่ยวกับประเทศไทยและกรุงเทพ ฯ ให้เป็นที่รู้จัก ในขณะที่งานศึกษาของบุษยา สุธีธร และภัสวลี นิติ
เกษตรสุนทร (2541) พบว่า สิ่งจูงใจที่สาคัญที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยคือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั่นคือ ทะเลและชายหาดไทยที่มีความวิจิตรงดงาม และรสชาติของอาหารไทย
นอกจากนั้นยังพบว่าปัญหาอุปสรรคที่นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ประสบมากที่สุดในช่วงที่อยู่ในประเทศไทยคือปัญหา
ด้านการจราจร ความแออัดปัญหาเกี่ ยวกับการขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ ปัญหาด้านการสื่อสาร และ
ข้อ มูล ที่เกี่ย วข้ องด้า นการท่อ งเที่ย ว และประเทศไทยยัง มีภ าพลัก ษณ์ ค่อ นข้ างดีใ นทั ศนคติของนั กท่ องเที่ ยวชาว
ต่างประเทศ
แนวคิดการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
ในส่วนนี้จะนาเสนอถึงการนิยามความหมายของการพัฒนาศักยภาพ แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพชุมชนใน
การจัดการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การนิยามความหมายของการพัฒนาศักยภาพ
นพดล เวชสวั สดิ์ (2533) ได้ ให้ คานิยามของการพั ฒนาศักยภาพไว้ว่า การพัฒนาศั กยภาพหมายถึ ง
แรงจูงใจการตั้งเป้าหมายที่ทาและพัฒนาตนเองให้ไปสูพ่ ฤติกรรมที่เหมาะสมและลงมือปฏิบัตจิ นบรรลุถึงจุดหมายเป็น
ทั้งความพร้อมและความสามารถในการลงมือปฏิบัติจนบรรลุถึงจุดหมายเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในตนเองและปู
ลาดเส้นทางไปสู่ความสาเร็จในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับสมิต อาชวนิจกุ ล (2544) ได้ให้ความหมายของคาว่าการ
พัฒนาศักยภาพไว้วา่ “การพัฒนาศักยภาพหมายถึงการเข้าใจในตนเองรู้ตนเองว่าตอนนี้เราทาอะไรอยู่มีอะไรบกพร่อง
บ้างสารวจตัวเองให้ถี่ถ้วนปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปสูจ่ ุดมุ่งหมาย”
จากนิยามและความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพหมายถึ ง ความพร้อมความสามารถใน
การพัฒนาตนเองไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสมและลงมือปฏิบัติและบรรลุจุดมุ่งหมายรวมทั้งได้เข้าใจในตนเองสารวจ
ตัวเองเพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองให้ไปสูจ่ ุดมุ่งหมาย
2. การนิยามความหมายของศักยภาพชุมชน
เฉลิมชัย ปัญญาดี และเทพพงษ์ พานิช (2545) ได้ให้นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการไว้ในการวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่าศักยภาพชุมชนท้องถิ่นหมายถึงความ
พร้อมของสมาชิกในชุมชนหรือองค์กรในชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนทั้งในด้าน
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์
โดยเฉพาะด้านรายได้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน
3. แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนา
สั ญ ญา สั ญ ญาวิ วั ฒ น์ (2554) ได้ อ ธิ บ ายแนวคิ ด ศั ก ยภาพการพั ฒ นาของชุ ม ชน ไว้ ว่ า ขึ้ น อยู่ กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ทรัพยากรมนุษย์ของชุมชน ภาวะผู้นาของชุมชน องค์การทางสังคมของชุมชน โลก
ภายนอกของชุมชน และการศึกษาของชุมชนนัน้
นอกจากนั้นยังพบว่า การที่ชุมชนจะมีการพัฒนาจะต้องมีสิ่งเหล่านีค้ ือ ประชาชนแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน
จานวนมากอัตราการเพิ่มประชากรวัยแรงงานมีมากกว่าประชากรวัยอื่น มีผู้นาชุมชนแบบไม่เป็นทางการจานวนมาก
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ประชากรมีส่ว นร่ วมกับองค์ก รของหมู่บ้านจานวนมาก และมีก ารติด ต่อ สั มพั นธ์ กับข้า ราชการของรั ฐ ตลอดจน
ประชากรได้รับการฝึกอบรมบ่อยครั้งก็จะยิ่งทาให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนามากยิ่งขึน้
สาหรับศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือจัดการการท่องเที่ยว หมายถึงความสามารถหรือความ
พร้อมของชุมชน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายในชุมชนที่จะเอือ้ อานวยต่อการพัฒนา การจัดการ การปรับปรุง หรือการเข้าไป
ทาให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงใด ๆ ขึ้น ว่า สมควรปรั บปรุ ง หรือ พั ฒ นาสิ่ ง ใดก่ อ นเป็ น อั น ดั บแรก โดยพิจ ารณาจาก
องค์ประกอบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพซึ่งประกอบด้วยคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความ
สวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนสภาพการเข้าถึง ได้แก่ เส้นทาง
ลักษณะการเดินทาง ใช้วธิ ีใดระยะทางเท่าใดจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม
ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการ ระบบไฟฟ้า ประปา การรักษาความปลอดภัย สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทาง
กายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ สภาพอื่น ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณใกล้เคียง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของชุมชน
จากการสารวจเอกสารพบว่า มีการศึกษาถึงศักยภาพของชุมชนโดยชาติชาย มณีกาญจน์ (2538, 36)
กล่าวว่าศักยภาพของชุมชน หมายถึง ขีดความสามารถในอันที่จะตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาของคน
ส่วนใหญ่ในชุมชน รวมทั้งความสามารถของชุมชนในการประสานความร่วมมือ การดาเนินงานกับคนภายในชุมชน
ขณะเดียวกันก็ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่มาจากภายนอกชุมชน ทั้งนี้ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อความปกติสุขในการอยู่
ร่วมกันของคนในชุมชน องค์ประกอบที่ทาให้ชุมชนเกิดศักยภาพในการดาเนินงานใด ๆ นั้น ได้แก่ โครงสร้างของ
ประชาชน ระบบเครือญาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา โครงสร้างและระบบการปกครอง อาชีพและ
ระบบการผลิต ปัจจัยในการผลิต และระบบความเชื่อ
ในงานศึกษาของสุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ (2533) ได้กล่าวว่า ก่อนที่จะมีระบบบริหารราชการเข้าไป มี
บทบาทในชุมชนนั้น ชุมชนมีระบบการจัดการภายในชุมชนอยู่ก่อนแล้ว ระบบเครือญาติ ระบบการคัดเลือกผู้นา
ระบบเหมืองฝ่าย ระบบศาลเฒ่า ศาลแก่ ที่ทาหน้าที่พิจารณาคดีแก้ไข คลี่คลายความขัดแย้ง หรือกรณีพิพาทใน
ชุมชน นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านอีกทั่วประเทศนับร้อย ที่พยายามขวนขวายรวมกลุ่ม รวมตัวกัน จัดการทากิจกรรม
ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยผู้นาทางความคิด ปราชญ์ชาวบ้าน ปัญญาชน และนักวิชาการในท้องถิ่น สามารถนาพลังทาง
วัฒนธรรมมาฟื้นฟูแก้ไขปัญหา และพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนในงานศึกษาของอาไพ อุตตาธรรม (2542) ได้ศึ กษาถึงศักยภาพของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนเอง และได้สรุปผลการศึกษาว่า ประชาชนในชุมชนมีบทบาทจัดการตนเองในเรื่องของการแก้ไขปัญหา จัดการ
เรียนรู้หาทางออก ในเชิงดิ้นรนโดยได้ประสบ ทั้งความสาเร็จ และความล้มเหลวมากมาย ทั้งในด้านความรู้ทักษะ
และทัศนคติ

วิธีวิทยาการวิจัย
ผู้วิจัยใช้วธิ ีการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
พื้นที่ของการวิจัย
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือ เกาะบูโหลนดอน ซึ่งอยู่ภายใต้กรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราอาเภอละงู
จังหวัดสตูล ทั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีหาดทรายสวยงาม และเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาเที่ยว วิถีชุมชน และ
วัฒนธรรมยังบริสุทธิ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทาประมง เลี้ยงแพะ และปลูกผักเล็ก ๆ น้อย ๆ บนที่ดินที่อยู่ในบริเวณบ้าน
เมื่อฤดูท่องเที่ยวมาเยือน คนส่วนใหญ่ในชุมชนนี้จะไปทางานเป็นแรงงานรับจ้างที่เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดังราวี เกาะบู
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โหลนเล ผู้ชายจะนาเรือไปรับนักท่องเที่ยวจากเรือ Speed Boat ขึ้นฝั่ง ส่วนผู้หญิงจะไปรับจ้างทาความสะอาดที่พัก
และบริการ
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ขอ้ มูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่และประกอบอาชีพทาประมงในพื้นที่เกาะบูโหลนดอน
จังหวัดสตูลเป็นเวลา 5 ปีข้นึ ไป แกนนาชุมชน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
จานวน 8 คน ส่วนวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ชาวบ้าน แกนนาชุมชนที่เป็นจิตอาสา และพร้อมจะ
ร่วมพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์ จานวน 15 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ด้านความเป็นมาของและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบูโหลน หมู่เกาะ
เภตรา กิจกรรมด้านสังคม และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบริเวณเกาะบูโหลนและบริเวณโดยรอบ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มีดังนี้
2.1 การสังเกต (observation) ใช้วธิ ีสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วมคือการสังเกตลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลในระดับกว้าง เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยว สังเกตกิจกรรมการทาประมงพื้นบ้าน สังเกตแบบมีส่วนร่วมคือ ร่วมกันสร้างสิ่ งอานวยความสะดวก
การจัดกิจกรรมให้กับชุมชนด้านการบริหารจัดการกลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์ การเรียนรู้การทาบัญชีกลุ่ม การทาอาหาร
การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว แบบโฮมสเตย์
2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมู ล จานวน 8 คน ในประเด็นการบริหารจั ดการ การ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และประเด็นศักยภาพชุมชน และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
2.3 จัดเวทีเสวนา ประเด็นการบริหารจัดการกลุ่มบูโหลนดอนโฮมสเตย์ การจัดโปรแกรมเส้นทางการ
ท่ อ งเที่ ย ว และจั ด สร้ า งสิ่ ง อ านวยความสะดวกร่ ว มกั บ ชุม ชน สอน และสาธิ ต การทาอาหาร การจั ด บ้ า นให้ ถู ก
สุขลักษณะ และการเรียนรู้การทาบัญชีกลุม่ โดยชาวบ้านมีสว่ นร่วมในการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารจานวน 12 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูล การเสวนากลุ่มชุมชน และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วมสภาพพื้นที่และกิจกรรมของชาวบ้านเกี่ยวกับการดารงชีวิต และการมีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ผู้วิจัยนาข้อมูลมาจัดแยกประเภทหมวดหมู่ ตีความ และสร้างข้อสรุป

ผลการศึกษา
1. ศักยภาพทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวอาณาบริเวณพื้นที่เกาะบูโหลนดอน
1.1 คุณค่า สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ย วของเกาะบูโหลนดอน
พบว่ามีคุณค่าความงามด้านอัตลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นทั้งด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม และความงามทางธรรมชาติของระบบ
นิเวศทางทะเล ส่วนคุณค่าทางวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ชาวบ้านดั้งเดิมจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล แต่ปัจจุบัน
หลายครอบครัวได้รับพระราชทานนามสกุล และแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ บนเกาะบูโหลนดอนมีชาวบ้านอาศัยอยู่
จานวนประมาณ 75 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 300 คน ตามทะเบียนบ้าน แต่โดยความเป็นจริงชาวบ้านจะมีการ
เคลื่อนย้ายไปทางานในพื้นที่อ่ืน เช่น เกาะหลีเป๊ะ เมื่อถึงฤดูกาลท่องเที่ยว จึงทาให้เห็นว่าบางครั้ งจานวนตัวเลขของ
ประชากรไม่คงที่ ชาวบูโหลนดอนมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผสมผสานระหว่างมลายู และชาวเลเนื่องจากการแต่งงานข้าม
กลุ่มชาติพันธุ์ จึงทาให้ชาวเลหันมานับถือศาสนาอิสลาม มีวถิ ีปฏิบัตติ ามหลักการของอิสลาม บนเกาะมีมัสยิดสาหรับ
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ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีโรงเรียน 1 แห่งนอกจากนั้นเด็ก และเยาวชนบนเกาะบูโหลนดอนยังสามารถแสดงรอง
แง็ง-ลิเกฮูลู ได้หากนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสวิถีชาวเลและหาดทรายขาวสะอาดในมุมเงียบสงบก็สามารถพักผ่อน
บนเกาะได้บนเกาะไม่มรี ีสอร์ทของนักธุรกิจ เป็นเพียงชาวบ้านที่ต้องการจะจัดการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง โดยการจัดทา
เป็นโฮมสเตย์ (เก็ตถวา บุญปราการ และคณะ, 2559)
หากพิจารณาศักยภาพด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวด้านคุณค่าที่เป็นความงามตามธรรมชาติ พบว่า
พื้นที่บริเวณเกาะบูโหลนดอน มีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นและธรรมชาติดึงดูดใจนั่นคือมีปะการังที่มีความหลากหลาย
ของชนิด และสายพันธุ์ สีสันสวยงาม ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ไม่เสื่อมโทรมมากนัก บริเวณชายหาดขาวสะอาดสามารถ
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเดินชมชายหาด สาหรับสภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวในอาณาบริเวณรอบ
เกาะบูโหลนดอนจะมีสัตว์น้ายังคงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนเกาะบูโหลนดอนทาประมงที่ไม่ทาลายล้าง
ใช้เครื่องมือประมงที่ทาขึ้นเอง จากการที่คณะผู้วิจัยสังเกต สภาพภูมินิเวศในช่วงที่ลงพื้นที่ภาคสนามเดือนกุมภาพันธ์
2559 จนถึง มีนาคม 2560 พบว่า พื้นที่บนเกาะยังมีความหลากหลายทางพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ นั่นคือมีป่าไม้ที่อุดม
สมบูรณ์ แต่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่เต็มเกาะคือต้นขี้เหล็กที่ชุมชนสามารถนามาทาเป็นอาหารได้ สาหรับสภาพภูมิทัศน์ที่สูงขึ้น
ไปบนเขาสามารถพัฒนาเป็นจุดชมวิวได้ เพียงแต่ตอ้ งดูแลให้มีพ้ืนที่ในการไต่เขาที่ปลอดภัย ในฤดูกาลท่องเที่ยวพบว่า
มีภูมิอากาศที่เหมาะสมแดดจัด ท้องฟ้ าแจ่มใส เหมาะที่จะเล่นน้าดาน้าดูปะการัง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวพบว่า
เกาะบูโหลนดอนมีพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงตัวเกาะจากชายฝั่งปากบาราประมาณ 30 นาที นอกจากนั้นยังพบว่าเกาะบู
โหลนเล ซึ่งอยูไ่ ม่ไกลเป็นพืน้ ที่ที่สามารถนานักท่องเที่ยวเดินศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนได้อีกด้วย เนื่องจากเป็น
พื้นที่เกาะที่อยูห่ ่างกันเพียง 10 นาทีเรือก็สามารถวิ่งถึงกันได้ หากมีการจัดโปรแกรมนาเที่ยว จะใช้วธิ ีการเล่นน้าดาน้า
ดูปะการังบริเวณเกาะต่าง ๆ หรือการเดินป่าที่บูโหลนเล และกลับมาพักโฮมสเตย์ที่บูโหลนดอนก็สามารถทาได้ อีกทั้ง
ในปัจจุบันบนเกาะบูโหลนดอนมีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่พัก อาหาร ห้องน้าห้องส้วม และความปลอดภัย และยัง
มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาในอนาคตนั่นคือ การรับสมาชิกร่วมกลุ่มเพื่อขยายครอบครัวโฮมสเตย์เพิ่มให้มากขึ้น
เนื่องจากชาวบ้านมีแนวคิดที่จะสร้างบ้านหลังเล็ก ๆ หรือขนาสาหรับทาโฮมสเตย์ และอาจจัดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์
เป็นลักษณะของการปลอดสิ่งเสพติดได้อีกด้วย (เจ๊ะนันท์ และบังบอน, สัมภาษณ์วันที่ 20 มีนาคม 2560 และจาก
การสังเกตสภาพภูมินิเวศ)

ภาพที่ 1 เกาะบูโหลนดอนบริเวณชายหาด และป้ายต้อนรับที่ทีมวิจัยจัดทาขึ้นร่วมกับชาวบ้าน
ทีม่ า: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 17 สิงหาคม 2560
1.2. คุณค่า สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะบูโหลนเล
ในพื้นที่อาณาบริเวณใกล้เคียงเกาะบูโหลนดอน และมีศักยภาพที่จะนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ นั่นคือ เกาะ
บุโหลนเล หรือบุโหลนใหญ่ สภาพแวดล้อมของเกาะบูโหลนเล เป็นเกาะที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุด มีชุมชนอาศัยอยู่จานวน
มากกว่าเกาะบูโหลนดอน ส่วนใหญ่มีการตั้งบ้านเรือนและอาศัยอยู่มาตั้งแต่อดีตก่อนที่พ้ืนที่บริเวณนี้จะถูกประกาศตั้งเป็น
เขตในความคุ้มครองของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา การเข้าถึงเกาะบุโหลนเลเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากเกาะบูโหลนดอนใช้
เวลาในการนั่ งเรื อประมาณ 10-15 นาที ส าหรั บสิ่ งอ านวยความสะดวก มี นั กลงทุ นมาลงทุ นสร้ างรี สอร์ ทส าหรั บ
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นักท่องเที่ยวประมาณ 12 แห่ง และมีบังกะโลของโรงเรียน 1 แห่ง ผู้วิจัยเดินเข้าไปดูทั่วบริเวณเกาะพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทย และชาวต่างชาติมาพักผ่อนเป็นจานวนมาก มีร้านอาหาร ร้านค้า และสิ่งอานวยความสะดวก ด้านทิศใต้ของเกาะมี
แนวปะการังที่สามารถดาน้าเพื่อชมปะการังได้ และเป็นเกาะที่มีชายหาดสวยหลายจุด ได้แก่ หาดแพนแซนด์ หาดหน้า
โรงเรียน หาดแหลมสน หาดอ่าวม่วง หาดอ่าวพั งกาใหญ่ หาดอ่าวพังกาเล็ก บนเกาะยังสามารถใช้เป็นที่เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ ได้ อีกด้วย ซึ่งมีป้ายบอกทางและป้ายที่ ให้ ความรู้แก่ นักท่องเที่ยวซึ่ งให้คุ ณค่ าในด้านความรู้ และความงาม
ทางธรรมชาติ ป้ า ยบอกทางที่ จั ด ท าขึ้ น มี ส่ ว นในการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ต่ อ นั กท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง จั ด ท าโดยนั ก วิ จั ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ป้ายเหล่านี้บอกให้นักท่องเที่ยวทราบว่าบริเวณที่ยืนอยู่
มีความสาคัญอย่างไร ประกอบไปด้วยพื้นที่ที่มีระบบนิเวศอย่างไร เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ นอกจากนั้นบริเวณนี้ยัง
สามารถพานักท่องเที่ยวดูนกได้อีกด้วย (สมร และสุชาย, สัมภาษณ์วันที่ 17 ตุลาคม 2560)

ภาพที่ 2 เกาะบูโหลนเล และรีสอร์ทที่พักบนเกาะบูโหลนเล
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 17 ตุลาคม 2560

ภาพที่ 3 ป้ายให้ความรู้และบอกเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบนเกาะบูโหลนเล
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วจิ ัยวันที่ 17 ตุลาคม 2560

ภาพที่ 4 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวและพักที่รีสอร์ทเกาะบูโหลนเล (ซ้าย)
และร้านอาหารบนเกาะ (ขวา)
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 17 ตุลาคม 2560
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ภาพที่ 5 ป่าชายเลนอีกด้านหนึ่งของเกาะ และชายหาดหน้าโรงเรียนเกาะบูโหลนเล
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 17 ตุลาคม 2556 และวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ภาพที่ 6 ป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับอ่าวพังกาใหญ่ที่เกาะบูโหลนเล
และป้ายความรู้เกี่ยวกับป่าชายหาด วิหคแห่งหมูเ่ กาะ
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
1.3 คุณค่า สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะบูโหลนไม้ไผ่
สาหรั บเกาะบู โ หลนไม้ไ ผ่ หรือ ชาวบ้ า นเรี ย กว่า เกาะดืองะ เป็ น ที่ ตั้ง ของหน่ว ยงานพิทัก ษ์ อุ ทยาน
แห่งชาติชั่วคราว เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กกว่าเกาะบุโหลนดอนเล็กน้อย บนเกาะไม่มีชุมชนอาศัยอยู่ คุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยวจึงเป็นบรรยากาศบนเกาะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงและเงียบสงบ มีหาดทรายอยูส่ องด้านคือด้านทิศเหนือมี
หาดทรายเล็ก ๆ ยาวประมาณ 100 เมตร ด้านคุณค่าความงามเชิงนิเวศและการมีช่อื เสียงในเรื่องของปะการังสวยงาม
พบว่า มีแนวปะการังเก่าแก่ขนาดใหญ่คาดว่ามีอายุประมาณหลายร้อยปี ส่วนด้านทิศตะวันออกเป็นแนวหาดทราย
ยาวประมาณ 500 เมตร แนวปะการังทั้งสองบริเวณนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติ
หมูเ่ กาะเภตราอย่างเข้มงวด ปะการังที่พบได้บริเวณจุดดาน้าทั้ง 2 จุด ได้แก่ ปะการังสมองหยาบ ปะการังสมองผิว
เรียบ ปะการังผักกาดใบใหญ่ ปะการังโขด ปะการังโต๊ะ ปะการังเขากวางพุม่ ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง ปะการังจาน
ปะการังดอกกะหล่า ปะการังดอกเห็ด ปะการังลายลูกฟูก ปะการังดอกไม้ทะเล ปะการังลูกโป่งเล็ก และปะการัง
ถ้วยส้ม ส่วนสัตว์ทะเลอื่น ๆ เช่น ดอกไม้ทะเลครก เพรียงหัวหอม หนอนฉัตร ฟองน้า กัลปังหา หอยมือเสือ ปลา
การ์ตูนส้มขาว ทากเปลือย ปลาสิงโต และอื่น ๆ นอกจากนี้บนเกาะบูโหลนไม้ไผ่ยังมีพ้ืนที่สาหรับเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ และมีศาลาชมวิวตั้งอยู่บนเนินเขาเหมาะแก่การนั่งพักผ่อนและชมวิวชมบรรยากาศในมุมสู ง และจากจุดนี้
สามารถมองเห็นฝั่งปากบาราได้หากอากาศแจ่มใส ปัจจุบันบนเกาะมีลานกางเต็นท์สาหรับพักแรมและมีห้องน้าและ
ร้านอาหารของเจ้าหน้าที่อุทยานไว้บริการนักท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยมาพักที่น่ีจึงทาให้สภาพบริเวณ
โดยรอบยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ส่วนดีคือพื้นที่ยังคงเป็นธรรมชาติ (เจ๊ะนันท์ , ฮาบาเด็น และเจ้าหน้าที่หน่วย
พิทักษ์อุทยาน, สัมภาษณ์วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และการสังเกตของคณะวิจัย ตลอดจนอ่านจากป้ายความรู้
เกี่ยวกับชนิดของปะการังที่ติดไว้บริเวณเกาะ)
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ภาพที่ 7 เกาะบูโหลนไม้ไผ่สถานที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยาน และมีชายหาดเลียบเป็นแนวยาว
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ภาพที่ 8 ทางขึ้นจุดชมวิวที่เกาะบูโหลนไม้ไผ่ มีป้ายแนะนาให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และห้องน้าห้องส้วม
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ภาพที่ 9 เมื่ออยูบ่ นจุดชมวิวจะมองเห็นทัศนียภาพของทะเลและเกาะต่าง ๆ สวยงามมาก
หน้าหาดสามารถเล่นน้าดูปะการังได้
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
1.4 คุณค่า สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะบูโหลน
รัง หรือบูโหลนขี้นก ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะอายัม มีชายหาดเล็ก ๆ ไม่กว้างมากนัก คุณค่าทางธรรมชาติ
พบว่ามีจุดเด่นคือมีชายหาดที่ค่อนข้างขาวแล้ว ยังมีสะพานหินธรรมชาติที่คล้ายกับเกาะไข่หากมองจากด้านหลัง
บริเวณด้านทิศตะวันออกของเกาะมีแนวปะการังที่สามารถดาน้าดูปะการังได้ ไม่มคี นอาศัยอยู่

ภาพที่ 10 เกาะบูโหลนรัง
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 พฤษภาคม 2558
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1.5 คุณค่า สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหินขาวและ
แหล่งปะการัง 7 สี
คุณค่าทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวของอาณาบริเวณนี้ ที่เป็นไฮไลท์ ได้แก่ หินขาว บางคนจะ
เรียกว่าเกาะหินขาว แต่ในความเป็นจริงแล้วหินขาวเป็นเพียงแท่งหินที่โผล่พ้นน้า มีสีขาว และมีลักษณะที่สวยงามมาก
หินขาวเป็นแหล่งอาศัยของปะการังเจ็ดสี หรือแนวปะการังอ่อนสกุล Dendrenephthya เกาะอาศัยอยู่ตามโขดหินใต้
น้า หินขาวจึงได้ชื่อว่าเป็นจุดดาน้าที่สาคัญของนักท่องเที่ยวเพื่อชมความสวยงามของปะการังอ่อนหลากสีสัน แต่การ
ดาน้าดูปะการังที่หนิ ขาวบางช่วงเวลาก็อาจประสบปัญหากับคลื่นลมและกระแสน้าที่ไหลแรง เพราะหินขาวตั้งโดดเด่น
อยู่กลางทะเล และมีน้าไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา หากจอดเรือเพื่ อให้นักท่องเที่ยวดูปะการังในจุดนี้จะต้องอาศัยความ
ชานาญของคนขับเรือเพราะต้องคอยประคองเรืออยู่ตลอดเวลา และคนที่ไม่ลงไปดาน้าหากสมัครใจจะอยู่บนเรือก็จะ
โคลงเคลงและอาจอาเจียนหากพักผ่อนไม่เพียงพอ ทาให้เวียนศีรษะเนื่องจากการโคลงเคลงของเรือ (ข้อมูลจากการ
สังเกตของคณะผู้วิจัย สัมภาษณ์บังเทิด และเจ๊ะนันท์, วันที่ 15 มีนาคม 2559 และวันที่ 4 พฤษภาคม 2560)

ภาพที่ 11 หินขาวที่ผุดขึน้ กลางทะเลเป็นแหล่งปะการังเจ็ดสี
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ภาพที่ 12 ปะการังบริเวณหินขาว
ที่มา: ถ่ายภาพโดยสุพร เกือ้ พิทกั ษ์วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
1.6 คุณค่า สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะบูโหลนไก่
สาหรับเกาะบูโ หลนไก่ หรือที่ ชาวบ้า นเรีย กกั นในชื่อว่า เกาะอายัม คุ ณค่ าทางธรรมชาติที่เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวคือเป็นเกาะที่ไม่มีหาดแต่เป็นเกาะที่มีหินที่สวยงาม ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ มีแนวปะการังที่กาลัง
ฟื้นตัว สามารถเล่นน้า ดาน้าตืน้ ดูปะการังได้
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ภาพที่ 13 เกาะบูโหลนไก่ (อายัม)
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ภาพที่ 14 ทีมวิจัยและนักท่องเที่ยวเล่นน้าดูปะการังที่เกาะอายัม
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
2. ศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์
จากการศึกษาพบว่า ศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์มีดังนี้
2.1 ภาวะผู้นาของคนและชุมชนบูโหลนดอน
ศักยภาพของคนและชุมชนพิจารณาได้จากภาวะผู้นา การรวมกลุ่มชุมชนเพื่อร่วมกันดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ความเข้มแข็งของชุมชน จากการศึกษาพบว่า ผู้นาชุมชนเกาะบูโหลนดอนมีทั้งผู้นาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่
เป็นทางการ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน ได้แก่ นายเทิดศักดิ์ ลายัง และนายฮาบาเด็น ดาโต๊ะสีด าหวัน ซึ่งผู้นาทั้ง
สองมีความเชี่ยวชาญและความถนัดกันคนละแบบ สาหรับนายเทิดศักดิ์ ลายังจะมีบุคลิกเงียบ ๆ ไม่ค่อยพูดยิ้มเก่ง แต่
มีความคิดดี ๆ เป็นคนประนีประนอม สามารถให้การต้อนรับกลุ่มที่มาท่องเที่ยวได้ ส่วนนายฮาบาเด็น ดาโต๊ะสีดาหวัน
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่จ บการศึกษาสูงที่สุดในชุมชนบูโหลนดอน คือจบชั้น ปวส. จึงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่รู้จักกับ
ข้าราชการที่อยูใ่ นปากบาราเป็นอย่างดี และมีความกล้าที่จะไปติดต่อราชการตามที่ต่าง ๆ เวลาที่ชาวบ้านเดือนร้อน
จะสามารถพาลูกบ้านไปดาเนินธุรกรรมตามหน่วยงานของภาครัฐได้
ส่วนผู้นาที่ไม่เป็นทางการก็จะมีหลายคน ได้แก่ นายนิรันดร์ ติ่งสง่า เป็นคนที่ชุมชนจะให้ความไว้วางใจใน
การเป็นผู้นาละหมาด (นิรันดร์, สัมภาษณ์วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559) เป็นคนพูดเก่ง ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักพูดคุยกับ
กลุ่มที่มาเยือนทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน อัธยาศัยดี ประกอบกับตั้งบ้านอยู่ใจ
กลางชุมชน และมีร้านค้าขายของชา และขายอาหารจึงทาให้เป็นศูนย์รวมของคนที่มาเยือน ส่วนผู้นาอีกคนหนึ่งที่เป็น
คนหนุ่มไฟแรง คือ นายเจ๊ะนันท์ ทิมม่วง นายชายชาญ นิลเพ็ชร (เจ๊ะนันท์ , สัมภาษณ์วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559;
ชายชาญ, สัมภาษณ์วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559) เป็นคนมีความคิดความอ่านดี และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
โครงการพัฒนาที่เข้ามาพัฒนาชุมชน แต่ยังมีความรู้สกึ ว่าตนเป็นเด็กที่ออ่ นประสบการณ์ก็เลยไม่ค่อยกล้าแสดงความ
คิดเห็นเวลามีการประชุม แต่อย่างไรก็ตามสามารถเป็นผู้ นา และอยู่ในกลุ่มแกนนาของคนรุ่นใหม่ได้ สาหรับกลุ่ม
ผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสูงในชุมชนเช่นกัน ได้แก่ สมจิตรลายัง รอสน๊ะ สักหลัด ฮามีซ๊ะ ลายัง ยูเรี๊ยะ ลายัง เป็น
กลุ่มแม่บ้านรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาทางานเฉกเช่นผู้ชาย ถึงแม้จะเป็นช้างเท้าหลัง แต่ก็สามารถมีสิทธิ์มเี สียงในกลุ่มผู้ชายได้
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กลุ่มนีจ้ ะทาอาหารขายในชุมชน และบางครั้งก็จะตามสามีไปทางานตามเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะบูโหลนเล
รวมทั้งดูแลนักท่องเที่ยวพาไปชมปะการัง
2.2 สร้างห้องน้าห้องส้วมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
สร้างห้องน้าห้องส้วมใหม่ และปรับปรุงที่มีอ ยู่เดิมให้ใช้การได้ จัดสร้างเป็น 3 จุด คือ จุดที่ 1 ด้านทิศ
ตะวันตกของเกาะ บริเวณบ้านบังเทิด จุดที่ 2 บริเวณตอนกลางของเกาะบ้านเจ๊ะนันท์ และจุดที่ 3 ด้านด้านทิศ
ตะวันออกของเกาะ บนที่ดนิ ของนายฮาบาเด็น ห้องส้วมเป็นแบบโถนั่ง ภายในมีถังสาหรับตักอาบน้าและขัน มีกระจก
และราวไว้พาดผ้าในห้องอาบน้า ทาสี ตกแต่งลวดลายด้วยวิวใต้ทะเลมีปลาการ์ตูนตัวใหญ่ และด้านข้างเป็นวิวทะเล
กับเกาะ ตั้งชื่อห้องน้าห้องส้วมว่า บูโหลนซางนวล บูโหลนบงคาย และบูโหลนตากวาง (โกศล, มานพ, บอนด์ และมา
เนาะ, สัมภาษณ์วันที่ 17 มีนาคม 2559)

ภาพที่ 15 สร้างห้องน้าห้องส้วมจุดที่ 1 เสร็จแล้วทาสีมว่ งวาดภาพ
ที่มา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วจิ ัยวันที่ 17 มีนาคม 2559

ภาพที่ 16 สร้างห้องน้าห้องส้วมจุดที่ 2 เสร็จแล้วทาสีฟา้ วาดภาพ
ที่มา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วจิ ัยวันที่ 17 มีนาคม 2559

ภาพที่ 17 สร้างห้องน้าห้องส้วมจุดที่ 3 เสร็จแล้วทาสีนาทะเลวาดภาพ
้
ที่มา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วจิ ัยวันที่ 17 มีนาคม 2559
2.3 เรียนรู้การทาบัญชีครัวเรือนและบัญชีกลุ่มโฮมสเตย์
การเรี ยนรู้ก ารทาบั ญ ชีค รัว เรือ นและบั ญชีก ลุ่ม โฮมสเตย์ดั งกล่ าว เพื่อให้ส ามารถคิ ดบั ญชีรายรั บ
รายจ่ายได้ การคิดรายการค่าอาหาร คิดรายการค่าเรือนาเที่ยว หลังจากที่ได้ฝึกให้ผู้เข้าร่วมอบรมลองทาบัญชี
ครัวเรือน บัญชีกลุ่มดู และหลังจากนั้นทางทีมวิจัยได้ทาสมุดบัญชีกลุ่มโฮมสเตย์ไว้ให้เพื่อกลุ่มจะได้ใช้จานวน 1 เล่ม
โดยมอบให้รอสซน๊ะ และมอบเครื่องคิดเลขไว้ให้กลุ่มบูโหลนดอนไว้ใช้ งานด้วย (สุพร และฮานา, สัมภาษณ์วันที่ 1
พฤศจิกายน 2559)
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ภาพที่ 18 สอนการทาบัญชีครัวเรือน บัญชีกลุม่ โฮมสเตย์ยามค่าคืน
ที่มา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วจิ ัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
2.4 เรียนรู้และฝึกปฏิบัตกิ ารทาอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ให้ความรู้ในการจัดทาอาหาร การทาซาลาเปา การทาสลัดที่สามารถจัดบริการให้นักท่องเที่ยวได้โดยเสริม
ความรู้จากที่ชุมชนมีอยูแ่ ล้ว โดยการประกอบอาหารพื้นบ้านโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น สมาชิกกลุ่มสามารถประกอบอาหารได้
แต่อย่างไรก็ตามได้อธิบายวิธีการและขั้นตอนการทาอาหารที่ถูกสุขอนามัยให้กับสมาชิกฟัง และฝึกปฏิบัติการทาอาหาร
ง่าย ๆ เช่น สลัด ซาลาเปา แซนด์วิช นอกจากนั้นยังสาธิตถึงการทาอาหารที่ได้จากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น แกงขี้เหล็ก
แกงส้ม ต้มยาทะเล ซึ่งสมาชิกกลุ่มให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมากโดยเฉพาะแม่บ้าน นอกจากนั้นทางโครงการ
ร่วมกับผู้สอนได้จัดหาตูก้ ระจกสาหรับใส่สิ่งของให้กับกลุ่มโฮมสเตย์ไว้ใช้เป็นของส่วนรวมโดยใช้เงินของมูลนิธิชัยพัฒนาที่
ให้การสนับสนุนทุ น ได้จัดซื้อกระติกน้าร้อน กระติกน้าเย็น ถ้วยกาแฟ จาน ชาม ช้อนส้อม ช้อนกาแฟ แก้วน้า ถาด
สาหรับไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเก็บไว้ที่บ้านของสมจิตร ลายังก่อน จนกว่าทางกลุ่มบูโหลนดอนโฮมสเตย์จะหาสถานที่
จัดเก็บได้ (สมจิตร, แวมีเนาะ และยูเรียะ, สัมภาษณ์วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559)

ภาพที่ 19 เรียนรู้การทาอาหาร และนาอาหารว่างไปแจกจ่ายให้กับผู้ชายที่กาลังสร้างห้องน้าลองชิมฝีมอื
ที่มา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วจิ ัยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพที่ 20 ตูก้ ระจกพร้อมอุปกรณ์สาหรับรองรับนักท่องเที่ยว
ทีม่ า: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วจิ ัยวันที่ 16 มีนาคม 2559
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2.5 การดูแลเรื่องการจัดบ้านให้ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยในการนั่งเรือ
ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้เดินพูดคุยตามบ้านในเรื่ องการดูแลบ้านของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการโฮมสเตย์ ซึ่ง
บ้านทุกหลังมีความเข้าใจในการจัดการบ้านให้สะอาด การทาความสะอาดบ้าน การซักผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม หมอน โดย
การดูแลสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องนอน ตลอดจนความปลอดภัยของทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และหากบ้านใดยังไม่มี
บ้านให้นักท่องเที่ยวพัก ต้องการจะจัดหาเต็นท์มากางให้นักท่องเที่ยวก็จะอธิบายถึงการดูแลรักษาการเก็บเต็นท์ให้
สะอาด (สมร, สัมภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2559)
ส่วนความปลอดภัยในการนั่งเรือมาเที่ยวเป็นสิ่งที่กลุ่มบูโหลนดอนควรคานึงถึงเป็นสาคัญ จะต้องมีเสื้อชู
ชีพไว้บริการเท่าจานวนคนที่จะนั่งเรือมาเที่ยวที่เกาะบูโหลนดอนและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งจัดหาสน็อกเกิลไว้บริการ
ซึ่งอาจต้องมีมัดจาหรือให้เช่าตามความเหมาะสม (สุรัตน์, สัมภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2559)

ภาพที่ 21 การดูแลบ้าน การดูแลเต็นท์ ที่เข้าร่วมกลุ่มโฮมสเตย์
ที่มา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วจิ ัยวันที่ 20 ธันวาคม 2559
2.6 จัดเวทีเสวนาโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการกลุ่มบูโหลนดอนโฮมสเตย์
ได้จัดเวทีเสวนาพูดคุยเพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว ได้โปรแกรมการท่องเที่ยวและ
เส้นทางการท่องเที่ยว ระบุอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเรือ ค่าอาหาร ค่าที่พักตามจานวนวันที่พักค้างคืน นอกจากนั้นยังได้มี
การเสวนาบทบาทหน้าที่ ข องชุม ชนในการมีส่ว นร่ ว ม และอธิ บายถึง การบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม โฮมสเตย์ว่า ควรจะ
ดาเนินการอย่างไร ซึ่งส่วนหนึ่งชาวบ้านเคยไปดูงานที่เกาะยาวโฮมสเตย์แล้ว และไม่ยุ่งยากในการบริหารจัดการกลุ่ม
มากนัก แต่สิ่งที่ยากลาบากคือสานึกเพื่อส่วนรวมที่ผู้เข้าร่วมโครงการดูเหมือนจะเข้าใจดี แต่ก็ยังมีบางคนที่สัมผัสกับ
โลกภายนอกเกาะ และวัตถุนิยม จึงทาให้ความต้องการในการสะสมทุนส่วนตนเป็นตัวกีดกันการมีส่วนร่วมของชุมชน
แต่อย่างไรก็ดีชาวบ้านเกาะบูโหลนหลายคนก็มคี วามหวังในการดาเนินกิจกรรมกลุ่มโฮมสเตย์ และอยากให้เกิด เพื่อจะ
ได้ลืมตาอ้าปากดังเช่นคนอื่น ๆ และจะได้ไม่ต้องไปทางานที่เกาะบูโหลนเล หรือเกาะหลีเป๊ะ การเสวนาในวันนั้นได้มี
การเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มบูโหลนดอนโฮมสเตย์ โดยชุมชนเป็นคนเสนอชื่อผู้ที่จะช่วยกันทางาน มีการเลือกตั้ง
ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายประสานงาน และการกาหนดกติกาในเรื่องการเงิน การปันผล การ
หักเงินเข้ากลุ่ม เพื่อใช้ในกิจกรรมของกลุ่ม ครั้งแรกได้ประชุมกันว่าจะหักเข้ากลุ่ม ร้อยละ 10 แต่พอดาเนินการไปได้
ระยะแรก ทางกลุ่มได้ประชุมตกลงว่าให้หักเงินเข้ากลุ่ม ร้อยละ 5 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้ และให้นาเงินที่ได้
เป็นส่วนกลางฝากเข้าบัญชีใช้ช่ือกลุ่มบูโหลนดอนโฮมสเตย์ นอกนั้นก็จะนาเงินมาหักให้กับเจ้าของเรือ คนที่จัดที่พัก
คนที่ร่วมทาอาหาร และตลอดจนการดาเนินกิจกรรม (ปรียา และสุธรรม, สัมภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2559 และจาก
การประชุมร่วมกับชาวบ้านและกลุ่มแกนนาในวันที่ 20 ธันวาคม 2559)
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ภาพที่ 22 การเสวนาจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวและเลือกตัง้ กรรมการกลุม่ บูโหลนดอนโฮมสเตย์
ที่มา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วจิ ัยวันที่ 20 ธันวาคม 2559

สรุปผล และอภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่องศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ของ
ชุมชนบูโหลนดอน จังหวัดสตูล สามารถสรุปผลการวิจัยและมีประเด็นการอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว พบว่า พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมี ศักยภาพเพียงพอที่จะนามาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ของเกาะบูโหลนดอน ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่บริเวณเกาะบูโหลนดอนพบว่า มีคุณค่า
ทางธรรมชาติ มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพืน้ ถิ่นและธรรมชาติดงึ ดูดใจนั่นคือมีปะการังที่มีความหลากหลายของชนิด
และสายพันธุ์ สี สันสวยงาม ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ไม่เสื่อมโทรมมากนัก บริเวณชายหาดขาวสะอาดสามารถเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเดินชมชายหาด สาหรับสัตว์น้าที่อาศัยอยู่บริเวณเกาะบูโหลนดอนยังคงความอุดม
สมบูรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ด้านองค์ประกอบของพื้นที่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และด้านความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพบว่าเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
ในไทย และต่างประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะมาดาน้าดูปะการัง ที่มีความหลากหลายของชนิด การเดินป่า ปีน
เขา บริเวณชายหาดขาวสะอาดสามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเดินชมชายหาดและศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ชุมชน มีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นซึ่งเป็นวัฒนธรรมชาวเลกลุ่มอุรักลาโว้ย แต่ได้ถูกกลืนกลายโดยกลุ่มมุสลิมมีการ
แต่งงานข้ามชาติพันธุ์ จนวิถชี วี ติ ของชาวเลหันมานับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตที่อยู่กับ
ทะเล อยูก่ ับเกาะจึงทาให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มอี าชีพประมง และคุ้นกับทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ
นั้นเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานศึกษาของ Srirathu (2008) ที่แสดงให้เห็นว่าการที่จะพิจารณาถึงศักยภาพแหล่ง
ท่อ งเที่ ย วควรค านึง ถึ งคุ ณ ค่า ของแหล่ ง ท่ องเที่ย ว ได้ แก่ ความสวยงาม ลั ก ษณะเด่ น ในตั วเอง ความเก่ า แก่ ทาง
ประวัติศาสตร์ ความสาคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต และความ
สะดวกในการเข้ าถึง ได้ แก่ สภาพของเส้นทางท่ องเที่ย ว ลักษณะการเดิ นทางระยะเวลาจากตัว เมืองไปยังแหล่ ง
ท่องเที่ยว ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์ และการรักษาความปลอดภัย
นอกจากนั้นยังพบว่า ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในปริมณฑลเกาะบูโหลนดอน ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะบู
โหลนเล เกาะบูโหลนไม้ไผ่ เกาะบูโหลนรัง หินขาว ล้วนแต่มีคุณค่าในเชิงนิเวศมีความเป็นธรรมชาติของปะการัง น้า
ทะเล ชายหาดสวยงาม ประกอบกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยงดังกล่าวใช้ระยะเวลาไม่ไกลมากเกินไป ส่วนสิ่งอานวย
ความสะดวกพบว่ามีที่พักอาหาร น้าดื่ม น้าใช้ ไฟฟ้า ถนนหนทางที่สามารถเดินชมธรรมชาติได้ นับว่าอยู่ในระดับที่ดี
ที่ปรากฏเช่นนี้เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามาพัฒนาและส่งเสริมให้ปริมณฑลดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น
สภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกจึงต้องทาให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานศึกษาของรุ่ง
ราตรี อึ้งเจริญ และชวลีย์ ณ ถลาง (2560). ที่พบว่าศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม
อยู่ในระดับมากพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับความเห็นจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านคุณค่า
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ของแหล่งท่องเที่ยว ด้านองค์ประกอบของพื้นที่ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้าน
ความมีช่ือเสีย ง นั กท่ องเที่ ยวมีระดั บความคิ ดเห็น ต่อ กิ จกรรมการท่อ งเที่ย วเชิง นิเวศและความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน มีระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ
ของจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านความมีช่ือเสียง ด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และด้านข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว
2. ศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์พบว่า ภาวะผู้นาของกลุ่มแกนนาเป็นลักษณะ
ประนีประนอม ผู้นารุ่นใหม่ของชุมชนและผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงจึงทาให้การรวมกลุ่มชุมชนไม่ยากนักและมี
ความพร้อมที่จะร่วมกลุ่มจัดการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ด้านการจั ดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ มีการปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมนับตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา (ออกแรง) ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล ในการ
สร้างสิ่งอานวยความสะดวก การสร้างและปรับปรุงห้องน้าห้องส้วม การเรียนรู้การทาอาหาร การทาบัญชีกลุ่ม การ
จัดสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว และการเลือกตั้งกรรมการกลุ่มบูโหล
นดอนโฮมสเตย์โดยชุมชนเอง มีการกาหนดกฎกติกาขึ้นใช้ภายในกลุ่ม ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเกาะบูโหลนดอนเป็นเกาะ
ใหม่ที่คนบนเกาะเข้าสู่กระแสการท่องเที่ยวโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริการการท่องเที่ยวที่เกาะแห่งอื่น แต่เมื่อมี
การจัดการท่องเที่ยวบนเกาะบูโหลนดอนเองจึงทาให้คนในชุมชน มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นที่จะพัฒนาชุมชนให้
สามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ สิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในการจัดเวทีประชุมแต่ละครั้งจะพบว่า เกิดภาวะผู้ นา
ทั้งคนที่เคยเป็นผู้นาอยู่แล้ว และภาวะผู้นาที่เกิดกับคนรุ่นใหม่ที่สนใจประเด็นของการร่วมคิดร่วมทา ร่วมเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานศึกษาของชาติชาย มณีกาญจน์ (2538) ที่มีมุมมองว่าศักยภาพของชุมชน เป็นความสามารถของ
ชุมชนในการประสานความร่วมมือ การดาเนินงานกับคนภายในชุมชน ขณะเดียวกันก็ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่มาจาก
ภายนอกชุมชน เช่นเดียวกับงานศึกษาของสุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ (2533) มีมุมมองว่า ชุมชนมีระบบการจัดการภายใน
ชุมชนอยู่ก่อนแล้ว มีระบบเครือญาติ ระบบการคัดเลือกผู้นา ระบบเหมืองฝ่าย ระบบศาลเฒ่า ศาลแก่ ที่ทาหน้ าที่
คลี่คลายความขัดแย้ง หรือกรณีพิพาทในชุมชน และมีการรวมกลุ่ม รวมตัวกัน จัดการทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม
โดยผู้นาทางความคิด ปราชญ์ชาวบ้าน ปัญญาชน และนักวิชาการในท้องถิ่น ซึ่งในกรณีการจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชนเกาะบูโหลนดอน ชุมชนมีบทบาทจัดการตนเองในเรื่องของการแก้ไขปัญหา จัดการเรียนรู้หาทางออก ในเชิงดิ้น
รน ด้วยการมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งอานวยความสะดวก การเรียนรู้การจัดบ้านให้สะอาดเพื่อจัดเป็นที่พักโฮมสเตย์
การให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวโดยการแสดงร็องเง็ง ซึ่งการที่ชุมชนจะสาม ารถ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวได้จะต้องพึ่งพาความเป็นภาวะผู้นา และการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
ศึกษาของอาไพ อุตตาธรรม (2542) ที่มองถึงศักยภาพของชุมชนมีภาวะผู้นาที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาชุมชนทั้งด้าน
ความรู้ทักษะและทัศนคติ
สาหรับการปรับตัวระหว่างเจ้าของบ้านกับแขกที่มาเยือนพบว่า มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม และแตกต่าง
ทางศาสนา ทั้งเจ้าของบ้านและนักท่องเที่ยวต่างสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ เพราะเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก เจ้าบ้านเคยไปทางานรับนักท่องเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะซึ่งได้สัม ผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างจาก
วัฒนธรรมของตนเอง อีกทั้งศาสนาก็แตกต่างกัน ซึ่งชาวบ้านเกาะบูโหลนดอนสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีถึงแม้จะ
นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวบนเกาะได้ทาตามกติกาชุมชนที่ตั้งไว้ ทาให้ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการปรับตัวแต่อย่างใด
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่ว ยงานภาครั ฐ และปราชาชนควรมีก ารวางแผนร่ว มกั นจั ด ทาแผนการปลูก จิ ต สานึก ในการอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะปะการังที่มีความสวยงามอันเป็นคุณค่าทางธรรมชาติ และความมีชื่อเสียง
ของปริมณฑลเกาะบูโหลนดอน และเกาะใกล้เคียงโดยการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับคุณค่าของปะการังให้กับชาวบ้านที่
ให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อชาวบ้านจะได้ส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสานึกรักษ์ทะเล โดยเฉพาะ
ปะการังที่มีความอ่อนไหวเปราะบาง
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิ าร
ชุมชนควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ทั้งด้าน
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร สิ่งอานวยความสะดวก การเข้าถึง รู้จักเส้นทางการท่องเที่ยว ความ
ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้เสริมศักยภาพในการบริการนักท่องเที่ยว

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ขอขอบคุณประชาชนที่
เป็นกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูล แกนนาชุมชน หน่วยงานภาครัฐ อบต. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูลที่ให้
ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม

เอกสารอ้างอิง
กรวรรณ สังขกร. (2555). ความรู้พื้นฐานและมาตรฐานการจัดการ Home stay. เอกสารประกอบการบรรยาย
หลักสูตรการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ (Homestay) รุ่นที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 มิถุนายน 2555. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น. (2558). เอกสารประกอบการ
จัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ขอนแก่น : กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
เก็ตถวา บุญปราการ และคณะ. (2559). บูโหลนดอน (ดางาด) : แบ่งปันบ้านสัมผัสวิถีชาวเลและหาดทราย
ภายใต้ภายใต้อ้อมกอดอันดามัน. สงขลา: มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เฉลิมชัย ปัญญาดี และเทพพงษ์ พานิช. (2545). การวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม
ใน. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชาติชาย มณีกาญจน์. (2538). ศักยภาพขององค์กรชุมชน ในการจัดการกองทุนหมุนเวียน เชียงใหม่: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นพดล เวชสวัสดิ์. (2533). การเพิ่มศักยภาพภาวะการเป็นผู้นาในงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ.
แนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2556). ได้จาก: http://www.mnre.go.th/MNRE/Agenda21/a-01.htm สืบค้นเมื่อ
9 มกราคม 2560.
บุษยา สุธีธร และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. (2541). เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศ ที่ได้มา
เยี่ยมประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2791

ประทีป บุญแจ้ง. (2548). ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ บ้านเกาะ หมู่ 1 ตาบลปากจั่น อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ.
รุ่งราตรี อึ้งเจริญ และชวลีย์ ณ ถลาง. (2560). การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสมุทรสาคร.
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. 11(1), 133-148.
เรวัต สิงห์เรือง. (2549). แนวทางการบริหารจัดการแก่งสะพื อ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาเภอพิบูลมัง
สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วิ ฬุ ย า ทองรอด. (2548). พฤติ ก รรมและระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มี ต่ อ
กรุงเทพมหานคร. BU Academic Review. 4(1), 84-94.
สมิต อาชวนิจกุล. (2550). การพัฒนาตนเอง. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์. (2533). รากฐานแห่งชีวิต วัฒนธรรมชนบทกับการพัฒนา. กรุงเทพฯ: หมูบ่ ้าน
อาไพ อุตตาธรรม. (2542). ความเป็นประชาสังคมในการปฏิบัติการทางสังคมของชุมชนชนบทภาคเหนือ
เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
โฮมสเตย์- ท่องเที่ยวชุมชน. (2556). โฮมสเตย์- ท่องเที่ยวชุมชน Home Stay & Village Visit. ได้จาก:
http://www.tourismthailand.org/download/my.es/homestay.pdf สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2559
Srirathu, Vipa. (2008). Eco-Tourism Potential of Amphoe Khao Kho, Phetchabun Province. Master
Project, Master of Science Degree (Ecotourism Planning and Management). Srinakarinwirot University.
Boonyapak, Wiwatchai. (1986). The Impact of Tourism Industry in Art and Cultural Heritage. TAT Review
Magazine. 4, 31-38.
Ramad, Prahaschai. (2014). Potential of ecotourism development guideline of Thai tourists in the Khaoyai
National Park. Journal of Technical Education Development. 26(90), 30-36.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2792
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บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยามีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ และศักยภาพของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา เพื่อกาหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์สาหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ 1)ประธานกลุม่ หัตกรรมจักสานไม้
ไผ่ 2 คน พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มหัตกรรมจักสานไม้ไผ่ 20 คน ของชุมชนบ้านดอกบัว ตาบลบ้านตุ่น และประธานกลุ่ม
หัตกรรมจักสานผักตบชวา 4 คน พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มหัตกรรมจักสานผักตบชวา 20 คน ของชุมชนบ้านสันป่าม่วง
ตาบลสันป่าม่วง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยเพิ่มจานวนแบบลูก โซ่ (Snowball Technique) 2)
กลุ่ ม ชุม ชน และหน่ว ยงานภาครั ฐและเอกชนที่ เกี่ย วข้ อง เพื่อ จั ดเวที ระดมความคิ ด เห็น จ านวน 50 คน โดยผล
การศึกษาพบว่า ศักยภาพของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ประกอบไปด้วย 2 ชุมชน 3 กลุ่มวัฒนธรรม คือ 1. กลุ่มสหกรณ์ พัฒนาอาชีพสตรี บ้านสันป่าม่วง ต.สันป่าม่วง 2.
กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ประเภทเข่ง และกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ประเภทสุ่มไก่ บ้านดอกบัว ตาบลตุ่น ซึ่ง
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา ประกอบไปด้วย รู ปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มมูลค่าจากบุคลากรและการบริการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการท่องเที่ยว
คาสาคัญ: แหล่งชุมชนวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, กว๊านพะเยา
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Abstract
The purposes of the research entitled “Creative Tourism Model for Cultural Communities of Kwan
Phayao Lake Rim” were to study the context of the area and the potential of the Cultural Communities around
Kwan Phayao Lake and to determine the Creative Tourism Model for Cultural Communities of Kwan Phayao
Lake Rim. The key informants consisted of 1) Chairman of Bamboo Basketry Handicrafts for 2 persons and 20
members of the groups from Ban Dok Bua Community, Ban Toon Sub-district and the Chairman of Water
Hyacinth Basketry Handicrafts Group of 4 persons and 20 members of the groups from Ban Sun Pa Muang
Community, Sun Pa Muang Sub-district. Data collection was done by using an in-depth interview. The sampling
method was used for increasing number by a Snowball Technique 2) community groups and government sector
and related private sector by arranging a forum for 50 persons. The result showed that the potential of the
cultural communities around Kwan Phayao Lake for supporting the creative tourism model included 2
communities and 3 cultural groups such as 1. Career Development Cooperative Group for Women of Ban Sun Pa
Muang, Sun Pa Muang Sub-district 2. Bamboo Basketry Handicrafts 3. Bamboo Basketry Handicrafts (Coop),
Ban Dok Bua Community, Ban Toon Sub-district. Regarding to the creative tourism model for Cultural
Communities around Kwan Phayao Lake consisted of the creative tourism model with value added from
personnel and service, processing products and tourism activities.
Keywords: Cultural communities, Creative tourism, Kwan Phayao Lake

บทนา
การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ช้ีให้เห็นถึงศักยภาพ
ของวัฒนธรรมทั้งในรูปวัตถุและนามธรรม ที่เข้ามามีบทบาทและคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม ส่วนเครือข่ายของเมืองสร้างสรรค์ นาไปสู่ความภาคภูมิใจทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน สนับสนุนให้มีรูปแบบของการท่องเที่ยวใหม่ที่เน้นความผูกพันระหว่างผู้มาเยือนและ
เจ้าของพื้นที่ โดยผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง อันจะนามาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนพร้อมๆ
กับความเข้ มแข็ งทางสัง คมและวัฒ นธรรม (องค์ก ารบริห ารการพั ฒนาพื้น ที่พิเศษเพื่อการท่อ งเที่ ยวอย่างยั่ง ยืน
(องค์การมหาชน), 2561, หน้า3)
ทั้งนี้ TrendWatching 2018 Trend Report ได้กล่าวถึงกระแส ‘รักท้องถิ่น’ (Local Love) ว่านักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันเสาะแสวงหาสินค้าและบริการที่มีความเฉพาะถิ่น ที่ผลิตขึ้นและจาหน่ายเฉพาะในพื้นที่ชุมชนนั้นๆ โดยเฉพาะ
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่นาเทรนด์นยิ มมองหาที่พักแรมที่สะท้อนเอกลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ หรือเลือก
ซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมขึ้นชื่อมากกว่าสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเริ่มมี
ความสนใจที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง โดยมองว่าเป็นสถานที่แปลกใหม่น่าค้นหา มีความสงบ และ
ไม่แออัด เพื่อชิมอาหารประจาท้องถิ่น และเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีใหม่ๆ แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวที่เน้นวิถี
ชีวติ ท้องถิ่นและชุมชนกาลังเป็นที่นิยม ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561, หน้า7) ทาให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น ๆ และเป็นผลให้เกิดความทรงจาที่น่าประทับใจอย่างลึกซึ้งในพื้นที่ท่ องเที่ยวนั้น ซึ่งเป็นรูปแบบการ
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2794

ท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันที่เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556, หน้า1) อย่างไร
ก็ตามควรให้ความสาคัญในด้านความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2561, หน้า7)
การเตรียมความพร้อมของชุมชนวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นโอกาสที่สาคัญ
สาหรับการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยได้เข้ามาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การกาหนดขีดความสามารถในการ
รองรับของแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการให้ความรู้และการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง (เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564), 2560, หน้า 30)
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่นอกจากจะเป็นแนวโน้มใหม่
ของการท่องเที่ยวแล้ว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ช่วยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ให้
ความสาคัญกับความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ท่เี ป็นเจ้าของบ้าน ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมเรี ยนรู้ทากิจกรรม
อันมีคุณค่าของชุมชน ช่วยให้เกิดความจดจา ประทับใจอย่างลึกซึ้งถึง “จิตวิญญาณ” ของพื้นที่ของการท่องเที่ยว
อย่างแท้จริง นอกจากนี้แล้วการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์น้ีจะเป็นเครื่องมือสาคัญของโลกยุคใหม่ที่ช่วยเน้นย้าคุณค่า
ของมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติของชุมชน ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างเสริมมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วย
โดยมีความสมดุลของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชน และประเทศชาติเป็นเป้าหมายสาคัญ
(สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2556, หน้า, 58)
จังหวัดพะเยา มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีช่ือเสียง โดยเฉพาะกว๊านพะเยา ทะเลสาบน้าจืดที่
ใหญ่ เป็ น ล าดั บที่ 3 ของประเทศไทย ซึ่ งมีแ หล่ ง ชุมชนวัฒ นธรรมที่มีวิถี ชีวิต ภู มิปัญญาท้อ งถิ่ นที่ เป็น เอกลั ก ษณ์
มากมาย อาทิ หัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านดอกบัว ตีมดี โบราณบ้านร่องไฮ
ผลิตภัณฑ์ปลาส้มบ้านสันเวียงใหม่ การทาครกหิน และการสลักหินทรายบ้านงิ้ว เป็นต้น อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมอิ ากาศที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิต และยังคงวิถีชีวิตของวัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิมที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งตาม
ยุคสมัยเฉกเช่นหลายจังหวัดทางภาคเหนือ แต่อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น พบว่า สามารถกระตุ้น
ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของคนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงเท่านัน้ รวมถึงเป็นเพียงช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งเท่านัน้ ที่จัดกิจกรรมประเภทนี้ได้ จึงทาให้นักท่องเที่ยวมีมาจากต่างถิ่นหรือจังหวัดไกล ก็ยังมองจังหวัดพะเยาเป็น
แค่เมืองผ่านเท่านัน้ จากข้อมูลปี พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดพะเยามีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยว
ในจังหวัดพะเยาเพียง ประมาณ 630,725 คนต่อปี (กรมการท่องเที่ยว, 2561) ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัด
ใกล้เคียงในกลุ่มจังหวัดอารยธรรมล้านนา
ทั้งนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมในชุมชนบริเวณรอบกว๊านพะเยาเป็นต้นทุนที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะบ้านสันป่าม่วง ตาบลสันป่าม่วง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีภูมิปัญญา
ทางด้านหัตกรรมจักสานผักตบชวา และเป็นที่ รู้จักในบุคคลทั่วไป หรือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ รวมถึงบ้านดอกบัว
ตาบลบ้านตุ่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นทางด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และมีการบริหารจัดการชุมชน ในระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิปัญญาทางด้านหัตกรรมจักสานไม้ไผ่ที่สามารถสร้างรายได้แก่คนในชุมชน อย่างไรก็ตาม
ชุมชนรอบกว๊านพะเยาดังกล่าวยังขาดทิศทางที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นที่มา
ของการศึกษาการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา ซึ่งเป็น
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โอกาสที่สาคัญของชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอบกว๊านพะเยา ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยยกระดับต้นทุนทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้สามารถสร้างความแตกต่าง และความโดดเด่นบนฐานวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักษณ์ของตนเองให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ที่
ดีให้กับนักท่องเที่ยว นาไปสู่การสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว และช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้
สอย การสร้างรายได้ การจ้างงาน และคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดขี นึ้ ส่งผลทาให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้าในพื้นที่
บนพื้นฐานการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึก ษาบริ บทของแหล่ งชุม ชนวั ฒ นธรรมรอบกว๊า นพะเยาเพื่อรองรับรู ปแบบการท่ องเที่ ยวเชิง
สร้างสรรค์
2. เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา
แนวคิดการวิจัยและผลงานทีเ่ กี่ยวข้อง
จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา
ได้ค้นหาข้อมูล ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้นาข้อมูลแนวคิดด้านได้ค้นหาข้อมูล ทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยได้นาข้อมูลแนวคิดด้านหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวมาเอื้อ
ประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้ โดยพบว่าเกณฑ์การคัดเลือกที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(พิศาล แก้วอยู,่ 2558, หน้า55) ประกอบไปด้วย 8 ประการ คือ 1) มีความต้องการและสมัครใจของชุมชน 2) ความ
พร้อมด้านพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมสาหรับนักท่องเที่ยว 3) มีปราชญ์ชุมชนหรือคนในชุมชนอยู่เป็นประจา 4) มีการ
ออมทรัพย์และเกิดการกระจายรายได้สู่สมาชิก 5) มีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครบทุกขั้นตอน 6) มีความปลอดภัย
ของกระบวนการผลิต หรือกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 7) มีการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในกระบวนการผลิตภายใน
แหล่งชุมชน 8) มีอัธยาศัยที่ดแี ละมีทัศนคติที่ดตี อ่ บุคคล หรือนักท่องเที่ยว
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว (Activities)
และเมื่อเกิดการเดินทางท่องเที่ยวจะต้องมีการบริการที่พัก (Accommodation) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Tourism
Western Australia, 2008, pp.1-2) โดยบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2557, หน้า 114) ยังกล่าวว่าแหล่งท่องเที่ยวเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหลัก ซึ่งมี 3 องค์ประกอบสาคัญ หรือ 3 A คือ สิ่งดึงดูดในของแหล่งท่องเที่ยว
(Attraction) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) และสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ ยว (Amenity)
นอกเหนือจาก 3 A Eichhorn, V. and Buhalis, D. (2011, pp5) ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การบริการเสริม (Ancillary
services) ยังเป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการรองรับนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ต่อเนื่อง ทั้ง
ทางด้านเทคโนโลยี และค่านิยมของประชากรโลก อย่างไรก็ตามกรมการท่องเที่ยว (2556, หน้า 67) กล่าวว่า
องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวควรมีการบริหารจัดการทั้งทางด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สิ่ง
อานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และด้านการตลาด อีกทั้งองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (2559, หน้า126) เสนอว่ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวควรมี
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การบริหารจัดการให้เหมาะสมกับทรัพยากรทางการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดองค์กรและการบริหารการท่องเที่ยว
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น
การศึก ษาครั้ ง นี้ จึ ง ได้ เ ลือ กแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ประกอบทางการท่ อ งเที่ ย ว สามารถสรุ ปได้ ว่ า
องค์ประกอบสาหรับการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา ประกอบไป
ด้วย 1) แหล่งท่องเที่ยว (attraction) 2) สิ่งอานวยความสะดวก (amenity) 3) การเข้าถึง (accessibility) 4) กิจกรรม
(activity) และ 5) การบริหารจัดการ (administration)
ผู้วิจัยได้นาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวดังกล่าวมาเอื้อประโยชน์ในการลงพื้นที่
ศึกษาบริบทของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา หลังจากนั้นได้นาเกณฑ์การคัดเลือกที่มีลักษณะที่สอดคล้อง
กับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาประเมินศักยภาพของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพื่อวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ชุมชนที่มีความพร้อมเพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อันนาไปสู่การกาหนดรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ดังกรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีพ้นื ที่ศึกษาในตาบลบ้านตุ่น และตาบลสันป่าม่วง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบไปด้วย 1)ประธานกลุ่มหัตกรรมจักสานไม้ไผ่ 2 คน พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มหัตกรรมจักสานไม้
ไผ่ 20 คน ของชุมชนบ้านดอกบัว ตาบลบ้านตุ่น และประธานกลุ่มหัตกรรมจักสานผักตบชวา 4 คน พร้อมทั้งสมาชิก
กลุ่มหัตกรรมจักสานผักตบชวา 20 คน ของชุมชนบ้านสันป่าม่วง ตาบลสันป่าม่วง ในการกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ในกลุ่มของ กลุ่มชุมชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยเพิ่มจานวนแบบลูกโซ่ (Snowball
Technique) 2) ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา ได้แก่ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
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สานักงานพาณิชย์ สานักงานเกษตร สานักงานพัฒนาชุมชน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หอการค้า โดยกาหนด
ตัวแทนหน่วยงานละ 1 คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แบบ
สารวจและลงพื้นที่สารวจ (Survey) ลักษณะโดยทั่วไปของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน ประกอบไป
ด้วย 5 ด้าน คือ 1)การบริหารจัดการด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) 2) การบริหารจัดการด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก (Amenity) 3) การบริหารจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) 4) การบริหารจัดการด้าน
การเข้าถึง (Accessibility) และ5) การบริหารจัดการ (Administration) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การคัดเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีลักษณะสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย 1)มีความต้องการและสมัครใจของ
ชุมชน 2) ความพร้อมด้านพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมสาหรับนักท่องเที่ยว 3) มีปราชญ์ชุมชนหรือคนในชุมชนอยู่เป็น
ประจา 4) มีการออมทรัพย์และเกิดการกระจายรายได้สู่สมาชิก 5) มีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครบทุกขั้นตอน 6)
มีค วามปลอดภั ย ของกระบวนการผลิ ต หรือ กิ จ กรรมทางการท่ อ งเที่ ย ว 7) มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรหรื อ วั ต ถุ ดิ บ ใน
กระบวนการผลิ ต ภายในแหล่ ง ชุม ชน 8) มีอั ธ ยาศั ย ที่ ดี แ ละมีทัศ นคติที่ดี ต่อ บุ ค คล หรือ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่อ ให้ ไ ด้
ศักยภาพแหล่งชุมชนวัฒนธรรม
หลังจากได้ผลการประเมินศักยภาพ ผู้วิจัยได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนผู้ที่มีสว่ นได้สว่ นเสียทางการท่องเที่ยวเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาในครั้งนี้ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการสารวจ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย จากนั้น นาข้อมูลที่ได้มารวบรวม
แยกแยะประเด็น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ จากนั้นหาข้อสรุปและการตีความ นามาเสนอในรูปแบบของ
การพรรณนา

ผลการศึกษา
การพั ฒ นารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ แหล่ ง ชุ ม ชนวั ฒ นธรรมรอบกว๊ า นพะเยา มี
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาบริบท และศักยภาพของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพื่อรองรับรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบ
กว๊านพะเยา โดยมีผลการศึกษาแยกตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1) บริบทของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จากการสารวจ แหล่งวัฒนธรรมชุมชนรอบกว๊านพะเยา พบว่า ตาบลสันป่าม่วงมีกลุ่มอาชีพงานหัตถกรรม
จักสานผักตบชวา ทั้งหมด 4 แห่ง และตาบลบ้านตุ่นมีกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ ทั้งหมด 2 แห่ง โดยการศึกษา
ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1. แหล่งท่องเที่ยว (attraction) 2. สิ่งอานวยความสะดวก (amenity) 3. การเข้าถึง
(accessibility) 4. กิจกรรม (activity) 5. การบริหารจัดการ (administration) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) แหล่งท่องเที่ยว (attraction) พบว่า แหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา มีสภาพบริบทของแหล่งชุมชน
วัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาทัง้ บ้านดอกบัว และบ้านสันป่าม่วงส่วนใหญ่คนในชุมชนดาเนินวิถีชีวิตภายในบ้าน หรือใต้
ถุนบ้านเป็นส่วนใหญ่ สถานที่ดาเนินงานมีลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง มีขนาดกว้าง โดยใช้พ้ื นที่บริเวณใต้ถุน
ของบ้านเป็นที่ปฏิบัติงาน ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างโปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ซึ่งบางแห่งมีที่พักโฮมสเตย์ (home
stay) ไว้บริการนักท่องเที่ยว จึงเป็นทิศทางที่ดีสาหรับการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้สัมผัสวิถีชีวิตใน
ระหว่างการพักแรม เพราะหากนักท่องเที่ยวมีความต้องการร่วมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จนเสร็จเพื่อ
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นากลับไปเป็นที่ระลึกโดยฝีมอื ตนเอง ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากกว่า 1 วัน จึงจาเป็นที่จะต้องมีที่พักแรมภายในชุมชนเพื่อ
รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในระหว่างการท่องเที่ย วก็จะเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างชุมชน และ
นักท่องเที่ยวมากขึน้

2) สิ่งอานวยความสะดวก (amenity) พบว่า ภายในแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาส่วนใหญ่มี
อุปกรณ์ที่เอื้ออานวยต่อการทาผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีพ้ืนบ้านอย่างหลากหลาย และเพียงพอต่อการใช้งาน ทั้ง
อุปกรณ์แ ม่แ บบขึ้น รูปผลิ ตภั ณ ฑ์ วัต ถุดิ บที่ สารองไว้ หรือ มีอ ยู่ภ ายในชุม ชนจึง สามารถที่ จะเตรีย มพร้อ มบริก าร
นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้นามาใช้ในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างสะดวก และเพียงพอต่อการใช้งาน

3) ด้านการเข้าถึง (accessibility) แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีป้ายบอกทางไปยังแหล่งอย่างชัดเจน เช่นกลุ่ม
หัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านสันป่าม่วงมีป้ายบอกทาง และป้ายสื่อความหมายที่ชัดเจน ตลอดจนบ้านดอกบัว ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน โดยส่วนใหญ่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

4) ด้านกิจกรรม (activity) การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของ
แหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาสามารถเพิ่มมูลค่าให้เกิดเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะการสร้างกิจกรรมจากกระบวนการผลิ ตผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่นาวัตถุดิบมาจากภายใน
ชุมชน อาทิ การใช้ผักตบชวาจากกว๊านพะเยาเป็นส่วนใหญ่ และไม้ไผ่ที่นามาจากสวนไผ่ที่ชุมชนปลูกขึ้นเอง ดังนั้นการ
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ทรัพยากรภายในชุมชนที่มาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทาให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5) ด้านการบริหารจัดการ (administration) ผู้ที่เป็นเจ้าของภูมปิ ัญญา หรือปราชญ์ชุมชนในแต่พนื้ ที่ส่วนใหญ่
ยังมีจานวนที่น้อย ดังนั้นการรองรับนักท่องเที่ยวอาจมีข้อจากัด แต่อย่างไรก็ตามปราชญ์ชุมชนส่วนใหญ่มักประกอบ
อาชีพอยู่ในอยู่อาศัยของตนเอง ดังนัน้ หากเกิดการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไปยังจุดต่าง ๆ ของ
ชุมชนได้จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดบิ จากธรรมชาติ และสีธรรมชาติมาเป็น
ส่ว นหนึ่ง ในกระบวนการผลิต ทาให้ส ามารถยกระดั บคุ ณค่ าให้กั บผลิต ภัณ ฑ์ท้องถิ่น และช่ ว ยรั กษาสิ่ งแวดล้อ ม
ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มกับทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนเกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามการทาผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้จาเป็นต้องอาศัยระยะเวลามากกว่าการใช้สารเคมีทั่วไป
ซึ่งกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นงานจะต้องอาศัยความประณีต ความเอาใจใส่ และระยะเวลา ทั้งนี้ การการรับรู้ และ
ความเข้าใจทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนส่วนใหญ่ยังมีข้อจากัดทางด้านการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เป็นรูปธรรม หรือเกิดความชัดเจนทางด้านการท่องเที่ยว

2) ศักยภาพของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพือ่ รองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในการศึกษาศั กยภาพของแหล่ง ชุม ชนวัฒ นธรรมรอบกว๊า นพะเยาเพื่อรองรับรูปแบบการท่อ งเที่ย วเชิง
สร้างสรรค์ พบว่า แหล่งชุมชนวัฒนธรรมที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกตามแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 8 ด้าน
ประกอบไปด้ วย 1)มีความต้องการและสมัค รใจของชุม ชน 2) ความพร้อ มด้า นพื้น ที่เพื่อรองรั บกิจ กรรมสาหรั บ
นักท่องเที่ยว 3) มีปราชญ์ชุมชนหรือคนในชุมชนอยู่เป็นประจา 4) มีการออมทรัพย์และเกิดการกระจายรายได้สู่
สมาชิก 5) มีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครบทุกขั้นตอน 6) มีความปลอดภัยของกระบวนการผลิต หรือกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว 7) มีการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในกระบวนการผลิตภายในแหล่งชุมชน 8) มีอัธยาศัยที่ดีและมี
ทัศนคติที่ดีต่อบุคคล หรือนักท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ศักยภาพแหล่งชุมชนวัฒนธรรมที่มี ศักยภาพต่อรองรับรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนที่มีศักยภาพมี 2 ชุมชน 3 กลุ่มอาชีพ ประกอบไปด้วย 1.กลุ่ม
หัตถกรรมจัก สานผักตบชวา “กลุ่ม สหกรณ์พั ฒนาอาชีพสตรี ” ตาบลสั นป่า ม่วง 2. กลุ่ มหั ตถกรรมจักสานไม้ไ ผ่
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ประเภทเข่ง ตาบลบ้านตุ่น และ 3. กลุ่ มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ประเภทสุ่มไก่ ตาบลบ้านตุ่น ซึ่งมีรายละเอียดตาม
ตารางดังต่อไปนี้
ตารางที1่ ศักยภาพของกลุ่มหัตกรรรมจักสานสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เกณฑ์คัดเลือก สมัครใจ
รายชื่อ
กลุ่ม
ตาบลสันป่าม่วง
กลุ่มสหกรณ์
พัฒนาอาชีพสตรี
ต.สันป่าม่วง
กลุ่มสตรีผาช้างมูบ
ผักตบชวา ต.สันป่า
ม่วง
กลุ่มผลิตภัณฑ์
แปรรูปผักตบชวา
ต.สันป่าม่วง
กลุ่มหัตกรรม
ผักตบชวา บ้านสัน
ป่าม่วงใต้
ตาบลบ้านตุ่น
กลุ่มหัตถกรรมจัก
สานไม้ไผ่ประเภท
เข่ง
กลุ่มหัตถกรรมจัก
สานไม้ไผ่ประเภท
สุ่มไก่

มีพื้นที
รองรับ

มีปราชญ์
ประจา

มีการ
ออม
ทรัพย์

กระบวน
การผลิต
ครบถ้วน

ความ
ปลอด
ภัย

ใช้ทรัพยากร
ในชุมชน

อัธยาศัย
และ
ทัศนคติที่ดี

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

x

√

√

√

√

√

√

x

x

√

x

√

√

√

√

√

x

√

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

จากผลตามตารางที่ 1 พบว่า ศักยภาพของกลุ่มหัตกรรมจักสานแต่ละชุมชนที่มีต่ อการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มหัตถกรรมจักสานส่วนใหญ่ขาดปราชญ์ชุมชนที่ประจาอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานเป็น
ประจา ด้วยปัจจัยหลายส่วนตัวหลายด้าน อาทิ การให้ความสาคัญกับการออกจาหน่ายสินค้านอกสถานที่เป็นประจา
การให้ความสาคัญกับการออกพื้นที่เพื่ออบรมคนนอกพื้นที่เป็นประจา และการนาเข้าผลิตภัณฑ์จากสมาชิกทั้งในและ
นอกพื้นที่มาพัฒนาต่อเป็นหลัก จึงทาให้ไม่มีปราชญ์จักสานภายในพื้นที่อยู่เป็นประจา เป็นต้น ตลอดจนกระบวนการ
ผลิ ต บางแห่ ง จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย กระบวนการอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มบู ร ณ์ ขึ้ น จากกลุ่ ม หรื อ แหล่ ง อื่ น ๆ จึ ง มี
กระบวนการผลิ ต ที่ ไ ม่ค รบทุ ก ขั้ น ตอน ซึ่ ง ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วมีค วามส าคั ญ ต่อ การพั ฒ นารู ปแบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ ซึ่งหากขาดส่วนใดส่ วนหนึ่ง ไป การสร้างมู ลค่าเพิ่ม หรือองค์ประกอบที่สาคั ญของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อาจหายไป หรือไม่สมบูรณ์ต่อกิจกรรมที่จะรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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การพัฒนาชุมชนวัฒนธรรมให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไม่สามารถบังคับ หรือเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวติ เดิมที่คนในชุมชนเป็นอยู่ได้ ดังนั้นศักยภาพของชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาควรคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมทีส่ มบูรณ์ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อไม่ให้คนในชุมชน หรือเจ้าของ
วัฒ นธรรมเกิ ดการเปลี่ ย นแปลงการด าเนินวิถี ชีวิตที่ มีอ ยู่เดิ ม เนื่อ งจากการท่อ งเที่ ยวเชิง สร้ า งสรรค์ เป็ นการให้
ความสาคัญต่อความยั่งยืนในวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเป็นหลักสาคัญ ซึ่ง
แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาที่มศี ักยภาพ มีทั้งหมด 2 ชุมชน 3 กลุ่มอาชีพ โดยสรุปได้ดังนี้
1. กลุ่มสหกรณ์พัฒนาอาชีพสตรี บ้านสันป่าม่วง ต.สันป่าม่วง
ชุมชนบ้านสันป่าม่วง กลุ่มสหกรณ์พัฒนาอาชีพสตรี จากการศึกษาพบว่า ประธานกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม
สหกรณ์พัฒนาอาชีพสตรี ต.สันป่าม่วงมีความสมัครใจต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาให้เป็นกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยเล็งเห็นว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นกลุ่มที่จะมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กั บผลิ ต ภั ณ ฑ์ จึ ง เป็ น ทิ ศ ทางที่ดี ต่อ การพั ฒ นา และสิ่ ง ส าคั ญ คือ การด าเนิน ชีวิต แบบปกติ โดยไม่จ าเป็ น ต้อ ง
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ซึ่งกลุม่ สหกรณ์พัฒนาอาชีพสตรีใช้พ้ืนที่ร้านจาหน่ายสินค้าในการรองรับนักท่องเที่ยว เนื่องจาก
ภายในร้านจาหน่ายสินค้ามีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบต่ าง ๆ ที่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชน อาทิ
วัตถุดิบสาหรับการย้อมสีธรรมชาติ ก้านผักตบชวาจากกว๊านพะเยา เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรต่าง ๆ ส่วนใหญ่หาได้จาก
ท้องถิ่น โดยนักท่องเที่ยวสามารถได้ศึกษาเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ที่จัดเตรียมให้นักท่องเที่ยว อีกทั้งกลุ่มสหกรณ์พั ฒนา
อาชีพสตรีมีปราชญ์ หรือเจ้าของภูมิปัญญาประจาอยู่ในแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์เป็นประจาทุกวัน โดยมีความยินดีที่จะ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มที่เข้ามาเยี่ยมชม และสามารถทดลองทาร่วมกับผู้รู้ได้อย่างใกล้ชิดด้วยอัธยาศัยที่ดี ซึ่ง
กลุ่มสหกรณ์พัฒนาอาชีพสตรีมีสมาชิกที่ส่ วนใหญ่ผลิตผลิตภัณฑ์อยู่ตามบ้าน โดยมีการบริหารจัดการรายได้อย่าง
เป็นระบบ พร้อมทั้งมีกระบวรการผลิตที่ครบถ้วน และมีความปลอดภัยสาหรับการรองรับนักท่องเที่ยว จึงเป็นทิศทาง
ที่ดตี อ่ การรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2. กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ประเภทเข่ง และกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ประเภทสุ่มไก่ บ้านดอกบัว ตาบลตุน่
ชุมชนบ้านดอกบัว กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ประเภทเข่งและสุ่มไก่ จากการศึกษาพบว่า ประธานกลุม่ และ
สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ทั้ง 2 กลุ่ม มีความสมัครใจต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ให้เป็นกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยเล็งเห็นว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีขนาดเล็ก ไม่
มากจนเกินไปสาหรับการดูแลของบุคคลากรที่มีอยูภ่ ายในชุมชน และในขณะเดียวกันกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ทั้ง 2
กลุ่มมีนักท่องเที่ยว และกลุ่มศึกษาดู งานเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เป็นประจา จึงมีพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการในการ
รองรั บนั ก ท่ อ งเที่ ย ว จึ ง ทาให้ ก ลุ่ ม หั ต ถกรรมจั ก สานไม้ไ ผ่ มีทัศ นคติ และอั ธยาศั ย ที่ ดี ต่อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง นี้ก ลุ่ ม
หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ใช้พ้ืนที่บริเวณใต้ถุนบ้านในการปฏิบัติงาน และรองรับนักท่องเที่ ยว โดยปกติมีปราชญ์ชุมชน
หรือผู้รู้จะปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่แห่งนี้อยู่เป็นประจา ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จักสานเข่ง และสุ่มไก่อยู่ตามบ้านเรือน มี
บางกระบวนการที่จาเป็นต้องมาใช้อุปกรณ์ภายในกลุ่ม ซึ่งกระบวนการจักสานเข่งและสุ่มไก่สามารถทาเสร็จทุก
ขั้ น ตอน โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งส่ ง ท าต่ อ ไปยั ง พื้ น ที่ อ่ื น ตลอดจนกระบวนการผลิ ต ยั ง คงภู มิ ปั ญ ญาแบบท้ อ งถิ่ น ใน
ขณะเดียวกันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบางกระบวนการเพื่อความรวดเร็วในการผลิต โดยเฉพาะการจักสานเข่ง สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ประเภทสุ่มไก่มีการพัฒนารูปแบบสุ่มไก่ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อจาหน่ายแก่
นักท่องเที่ยวที่นากลับไปเป็นที่ระลึก โดยกระบวนการทุกขั้นตอนมีความปลอดภัย ทั้งนี้วัตถุดิบ หรือทรัพยากรที่
นามาใช้ในการผลิต ส่วนใหญ่นามาจากในท้องถิ่นที่ปลูกขึ้นเอง ตลอดจนชุมชนบ้านดอกบัวยังมีสวนไผ่ส่วนกลางที่
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บริหารจัดการโดยคนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนสามารถนาไปใช้ได้ตามความเหมาะสม ทาให้วัตถุดิบเพียงพอต่อการใช้
งาน และสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้
3) การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา
จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา
ประกอบไปด้วย รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มมูลค่าจากบุคลากรและการบริการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
และกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มมูลค่าจากบุคลากรและการบริการ ประกอบไปด้วย
1) ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) จานวนบุคลากรควรมีเพียงพอต่อ
การรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3) ชุมชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของควรความสมัครใจของบุคลากรที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 4) จิตไมตรี อัธยาศัยที่ดี และทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 5) การบริหารจัดการเวลาในวิถีชีวิตประจาวัน กับ
นักท่องเที่ยวมีความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการท่องเที่ ยว 6)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างบุคลากร กับนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม 7) การถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์
ที่ดแี ก่นักท่องเที่ยวได้
ผลประโยชน์ที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มมูลค่าจากบุคลากรและการบริการ ประกอบไป
ด้วย 1) สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน นาไปสู่การสร้างพลังชุมชนในการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอก
อย่า งมีศัก ดิ์ ศ รี 2) สร้ างจิ ต ส านึก เรื่อ งสิ่ง แวดล้ อมทางวั ฒนธรรม และธรรมชาติให้ กั บคนในชุม ชน และกลุ่ ม
นักท่องเที่ยว 3) ก่อให้เกิดการสร้างงาน หรือธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ 4) เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างเจ้าของวัฒนธรรม และนักท่องเที่ยว สร้างการเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 5) ความ
สนใจใคร่รู้ของคนภายนอกเป็นการกระตุ้นความภาคภูมใิ จของคนในชุมชนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชน 6) สร้างโอกาสให้แก่ผู้หญิง และผู้อาวุโสชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน และแสดงศักยภาพได้อย่าง
เต็มที่ ในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น 7) เกิดการแบ่งบทบาทในการทางาน และสร้างความ
สามัคคีของคนในชุมชนจากการมีสว่ นร่วมช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมการท่องเที่ยว
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย 1. การผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ข องชุม ชนควรมีก ระบวนการผลิ ต หรือ ขั้ น ตอนการทาที่ ค รบทุ ก ขั้ น ตอน เพื่อ สร้ า งเป็ น กิ จ กรรมทาง
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างสมบูรณ์ 2. การผลิตผลิตภัณฑ์ควรใช้ทรัพยากร หรือวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในชุมชน
เพื่อ ความเพีย งพอต่อ การใช้ง าน สามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรได้ อ ย่า งยั่ ง ยืน และสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บชุม ชน
3. ผลิตภัณฑ์ของชุมชนควรมีความเป็นเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมบริบทชุมชน
4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนควรมีหลากหลาย หรือกระบวนการผลิตที่รองรับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เลือ กได้ อ ย่า งหลากหลาย แต่ทั้ง นี้ค วรเปิ ด โอกาสให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ลือ กกิ จ กรรมที่ ถ นั ด หรือ ตามเวลาที่ มี 5.
กระบวนการผลิตที่รองรับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ควรมีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 6. อุปกรณ์ที่เอื้ออานวยต่อการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ควรมีเพียงพอ หรือมีสภาพการใช้งานได้ปกติ 7. ผลิตภัณฑ์บางชิ้นงานอาจมีการพัฒนา หรือปรับ
รูปลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถทาได้เพียงในระยะเวลาอันสั้น และสามารถนากลับไปเป็นที่ระลึกได้
ผลประโยชน์ที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประกอบไป
ด้วย 1. สร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับภูมิปัญญาชุมชนที่นาไปต่อยอดในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2. เกิดแบบ
แผนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน โดยมีเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่ง พร้อมมีกฎกติกาในการดูแล
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รั กษาทรั พยากรทางวั ฒนธรรม และธรรมชาติเพื่อการใช้ ประโยชน์ได้ อย่างยั่ งยืน 3. ผลิ ตภั ณฑ์ท้องถิ่ นยั งคงไว้ซึ่ ง
เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย 4. เกิดการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากการนาแนวคิดใหม่ ๆ
และความต้องการของนักท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์มาสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 5. ก่อให้เกิดรายได้
จากกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้มีสว่ นร่วม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปเป็นที่ระลึก
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มมูลค่าจากกิจกรรมการท่องเที่ ยว ประกอบไปด้วย 1) ควรเปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ 2) กิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควรเชื่อมโยงกับบริบทชุมชน อาทิ การใช้ทรัพยากรในกว๊านพะเยา วิถีชีวิตของคนรอบ
กว๊านพะเยา รวมถึงทรัพ ยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในกว๊านพะเยา เป็นต้น 3) รายการ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยวควรสื่อความหมายให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้อย่างชัดเจน 4) กิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควรออกแบบให้เหมาะสมกลับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลาย อาทิ
กลุ่มที่มีขอ้ จากัดทางด้านเวลา กับกลุ่มที่มีอิสระด้านเวลา 5) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บางขั้นตอนควรเปิด
โอกาสให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมีอิส ระทางความคิ ด ในการทากิ จ กรรมได้ อ ย่า งเหมาะสม 6. กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ของชุมชนควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ ชุมชน ทัง้ ด้านคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ 7)
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควรเอื้อประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวในการนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ 8 )
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถสร้างความรู้ และเกิดทัก ษะใหม่ ๆ ในระหว่างการทากิจกรรมได้ 9)
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควรสร้างประสบการณ์ที่ดี และความทรงจาที่มีคุณค่าต่อนักท่องเที่ยวได้ และ10.
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
ผลประโยชน์ที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มมูลค่าจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบไป
ด้วย 1) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างเจ้าของวัฒนธรรม และนักท่องเที่ยว สร้างการเคารพใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 2) เกิด การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทางานให้กั บคนในชุมชนจาก
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทากิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยว 3) นักท่องเที่ยว และเจ้าของวัฒนธรรมมี
ความผูกพันกัน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล/วัฒนธรรมระหว่างกันผ่านกิจกรรมเชิงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 4 )
นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจในวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างแท้จริงจากการทากิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน นาไปสู่
การส่งต่อประสบการณ์ และสามารถจดจา และเล็งเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 5) นักท่องเที่ยวมีโอกาส
พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 6) สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
หรือผู้ที่มีสว่ นได้สว่ นเสียอย่างเป็นธรรม

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาศักยภาพของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และสีธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิต
ทาให้สามารถยกระดับคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มกับ
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนเกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามการทา
ผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้จาเป็นต้องอาศัยระยะเวลามากกว่าการใช้ สารเคมีทั่วไป ซึ่งกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นงาน
จะต้องอาศัยความประณีต ความเอาใจใส่ และระยะเวลา ฉะนั้นเองหากมองถึงเรื่องการอนุรักษ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
ลดมลภาวะให้แก่โลก (green product) ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีในการบริหารจัดการจากการนาทรัพยากรทางธรรมชาติที่
มีอยูใ่ นชุมชนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถสร้างภาพลักษณ์ และความเป็น
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เอกลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ พิศาล
แก้วอยู่ (2558, หน้า55) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่อ งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการปรับใช้หัตถกรรมจักสาน
ผักตบชวาในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดพะเยา พบว่า ควรให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการใช้ผักตบชวาจากกว๊าน
พะเยาในกระบวนการผลิตหัตถกรรมจักสานผักตบชวาเป็นอันดับแรก อาจเนื่องด้วยผักตบชวาเกิดขึ้นอยู่ในกว๊าน
พะเยาเป็นจานวนมาก และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในแหล่งน้า ตลอดจนเกิดมลภาวะทางด้านทัศนียภาพของ
กว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงประจาจังหวัดพะเยา ดังนั้น ผักตบชวาในกว๊านพะเยาควรนาไปสร้าง
ประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาอย่างต่อเนื่ อง จะเป็นการลดต้นทุนทางด้าน
การใช้วัตถุดิบ และเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติไ ด้ อ ย่า งสอดคล้ อ งกั น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ การพลิ ก วิก ฤตจากผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้น จาก
ผักตบชวาในกว๊านพะเยาให้เกิดประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา และกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
การพั ฒ นารู ปแบบการท่ อ งเที่ ย วเชิง สร้ า งสรรค์ ส าหรั บแหล่ ง ชุม ชนวัฒ นธรรมรอบกว๊า นพะเยา พบว่า
ผลประโยชน์ที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มมูลค่าจากกิจกรรมการท่องเที่ยว คือ นักท่องเที่ยว และ
เจ้าของวัฒนธรรมมีความผูก พันกัน ทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล/วั ฒนธรรมระหว่างกันผ่านกิจ กรรมเชิงการ
ท่องเที่ ยวสร้ างสรรค์ ตลอดจนสามารถสร้า งความเข้ าใจในวั ฒนธรรมในพื้นที่ อย่า งแท้จ ริง จากการทากิ จกรรม
ท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน นาไปสู่การส่งต่อประสบการณ์ และสามารถจดจา และเล็งเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมอย่าง
แท้จริง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ทิพย์สุดา ปานเกษม และพรพรรณ ประจั กรเนตร (2559, หน้า172) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การสื่อ สารแบบมีส่ว นร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้า งสรรค์ในจัง หวัดน่า น พบว่าการท่องเที่ ยวเชิง
สร้างสรรค์มีผลดีมากกว่าผลเสีย เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทาให้การท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเกิดความ
ยั่งยืน โดยมีเหตุผลคือ เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมทาให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีอยู่ไม่ให้เลือน
หายไป เหตุผลประการต่อมาคือเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อีกทั้ง ยุวรี โชคสวนทรัพย์ (2561, หน้า24) ได้
ศึกษาเรื่อง การใช้วัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา ชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร ยังพบว่า ชุมชนใช้การท่องเที่ยวแบบ “วิถีถิ่น” ต้องการให้นักท่องเที่ยวมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับคนในชุมชนจึงไม่มีการทาป้ายสื่อความหมายหรือป้ายบอกทางในชุมชน แต่นักท่องเที่ยวต้อ งมีการพูดคุย
ซักถาม คนในชุมชน หรือระหว่างนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดใี ห้เกิดกับสังคมปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษารูปแบบการแสดง ทานองเพลงการตีกลองปู่จา และช่างทากลองปู่จาในจังหวัด
พะเยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการตีกลองปู่จาของจังหวัดพะเยา 2) ศึกษาทานองเพลงกลองปู่จาใน
จังหวัดพะเยา 3) เก็ บข้อ มูลช่างทากลองจังหวัดพะเยา วิธีการดาเนิน การศึก ษาเป็นการศึกษาเชิง คุณภาพ ด้ว ย
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างในพืน้ ที่ และการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม
ผลการศึ ก ษพบว่ า กลองปู่ จ าในจั ง หวั ด พะเยา ในอดี ต เป็ น กลองที มี บ ทบาท และความส าคั ญ ต่ อ
พระพุทธศาสนา โดยใช้กลองตีเพื่อบอกถึงเหตุการณ์สาคัญ ได้แก่ ตีเพื่อเป็นสัญญาณก่อนวันพระ 1 วัน ตีเพื่อบอกวัน
พระ ตีเพื่อบอกเหตุพระในวัด หรือ เจ้าอาวาสเสียชีวิต กลองปู่จายังมีความสาคัญต่อชุมชนในการเป็นสัญลักษณ์การ
นัดหมาย ได้แก่ การตีเพื่อนัดประชุมคนในหมู่บ้านช่วงเย็นของวัน นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการบอกเหตุร้ายที่เกิดขึ้น
ชุมชน ได้แก่ ขโมยลักขโมยวัว หรือ ควาย เกิดเหตุไฟไหม เป็นต้น การตีกลองแต่ละทานองมีความแตกต่างกันตาม
เหตุการณ์ และตามรูปแบบการสร้างสหัสของคนในชุมชน ปัจจุบันกลองกลองปู่จาได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นกลองที่ตี
เพื่อเป็นการแสดงในการเปิดงานของหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน เพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่อลังการ การตีกลองปู่
จาจังหวัดพะเยามีโครงสร้างการตีกลอง หรือ เรียกว่าเพลงกลอง อยู่ 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนบรรเลงเพลงกลอง ช่วง
บรรเลงเพลงกลอง และช่วงจบเพลงกลอง ซึ่งขึน้ อยูก่ ับการสร้างรหัสเพลงกลองของแต่ละชุมชน ด้านช่างทากลองปู่จา
จังหวัดพะเยามีช่างทากลองปู่จาในเขตอาเภอแม่ใจ และอาเภอปง ซึ่งเป็นการทากลองปู่จาตามความสนในเกิดจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวของปราชญ์ หรือ ช่างผู้ทากลองด้วยตัวเอง เกิดจากการลองผิดลองถูก แต่ยังคงรักษา
พิธีกรรมในการทากลองปู่จาตามที่ตนได้ศึกษาและปฏิบัติสืบต่อมา ปัจจุบัน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้
ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการศึกษา
ส่งเสริมในชุมชน กลุ่มเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดการตีกลองปู่จา ในรูปแบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
การเรียนการสอนในชุมชน และการจัดงานมหกรรมกลองปู่จาจังหวัดพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนจากรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
Keywords: กลองปู่จา/เมืองภูกามยาว/เพลงกลองปู่จา
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Abstract
This article aimed to study stylistic and rhythm of Puja drum, and drum makers in Phayao province. The
objectives were 1) to study stylistic of beating drums in Phayao province, 2) to study Puja drum rhythm in
Phayao province, 3) to collect the drum makers’ information of Phayao province. The data collected qualitatively
from studying from documents, in-depth interview from the samples in the area, and participatory study.
The study found that Puja drum in Phayao province in the past time played important role and was
important toward Buddhism by beating to notify the important events such as beating one day before the
Buddhist holy day, beating for Buddhist holy days, beating to announce incidents to monks in the monastery, or
the death of the abbot. Further, Puja drum is important toward community as a symbol of making appointment
such as beating to make meeting appointments to the villagers in the villages in the evening. However, it uses
to announce accidents in the community such as thieving cows or buffalos or even fire, etc. The styles of beating
drum are different due to events, and making signal among people in community. In the present time, the role
of Puja drum has been changed to use in the opening ceremony in government and private organization to make
it more magnificent. The styles of Beating Puja drum in Phayao province consist of three periods; before beating
drums, beating drums, and at the end of beating drums depend on the signal in each community. Furthermore,
drum makers in Phayao province live in Maechai District and Pong District from their own interests to learn
independently from local experts, or even the drum makers tried it themselves, but they still keep making Puja
drum ceremony due to their previous studies and ways of ancestor. Nowadays, Phayo Cultural Office works in
cooperate with Department of Performing Arts, School of Architecture and Fine Arts, University of Phayao in
studying to promote community, teenagers in conserving Puja drum beating in teaching in university, community,
and Puja
Keywords: Puja drums, Muang Phukamyao, Puja drum rhythm

บทนา
กลองปู่จา หรือ กลองบูชา เดิมเป็นกลองศึกใช้ในการออกรบในสมัยโบราณในยุคที่ทาการศึกสงครามด้วย
หอก ดาบ ธนู หน้าที่ของกลองปู่จาในการออกรบ คือ ให้สัญญาณของการรบ ให้สัญญาณในการเคลื่อนทัพ การบุก
การถอย และบอกสัญญาณถึงการได้รับชัยชนะหรือแพ้สงครามจึงมีช่ือเรียกต่างๆ กันว่า กลองศึก หรือ กลองสะบัด
ชัย ลักษณะตัวกลองเป็นกลองขนาดใหญ่ จานวน 1 ใบ ขนาดยาวประมาณ 2 - 3 เมตร หน้ากว้างตั้งแต่ 25 นิ้วขึ้นไป
วางอยู่บนขาตั้งกลอง และใช้คนแบก หรือ เคลื่อนย้าย ใช้คนตี เพื่อเป็นการบอกสัญญาณต่างๆ ของกองทัพ ดัง นั้น
กองทัพแต่ละกองจะมีรหัสในการตีกลองเป็นของตนเองเพื่อให้รู้สัญญาณเป็นการภายใน ดังนั้นในการตีกลองใน
ทานองต่างๆ จึงมีความหมายต่อการออกรบของแต่ละกองทัพ เช่น ทานองออกศึก และทานองชนะศึก ในการตีกลอง
ในทานองชนะศึก หรือการตีกลองในทานองสะบัดชัย โดยคาว่าสะบัดชัยนั้น ได้แปลงมาจากภาษาบาลี 2 คา คื อ
“สปตฺต” แปลว่าฆ่าศึก คู่แข่ง คู่ววิ าท และคาว่า “ชย” แปลว่า ความชนะ หรือ การมีชัยชนะ เมื่อคาศัพท์ 2 คามาสนธิ
กันเป็น “สปตฺตชย” ภายหลังแผลงเป็น “สปัตต์ชัย” “สะบัตต์ชัย” จนสุดท้ายกลายเป็น “สะบัดชัย” หรือ “สะบัดไชย”
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(พระนคร ปญฺญาวชิโร:2555) ดังนั้น กลองปู่จาจึงมีชื่อเรียกอีกกลองหนึ่ง คือ กลองสะบัดชัย เรียกตามรูปแบบการใช้
และทานองเพลงกลองในการบรรเลง
ในยุคสมัยที่หมดการทาสงครามด้วยหอก ดาบ แล้ว กลองปู่จา จึงถูกเก็บไว้ในวัด หรือ วัง ของเจ้านาย
เนื่องจากกลองปู่จามีขนาดใหญ่ใช้พ้ืนที่ในการเก็ บ และมีความเชื่อว่ากลองปู่จาจะทาให้เกิด “ขึด” (เหตุการณ์ไม่ดี
หรือภัยพิบัติในรูปแบบที่ผิดไปจากธรรมชาติ) เมื่อเก็บไว้ที่บ้านของชาวบ้านธรรมดา ด้วยเหตุน้ีทาให้หน้าที่ของกลอง
ปู่จาได้เปลี่ยนแปลงไป โดยทาหน้าที่เพื่อเป็นสัญญาณแก่ชุมชน หรือวัง ในการบอกเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การนัดหมาย
ประชุมหารือ และเหตุการณ์ที่ผิดปกติในกลุ่มชน ซึ่งการตีกลองเพื่อบอกสัญญาณได้สูญหายไปจากสังคมปัจจุบัน
เนื่องจากมีการสื่อสารที่ทันสมัยเข้ามาแทนที่
หลักการและเหตุผล
กลองปู่จา เป็นกลองที่สะท้อนความเป็นตัวตนของคนในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการการบรรเลงเพลง สาเนียง
ของท้องถิ่นทางดนตรีที่เรียกว่า เสียงกลอง และทานอง ที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อคนในชุมชนได้ยินเสียง
กลองจะรู้ได้เลยว่า กลองที่ตีอยู่ขณะนี้เป็นเสียงกลองของวัดหรือหมู่บ้านใด สะท้อนให้เห็นว่ากลองดังกล่าวสามารถ
ประดิษฐ์ทานองเพลงกลองได้ตามความรู้ความสามารถของคนในท้องถิ่น แต่เดิมใช้ในการออกศึก การตีเพื่อบอก
สัญญาณของชุมชนและได้สูญหายไปในสังคมปัจจุบัน คงเหลือแต่การบอกเหตุการณ์วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาที่เข้าไปมีบทบาทร่วมกับ ประชาชนในท้องถิ่นที่ส่งเสริมให้บุตรหลาน และคนใน
ชุมชนทากิจกรรมร่วมกันในการตีกลองปู่จา ภายใต้สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง รูปแบบการนาเสนอจึงต้องมีการปรับ
ตามสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจจากผู้ชม ได้แก่ รูปแบบการตี รูปแบบการแสดง สามารถดึงดูดคนดูได้อย่าง
ตื่นตาตื่นใจ โดยอาศัยองค์ประกอบทางด้านศิลปะการแสดง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สถานที่ในการแสดง เพลงกลองที่
นาเสนอ เรื่องราว การเรียบเรียงเสียงประสานต่างๆ จนทาให้เกิดกระแสการตื่นตัวทางด้านการอนุรักษ์ในการตีกลอง
ปู่จาของจังหวัดพะเยาขึ้น ทัง้ ในสถาบันการศึกษา กลุ่มเยาวชนทางด้านวัฒนธรรม วัด ชุมชน
ในด้านรูปแบบการตีกลองปู่ จาถือว่าเป็นกลองพื้นบ้านมีหน้าที่ในการตีที่ใช้เพื่อศาสนา ใช้ในการตีเป็นพุทธ
บูชาในวันพระ วันก่อนวันพระ และงานประเพณีเช่นงานตานก๋วยสลาก นอกจากนั้นยังมีรูปแบบการแสดงและการตีที่
แตกต่างกัน ตามแต่ได้รับการสืบทอด และยังเป็นรูปแบบการตีเฉพาะบุคคลแม้ว่าจะเป็นการแสดงของสายเดียวกัน
หรือสานักเดียวกันก็ตาม แต่โครงสร้างและทานองเพลงในการตีเป็นรูปแบบเดียวกัน
ในปัจจุบัน กลองปู่จามีหน้าที่ในการบรรเลงเพื่อความบันเทิงของภาคประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา โดยจัดการแสดงกลองปู่จา จัดการแสดงในพิธีการเปิดงานที่สาคัญต่างๆ ของท้องถิ่น
และยังคงมีกลุ่มนักอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมช่วยกันรณรงค์ให้ตกี ลองปู่จาเพื่อเป็นสัญญาณบอกเหตุการณ์ของวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา แข่งขัน หรือเพื่อความบันเทิง ผู้ดาเนินงานด้านวัฒนธรรมมี
ความต้องการให้กลองปู่จาคงอยู่คู่กับสังคมไทย ไม่ให้ตกเป็นมรดกของชาติอ่ืนใดเพราะกลองปู่จาเกิดขึ้นพร้อมกับ
กลุ่มวัฒนธรรมไทยของเรา
บทบาทกลองปู่จาในทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองพะเยา กลองปู่จาได้ทาหน้าที่เป็นกลอง
สาหรั บการแสดง รวมถึงการสร้างสรรค์การแสดงให้กลองสะบัด ชัยมีรู ปแบบการแสดงคล้า ยคลึ งกับกลองของ
วัฒนธรรมชาติอื่นเช่น กลองญี่ปุ่น แม้แต่วัฒนธรรมของกลองจังหวัดลาปาง ที่แผ่ขยายถึง 17 จังหวัดภาคเหนือ จนทา
ให้วัฒนธรรมของการตีกลองปู่จาในแต่ละท้องถิ่นเริ่มสูญหาย และขาดความเป็นทานองปู่จา ทานองสะบัดชัย ตาม
โครงการของการตีกลองปู่จา กลายเป็นศิลปะเพื่อการแสดง เพิ่มความอลังการตระการตา และสุดท้ายทานองกลองปู่
จาพื้นถิ่นก็จะสูญหายไปกับอิทธิพลของเศรษฐกิจและค่านิยมของคนท้องถิ่นอื่นที่เป็นตัวแปรของการสร้างสรรค์งาน
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ศิลปะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง และอาจละเลยต่อความเชื่อ และการนับถือพระพุทธศาสนา ของคน
ล้านนาและคนในท้องถิ่นโดยแท้จริง
ในการด าเนินงานด้านการตีกลองปู่จาที่ร่วมกั นดาเนินงานในภาครัฐ เอกชน ชุมชน โรงเรียน ทาให้เกิ ด
ปรากฏการณ์ตา่ งๆ ในจังหวัดพะเยา ที่เรียกว่า “ปรากฏการณ์กลองปู่จาเมืองภูกามยาว” จนทาให้เกิดคุณค่าและสิ่งที่
ทุกคนได้รับเป็นผลสะท้อนกลับมาของปรากฏการณ์

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) ศึกษารูปแบบการตีกลองปู่จาของจังหวัดพะเยา
2) ศึกษาทานองเพลงกลองปู่จาในจังหวัดพะเยา
3) เก็บข้อมูลช่างทากลองจังหวัดพะเยา
ขอบเขตเนื้อหา
การเขียนเรื่องกลองปู่จาเมืองภูกามยาว เป็นการเขียนเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกลองปู่จาจังหวัด
พะเยาในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ รูปแบบการแสดง ความเชื่อ ทั้งในการแสดง และการทากลองปู่จาของ
จังหวัดพะเยา ภายใต้การส่งเสริมทางด้านพระพุทธศาสนา ประเพณี โดยมีส่วนร่วมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พะเยา สภาวัฒ นธรรมภายในจั ง หวั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นท้ องถิ่ น สถาบั น การศึก ษาในระดั บอุ ดมศึก ษา ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมโดย
ผู้บริหารและครูในโรงเรียน เช่น โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กลุ่มเยาวชนในชุมชนคุณธรรมวัดธรรมิกการาม ชุมชน
คุณธรรมวัดต๊าม่อน ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์การแสดงกลองปู่จา ร่วมกับวัดในจังหวัดพะเยาและคณะสงฆ์ในจังหวัด
พะเยานาโดยพระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิตย์ประสาธน์ ใน
การสนับสนุนโครงการด้านการตีกลองของโรงเรียน พระครูปลัดสุวัฒจริยคุณ พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ ผู้ผลักดันการ
ดาเนินโครงการด้านการตีกลองปู่จาของจังหวัดพะเยา
ด้านการทากลองปู่จาของจังหวัดพะเยา ที่ยังดาเนินงานในการทากลอง ซ่อมกลองทั้งตัวกลองและซ่อมหน้า
กลอง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และมีวิธีการตั้งแต่การรับงาน การทากลองและซ่อม
กลอง รวมถึงพิธีกรรมที่สาคัญต่อการกระทาส่วนใดส่วนหนึ่งของกลองปู่จา
คาจากัดความ
กลองปู่จา หมายถึง กลองสองหน้า มีความไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร มีลูกตุ๊บอยู่ทางด้านซ้ายของกลอง
จานวน 1 – 3 ใบ
ลูกตุ๊บ หมายถึง กลองขนาดเล็ก อยู่ด้านข้างซ้ายของกลองปู่จา มีจานวน 1 – 3 ใบ ใช้ในการตีไล่เสียง หรือ
ประสานเสียงกลองให้เกิดความไพเราะ
เมืองภูกามยาว หมายถึง จังหวัดพะเยา
เพลงกลองปู่จา หมายถึง การตีกลองด้วยการประสานเสียงระหว่างกลองปู่จา กับ ไม้แซะ หรือกลองปู่จา
ประสานเสียงกับฉาบและโหม่ง
ไม้แซะ หมายถึง ไม้ไผ่เรียวยาวพอดีกับหน้ากลอง ใช้คนหนึ่งคนตีลงบนหน้ากลองเพื่อเป็นตัวคุมจังหวะของ
กลองปู่จา
จังหวะแห่ หมายถึง การตีกลองปู่จาประสานเสียงระหว่างฉาบ และโหม่ง ในจังหวะช้า
จังหวะฟาดแส้ หรือ ฟาดแซ้ะ หมายถึง การตีกลองปู่จาประสานเสียงระหว่างกลองปู่จากับไม้แส้ หรือ ไม้แซะ
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เนื้อเรื่อง
ในการศึกษากลองปู่จาเมือภูกามยาว ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เข้าใจถึง
รูปแบบการแสดง ทานองเพลง กลองปู่จา และสัมภาษณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลช่างทากลองปู่จาของ
จังหวัดพะเยา ซึ่งนามาอภิปรายตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการตีกลองปู่จาจังหวัดพะเยา
ในการศึกษารูปแบบการตีกลองปู่จาในปัจจุบัน เน้นรูปแบบการตีกลองเพื่อการแสดง ในเทศกาลเฉลิมฉลอง
และเพื่อความบันเทิง ไม่นิยมตีในท้องถิ่นหรือวัดเพื่อเป็นการบอกเหตุ เนื่องจากเป็นการรบกวนพระในวัด รวมถึ ง
ชาวบ้านที่อยูบ่ ริเวณรอบวัด จึงทาให้กลองปู่จาลดบทบาทและคุณค่าลงไป รายละเอียดดังนี้
1.1 การตีกลองปู่จาเพื่อบอกเหตุการณ์ หรือวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ แสดงในตอนเย็นของวันขึ้น 7
ค่า ขึน้ 14 ค่า แรม 7 ค่า แรม 14 ค่า ในช่วงของการเข้าพรรษา เพื่อบอกเหตุการณ์แก่ศรัทธาของวัดต่างๆ ว่า ในวันรุ่งขึ้น
เป็นวันพระ ใช้จังหวะการตีกลองปู่จาทั้งในรูปแบบของทานองเพลงของแต่ละวัด ซึ่งไม่ได้กาหนดชื่อ หรือทานองเพลง
กลองไว้ที่ชัดเจนแต่เป็นทานองเพลงที่รับการสืบทอดต่อจากกันมา หรือใช้ในการแสดงเพื่อความเป็นสิริมงคล
1.2 การตีกลองปู่จ าสาหรับใช้เป็นการแสดงเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นแล้วนา
กลับมาถ่ายทอดในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม มหาวิทยาลัยพะเยา และวัดที่เห็นคุณค่าของ
ศิลปะการแสดงตีกลองปู่จา ได้แก่ วัดธรรมิกการาม อาเภอปง วัดพระธาตุสบแวน อาเภอเชียงคา วั ดต๊าม่อน อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา การตีกลองปู่จาเพื่อเป็นการแสดงนัน้ เป็นการตีเพื่อใช้ในการแสดงเปิดงานเทศกาลต่างๆ ในระดับ
หมูบ่ ้าน อาเภอ และงานจังหวัด
1.3 การตีกลองเพื่อการนัดหมายในการประชุม ได้สูญหายไปจากสังคมปัจจุบันเนื่องจากใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คนมารวมตัวทากิจกรรมของหมูบ่ ้าน หรือ ชุมชน
1.4 อุปกรณ์ประกอบการแสดง ได้แก่
1.4.1 ฆ้องอุย หรือฆ้องใบใหญ่ จานวน 1 ใบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ20 - 25 นิ้ว ให้
เสียงฆ้องทุ้มกังวาล
1.4.2 ฆ้องลูกที่มีขนาดลดหลั่นจากฆ้องอูย มีขนาดเล็กลงมาตั้ งแต่หน้ากว้าง 17 นิ้ว จนถึง 6 นิ้ว
ลดหลั่นกัน จานวน 4 – 5 ใบ ขึ้นอยู่กับเสียงและความไพเราะของฆ้องในแต่ละชุด
1.4.3 กลองปู่จา จานวน 1 ชุด ประกอบด้วยกลองใบใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 นิ้วขึ้นไป ยาว 2
เมตร กลอง กลองใบเล็ก หรือ ลูกตุ๊บ ที่มขี นาดประมาณ 12 นิว้ 10 นิ้ว และ8 นิว้ อยู่ทางด้านซ้ายมือของผู้ตี
1.4.4 ไม้ตกี ลองปู่จา จานวน1 คู่ ยาวประมาณ 10 – 12 นิว้ เส้นรอบวงประมาณ 6 – 8 นิว้ ทามา
จากไม้ไผ่ หรือไม้เนื้ออ่อน
1.4.5 ไม้แซะ เป็นไม่ไผ่เรียวยาว ขนาดประมาณ 25– 27 นิว้ สาหรับตีให้จังหวะ
2.ทานองกลองปู่จาทีพ
่ บในจังหวัดพะเยา
รูปแบบการบรรเลงเพลงกลองปู่จาจังหวัดพะเยาสามารถบรรเลงได้ 2 แบบ คือ ทานองปู่จา ทานองสะบัดชัย
และทานองแซะ หรือ ฟาดแส้ โดยมีลักษณะการตีกลองของทั้งสามจังหวะ คือ มีโครงสร้างหรือทานองเพลงหลัก แต่ผู้
แสดงสามารถใช้กลวิธีพิเศษที่นาไปแสดงได้ โดยมีรูปแบบการด้น (improvisation) คือการเคาะส่วนต่างๆของกลอง
เช่น ขอบกลอง ขาตั้งกลอง ในตลอดระยะเวลาของการแสดง ซึ่งอาศัยลักษณะของเสียง (tone colour) ด้วยการให้
ความดัง เบา (Dynamic) เกิดขึ้นในระหว่างการแสดง (ธนพงษ์ เด็ดแก้ว :2557) ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ใช้การอธิบายทานอง
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เพลงกลองโดยการบันทึกโน้ตเพลงกลองด้วยระบบการบันทึกโน้ตเพลงไทย และทาการเขียนคาอธิบายรูปภาพและตัว
โน้ตเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2.1 ทานองปู่จา หรือ จังหวะแห่ การบรรเลงเพลงกลองประกอบ ฆ้อง ฉาบ เป็นการบรรเลงเพลงในลักษณะ
จังหวะที่ชา้ เน้นความไพเราะของกลองที่บรรเลงประกอบกับเครื่องประกอบจังหวะ ได้แก่ ฉาบและฆ้อง ทานองเพลงที่
บรรเลง ได้แก่ ทานองล่องน่าน ทานองปู่จา ปู่ปั๋นเป้ว ซึ่งทานองปู่ปั๋นเป้วได้เผยแพร่โดย นายอ้วน ขันธวงศ์ ซึ่งมีคา
กล่าวในการตีกลองสอดคล้องกับจังหวะเสือขบตุ๊ กล่าวว่า “ปู่ปั๋นเป้ว ไปเอาบอล เอาหน้าแข้งไปถูกใส่ขอน หน้าแข้ง
ปอหวะ ตะตุบ๊ ตะ ตะตุ๊บตะตุบ๋ ตึ้ง ตุบ๊ ตุบ๊ ตึ้ง ตัง้ ตุบ๊ ตึ้ง ตุบ๊ อุย” (พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ,สัมภาษณ์,7 มีนาคม 2561)
ทานองปู่จาจังหวัดพะเยา เป็นทานองเพลงหลักของการบรรเลงสาหรับจังหวะ โดยใช้ไม้ตกี ลอง 1 คู่ ชุดฆ้อง
จานวน ตั้งแต่ 3 – 9 ใบ และฉาบ 1 คู่ สามารถอธิบายการตีได้ดังนี้

1
2

4

3

ภาพที่ 2.1 ภาพทานองกลองปู่จาจังหวัดพะเยา
ที่มา รัตนะ ตาแปง, 12 ตุลาคม 2561
คาอธิบายรูปภาพ
หมายเลข 1 ให้เสียง ต๊ะ หมายเลข 2 ให้เสียง ตุ๋บ หมายเลข 3 ให้เสียง ตุ๊บ
หมายเลข 4 ให้เสียง ตั้ง แต่เมื่อใช้ไม้แ ซะ ตีประกอบ ใช้เสียงผสมของกลอง ระหว่างเสียง ตั้ง กับ
เสียงไม้แซะ ออกมาเป็นเสียง “ตัง้ ยั่ง”
ตัวอย่างการตีก ลองปู่จ าทานองเพลงปู่ จา ของตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือ ง จังหวัดพะเยา ซึ่ง มี
โครงสร้างเดียวกับการตีกลองปู่จาทานองปู่จาของวัดธรรมิกการาม ตาบลขุนควรอาเภอปง จังหวัดพะเยา
1
2

3

4

ภาพที่ 2.2 ภาพตัวอย่างการตีกลองปู่จา ตาบลบ้านตุ่น
ที่มา รัตนะ ตาแปง, 12 ตุลาคม 2561
คาอธิบายรูปภาพ
ตัว ช แทนอุปกรณ์ ฉาบ เสียง แช่ ตัว ม แทนอุปกรณ์ ฆ้อง เสียง โหม่ง
ตัว อ แทนอุปกรณ์ ฆ้องอูย เสียง อูย้ การขีดเส้นใต้ ตัวโน้ตคือการรวบจังหวะให้เป็น 1 จังหวะ
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ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างการตีกลองปู่จาทานองเพลงปู่จา ของตาบลบ้านตุ่น
ฉาบ
โหม่ง
ฆ้องอูย

ช–ช-ม–ม
----

ช–ช-ม–ม
----

ช–ช-ม–ม
----

ช–ช-ม–ม
---อ

ช–ช-ม–ม
----

ช–ช-ม–ม
----

ช–ช-ม–ม
----

ช–ช-ม–ม
---อ

มือซ้าย
มือขวา
มือซ้าย
มือขวา

12-- - 412-- - 4-

12--- 412--- 4-

23-- - -423-- - -4-

123 ---- 4123 ---- 4-

12--- 42222-24444-4-

12--- 4-

23--- 4-

123 ---- 4-

2.2 ทานองกลองปู่จาแบบไทลื้อ เป็ นทานองกลองของวัด พระธาตุ สบแวน ต าบลหย่ว น อ าเภอเชียงค า
จังหวัดพะเยา ซึ่งได้ทาการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยวิธีการจาทานอง และปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นกลองที่มีใบใหญ่
หนึ่งใบ และใบเล็ก 1 ใบอยู่ด้ านซ้ายมือของผู้ตี นิยมแสดงในช่วงวันก่อนวันพระ วันพระ ช่วงเวลาตอนเย็น ในช่วง
เข้าพรรษา อุปกรณ์ประกอบการแสดง คือ ฆ้องชุด 9 ใบ เริ่มตัง้ แต่ใบใหญ่ หรือฆ้องอุย ไล่ระดับเสียงจนถึงเสียงขนาด
เล็ก มี 2 ทานอง คือ ทานองปู่จา และทานองสะบัดชัย ที่ใช้ชุดฆ้องโหม่งประกอบการตี

1
ตุ๊บ

2
ตึง

ภาพที่ 2.3 ภาพทานองกลองปู่จาแบบไทลื้อ
ที่มา รัตนะ ตาแปง, 12 ตุลาคม 2561
คาอธิบายรูปภาพ
ตัว ช แทนอุปกรณ์ ฉาบ เสียง แช่ ตัว ม แทนอุปกรณ์ ฆ้อง เสียง โหม่ง
ตัว อ แทนอุปกรณ์ ฆ้องอูย เสียง อูย้
หมายเลข 1 แทนเสียง ตุ๊บ
หมายเลข 2 แทนเสียง ตึง
(-) หมายถึง การรวบจังหวะของกลองใบนั้นกับอีกใบให้อยู่ในจังหวะเดียวกัน ตัวในวงเล็บดังกล่าว
มีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะ
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จังหวะกลองบูชา (กลองปู่จา)
ฉาบ
โหม่ง
ฆ้องอูย
มือซ้าย

ช–ช--–---111-

ช–ช--–---1-1-

ช–ช--–---11-

ช–ช--–ม
---อ
1-(1)-

ช–ช--–ม
-----1-(1)(1)

ช–ช--–ม
---11--

ช–ช--–ม
-----1-

ช–ช--–ม
---อ
----

มือขวา

---2

-2-2

--2-

-2-(2)-

2---

--2-

2----

2-2-

เสียง

ตึง ตุ๊บ
ตึง ตุ๊บ
-11-

ตุ๊บ ตุ๊บ ตึง

ตุ๊บ ตุ๊บ ตึง

ตึง ตุ๊บ

ตึง ตึง (โมง)

มือขวา
เสียงพูด

-2-ตึง ตุ๊บ

2--ตึง ตุ๊บ ตุ๊บ

--2ตุ๊บ ตุ๊บ ตึง

ตุ๊บ ตึง ตุ๊บ
ตึง (โมง)
11(1)(1)(1)
(1)(1)(1)-2-ตึง ตุ๊บ ตุ๊บ
ตุ๊บ ตุ๊บ ตุ๊บ
(โมง)

ตึง ตุ๊บ
ตึง ตุ๊บ ตุ๊บ

มือซ้าย

ตุ๊บ ตุ๊บ ตุ๊บ
(โมง)
--1-

11--

สรุปโครงสร้างในการบรรเลงเพลงทานองปู่จาจังหวัดพะเยา นักแสดงกลองแต่ละคนจะมีกลวิธีในการ
บรรเลงที่แตกต่างกันตามแต่ได้รับการสืบทอดมา แต่โครงสร้างของการบรรเลงเพลงกลองปู่จาของจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย
ตารางที่ 2.2 สรุปโครงสร้างในการบรรเลงเพลงทานองปู่จาจังหวัดพะเยา
โครงสร้างการ
การตี
เครื่องดนตรีหลัก
บรรเลง
จังหวะขึ้นหรือ เรียกว่า 1.ขึน้ ต้นเพลงด้วยกลองลูกตุบ๊ และจบห้องเพลงด้วยฆ้องอุย
ฉาบ 1 ใบ
การตั๊กหน้ากลอง
2. ขึน้ ต้นเพลงด้วยกลองใบใหญ่ และจบห้องเพลงด้วยฆ้องอุย
ฆ้องชุด 3 – 9 ใบ
เดินเพลง
เป็นการประสานเสียงเพลงร่วมกับ ฉาบ โหม่ง โดยฉาบเป็นตัวเดิน ฉาบ 1 ใบ
จังหวะเพลง โหม่งเป็นเครื่องดนตรีคุมจังหวะ กลองเป็นตัวสอด
ฆ้องชุด 3 – 9 ใบ
เสียงเพลงให้เข้ากับฉาบและโหม่ง
จังหวะจบ
1. จบด้วยกลองใบใหญ่ในลักษณะการตีในโน้ตสุดท้ายของห้องเพลง ฉาบ 1ใบ
2. จบด้วยการตีดังหนึ่งครั้งเพื่อเป็นสัญญาณ และตีอกี 4-6 ครั้ง
ฆ้องชุด 3– 9 ใบ
เพื่อดึงจังหวะลง ในกลองใบใหญ่ และกลองลูกตุ๊บพร้อมกัน
2.3 การบรรเลงเพลงกลองประกอบไม้แซะ หรือไม้แส้ ซึ่งเป็นไม้ที่ทาจากไม้ไผ่เรียวยาว ขนาด เท่ากับหน้า
กว้างของกลองปู่จา โดยใช้คนตีไม้แซะบนหน้ากลองแม่หรือกลองใบใหญ่ เพื่อเป็นการควบคุมจังหวะกลองต่างหาก
การตีกลองทานองเพลงนีใ้ ช้สาหรับการบรรเลงเพลงที่ให้จังหวะเร้าใจ รวดเร็ว การบรรเลงเพลงกลองในลักษณะนี้ ผู้
แสดงต้องมีความแม่นยาในจังหวะ ทั้งคนตีกลอง และให้จังหวะ หรือ ตีไม้แซะ อีกทั้งต้องมีความคล่องแคล่วในการ
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะการตี เดิมนิยมเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนแขน และลาตัวท่อนบน การบรรเลงเพลง
ประเภทนี้ ได้แก่ จังหวะฟาดแซะ โดยมีการเรียกทานองนี้ว่า ทานองแซะ การบรรเลงเพลงกลองในทานองนี้มีกลวิธี
การตี เป็น 2 แบบ คือ การตีพร้อมกับไม้แซะ และการตีกลองในจังหวะยกของไม้แซะ

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2814

2.3.1 การตีพร้อมกับไม้แซะพบในเขตอาเภอปง อาเภอเชียงคา อาเภอเมือง ของจังหวัดพะเยา ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลการตีของจังหวะการฟาดแซะแบบจังหวัดน่าน โดยให้ไม้แซะ ตีรัว เร็ว ในแบบการรัว ซึ่งถือว่าเป็นการตี
ให้จังหวะหลัก โดยการตีกลองปู่จาด้วยไม้ตจี ะต้องหาวิธีในการสอดแทรกทานองข้ ากับการฟาดแซะให้ลงจังหวะพอดี
มีช่อื เรียกต่างกัน ได้แก่ ทานองหลกเป็นหลกไก่ ทานองปัดแอ๊บปัดก่อง
ตัวอย่าง การตีกลองปู่จารูปแบบของกลองไทลื้อ กลุ่มฆ้องกลอง วัดพระธาตุสบแวน ตาบลหย่วน
อาเภอเชียงคา ในจังหวะกลองแซะ เรียกทานองว่า ปัดแอ๊บ ปัดก่อง

กลองแม่
2

ลูกตุ๊บ
1

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างการตีกลองปู่จารูปแบบของกลองไทลื้อ
ที่มา รัตนะ ตาแปง, 12 ตุลาคม 2561
คาอธิบายรูปภาพ
ไม้แซะ ตีกลองแม่
หมายเลข 1 แทนเสียง ตุ๊บ หมายเลข 2 แทนเสียง ตึง
(-) หมายถึง การรวบจังหวะของกลองใบนั้นกับอีกใบให้อยู่ในจังหวะเดียวกัน ตัวในวงเล็บดังกล่าว
มีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะ
ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างการตีกลองปู่จารูปแบบของกลองไทลื้อ
รัวไม้แซะ
มือซ้าย ตี
ลูกเล็ก
มือขวา
เสียงพูด

2222
1–1-

2222
1–1-

2222
1–1-

2222
-1-1

2222
1–1-

2222
1–1-

2222
1–1-

2222
-1-1

2-2ปัด แอ๊บ
ปัด ก่อง

2-2ปัด แอ๊บ
ปัด ก่อง

2-2ปัด แอ๊บ
ปัด ก่อง

-2-2
-ตึง้ –
ตึง้

2-2ปัด แอ๊บ
ปัด ก่อง

2-2ปัด แอ๊บ
ปัด ก่อง

2-2ปัด แอ๊บ
ปัด ก่อง

-2-2
-ตึง้ – ตึง้

ตั ว อย่า งจั ง หวะฟาดแซะของ ต าบลบ้ า นตุ่ น อ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด พะเยา ซึ่ ง มีทานองเสี ย งการตีก ลอง
โครงสร้างเดียวกับการตีกลองในเขตอาเภอปง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

1
2

3

4

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างจังหวะฟาดแซะของ ตาบลบ้านตุ่น
ที่มา รัตนะ ตาแปง, 12 ตุลาคม 2561
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ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างจังหวะฟาดแซะของ ตาบลบ้านตุ่น
รัวไม้แซะ
มือซ้าย ตี
ลูกเล็ก
มือขวา

4444

4444

4444

4444

4444

4444

4444

4444

1–2-3-4

1–2-3-4

1–2-3–4

-2-2
-4-4

1–2-3-4

1–2-3 - 4

1–2-3-4

-2-2
-4-4

2.3.2 การตีกลองในจังหวะยกของไม้แซะ จังหวะนี้ถือเป็นจังหวะกลองที่ยากที่สุดของการตีกลอง
ปู่จา เนื่องจากผู้ตีกลองและไม้แซะจะต้องประสานเสียงของคนตีกลองและคนตีไม้แซะให้เข้ากัน เมื่อไม้แซะตีลงบน
หน้ากลองคนตีกลองจะไม่ตลี งบนหน้ากลอง แต่เมื่อจังหวะไม้แซะยกออกจากหน้ากลองคนตีกลองต้องใช้ไม้ตีกลองตี
ลงบนหน้ากลองทันที

1
2

3

4

ภาพที่ 2.6 การตีกลองในจังหวะยกของไม้แซะ
ที่มา รัตนะ ตาแปง, 12 ตุลาคม 2561
คาอธิบายรูปภาพ
กาหนดให้เสียงของไม้แซะ คือ ตัวอักษร ย ออกเสียง หยั้ง
ตารางที่ 2.5 การตีกลองในจังหวะยกของไม้แซะ
รัวไม้แซะ
ย–ย-

ย–ย-

ย–ย-

ย–ย-

ย–ย-

ย–ย-

ย–ย-

ย–ย-

มือซ้าย ตี
ลูกเล็ก
-1-มือขวา - - 4 -

-2 – --4-

-3 – --4-

- 1 ---4-

-2 – --4-

-3 – --4-

-1---4-

-2 – --4-

นอกจากนั้นพบว่ามีทานองที่เรียกว่า เสียข้าวปั้นก้อน ทานองฟาดแซะของวัดตุน่ กลาง และวัดห้วยลึก ซึ่งใช้ตี
ในงานตานก๋วยสลาก เมื่อเส้นสลากออกแล้ว คือ พระได้รับเส้นสลากว่าได้รับถวายจากใครบ้างพระจะออกไปรับของ
ถวาย ณ ที่ตั้งของผู้ถวายนั้น นักแสดงตีกลองปู่จาจะตีกลองปู่จาในทานองเสียข้าวปั้นก้อน โดยผู้ตีกลองมือซ้ายจะถือ
ไม้ตกี ลองปู่จาตีกลองลูกตุบ๊ มือขวาจะถือไม้แซะตีกลองใหญ่ และผู้ตีอีกคนจะยืนด้านขวาของผู้ตีกลอง ถือไม้ตีกลอง
ที่เป็นไม้นวมทาจากผ้าตีกลองใบใหญ่ประสานเสียงให้เข้ากัน
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3. ช่างทากลองปู่จา
จากการศึกษาช่างทากลองปู่จาพบว่า ช่างแต่ละคนมีความถนัดในการทากลองปู่จาต่างกัน ทั้งการทาตัว
กลอง การขึน้ หน้ากลอง และการซ่อมกลองปู่จา โดยใช้ประสบการณ์ และความรู้ที่ได้ศึกษาด้วยตนเองในการทางาน
3.1 นายไหล่ ทาจุมปู อายุ 78 ปี เกิด วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2483 ที่อยู่ 108 หมู่ 13 ตาบลบ้านเหล่า
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 088 – 4145093 ทากลองและตีกลองปูจา ตั้งแต่อายุ 19 ปี ครั้งเป็นสามเณร
ณ วั ด ศรี ด อนมู ล ปั จ จุ บั น มี ท ายาทในการท ากลองปู่ จ า คื อ นายอ้ า ย ทิ พ ย์ เ มื อ งพรหม นายบุ ญ ย้ า ย ทาจุ ม ปู
นายอุ่นเรือน เทพสิงห์ นายธวัชชัย เทพสิงห์ การทากลองปู่จาของนายไหล่ ทาจุมปู ในช่วงเวลา 50 ปี โดยได้รับการ
สืบทอดมาจากคนในหมู่บ้า นไร่ อ้อ ย ตอนอายุ 18 ปี และทาการพั ฒ นา ค้ น คว้า รู ป แบบการทากลองปู่ จ า ด้ ว ย
ประสบการณ์ในการทางานตลอดช่วงอายุ จนมีผู้จ้างวานในการทากลองปู่จาให้กับวัดในเขตจังหวัดพะเยา เชียงราย
ลาปาง ในปัจจุบันนายไหล่อายุ 78 ปี จึงได้ถ่ายทอดวิชาการทากลองปู่จาให้กับทายาท ในครอบครัวรวมถึงการซ่อม
กลองปู่จาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการในการทากลองปู่จ าเริ่มจากการคัดเลือกไม้ท่อ นซุง ประดู่ หรือ ไม้จามจุ รี
(ฉาฉา) เมื่อไม้หายากจึงพัฒนามาเป็นไม้ประกอบที่ทามาจากแผ่นไม้สาเร็จรูปตามตลาด นามาขึ้นรูปเป็นกลองปู่จา
เสร็จแล้วจึงทาการการขึงหน้ากลองเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งมีขนั้ ตอนและรายละเอียดดังนี้
3.1.1 อุปกรณ์ หนังวัว .ไม้แผ่น ( ไม้โอ๊ค ไม้ประดู่ ไม้จามจุรี ) เชือกพลาสติก ไม้ขันชะเนาะ (ไม้
เก๊น) ไม้ลิ่มยึดหนังกลอง (ไม้แซ่) ทาจากไม้ยคู าลิปตัส เครื่องกลึง เครื่องเจาะไม้ โครงไม้สี่เหลีย่ ม ใช้ขึงแผ่นหนังวัว
กาวลาเท็กซ์ น็อตยึดเสา (ทรงหัวเห็ด) ขี้เลื่อย เลื่อยโซ่ไฟฟ้า
3.1.2 เครื่องขันครูของนายไหล่ ทาจุมปู เพื่อใช้ในการประกอบพิธีขอตัดต้นไม้ และพิธีก่อนการหุ้ม
หน้ากลอง ประกอบด้วย กรวยดอกไม้ กรวยหมากพลู เบีย้ หรือหมาก กล้วย มะพร้าว เหล้าขาว บุหรี่ น้าส้มป่อย
3.1.3 โฉลกกลอง คือการนับเลข หรือ คาตามคาที่เป็นมงคล ตั้งแต่การทาตัวกลอง การตอกลิ่ม
การทาหนังกลอง ดังนี้
1) การวัดโฉลกตามแนวยาวของกลอง และ หน้าหนังกลอง เพื่อหาตาแหน่งขนาดของกลองที่มี
ลักษณะดีตามความเชื่อ โดยการวัดให้ใช้ กาปั้นวัดแนวยาว โดยมีวิธีการวัด คือ ใช้กาปั้นของมือทั้งสองข้างวางใน
ลักษะกาปั้นต่อกาปั้น ตามแนวยาวของท่อนซุง แล้วนับจานวนกาปั้นนั้นวนซ้าตามจานวนโฉลก จากนั้นให้หยุดตรงเลข
โฉลกกลองมงคล ได้แก่ ดังถึงเมืองพรหม ศรีจมจื่น มหาแขกเต้า เก๊าเมืองพรม สล๋มลือสร้าง โพธิสัตว์
2) การวัดโฉลกตามแนวเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้ากลอง ให้ใช้น้ิวมือวัดตามเส้นผ่านศูนย์กลางของ
หนั ง หน้า กลอง ตามโฉลกดั ง นี้ ใช้น้ิ ว หั ว แม่มื อ ของมือ ทั้ ง สองข้ า งวางในลั ก ษะหั ว แม่มื อ ต่ อ หั ว แม่มื อ ตามแนว
เส้นผ่าศูนย์กลางของหน้ากลอง แล้วนับหัวแม่มือนั้นวนซ้าตามจานวนโฉลก จากนั้นให้หยุดตรงเลขโฉลกกลองมงคล
ได้แก่ ดังถึงเมืองพรหม ศรีจมจื่น มหาแขกเต้า เก๊าเมืองพรม สล๋มลือสร้าง โพธิสัตว์
3) การวัดโฉลกกลองเพื่อตอกลิ่มไม้ยึดหนังกลอง ( ไม้แซ่ ) รอบกลอง ให้นับตามรอยวัดและตอก
ลิ่มตามคาโฉลกคือ วัดโดยใช้กาปั้นของมือทั้งสองข้างวางในลักษะกาปั้นต่อกาปั้น แล้วนับจานวนกาปั้นนั้นวนซ้าตาม
จานวนโฉลก ให้ตอกลิ่มไม้ยึดกลองตามจานวนครั้งของกาปั้นรอบหน้ากลอง จากนั้นให้หยุดตรงเลขโฉลกกลองมงคล
ได้แก่ ตีวิเศษนานเนือง ตี๋รุ่งเรื่องจุด้าว ตีแ๋ ห่ต้าวนันทาเภรี สัมภาษณ์ (ไหล่ ทาจุมปู.4 มี.ค.61)
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3.2 นายคามูล อินถา อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 212 หมู่ 1 ตาบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา
3.2.1 อุปกรณ์ในการทากลอง ขวาน สิ่ว
3.2.2 ทาขันตั้ง หรือ เครื่องบูชา เพื่อที่จะนาไปประกอบพิธีบอกกล่าว หรือ ขอต่อเทวดาอารักษ์ผู้ดูแลรักษา
ผืนป่าที่จะไปตัดต้นไม้ดังกล่าว โดยบอกว่า ขอต้นไม้เพื่อที่จะนาไปทาเป็นกลองถวายเป็นพุทธบูชา ถวายแด่วัดเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล ในขัน้ บูชาประกอบด้วย มีเหล้า บุหรี่ เงิน 12 บาท ดอกไม้ขาว ธูปเทียน ส้มป่อย
3.2.3 การเลือกไม้ และตัดไม้ ส่วนมากเลือกไม้ ฉาฉา ขนาด หน้า ประมาณ 35 นิ้ว ยาวประมาณ 60 นิ้ว ใน
ป่า เนื่องจากไม้ดังกล่าวต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง ห้ามเป็นไม้เนื้ออ่อน ซึ่งต้องมีหน้ากว้างและความยาวให้ตรงกับโฉลกกลอง
โดยมีการวัดโฉลกกลอง คือ วัดโฉลกตามแนวเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้ากลอง ให้ใช้น้ิวมือวัดตามเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของหนังหน้ากลอง ตามโฉลกดังนี้ ใช้น้ิวหัวแม่มือของมือทั้งสองข้างวางในลักษะหัวแม่มือต่อหัวแม่มือ ตามแนว
เส้นผ่าศูนย์กลางของหน้ากลอง แล้วนับหัวแม่มือนั้ นวนซ้าตามจานวนโฉลก จากนั้นให้หยุดตรงเลขโฉลกกลองมงคล
ได้แก่ นันต๊ะเภรี สะหรี๋จุมจื่น สลมอยู่สร้าง โพธิสัตว์ เจาะด้านใน ทาสีด้วยสีน้ามันทา ด้านในกลองใส่น้าเต้า บรรจุ
อักษรล้านนา ซึ่งเป็นคาถาหัวใจกลองก่อนที่จะทาการหุม้ กลองเรียกว่า ใจ๋กลอง
3.2.4 การทาหน้ากลอง ในการไปหุ้มกลองใบเก่าของแต่ละที่ เมื่อเจอใจ๋กลองอันเดิมก็ใช้เหมือนเดิม ห้ามมิ
ให้ทาการปลด หรือ เอาออกแต่อย่างใดซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติครูอาจารย์ท่านที่ทามาก่อนหน้านี้ แต่ให้ทาขันบูชา
เพื่อขออนุญาตและขอขมาในการหุ้มหนังกลอง (คามูล อินถา, 4 มี.ค.61)
3.3 นายเอกฉั ต ร บุ ญชุ ม อายุ 30 ปี บ้า นเลขที่ 226 หมู่ 8 ตาบลงิม อ าเภอปง จั ง หวั ด พะเยา มี
ความสามารถทางด้านการทาเครื่องดนตรีปี่พาทย์ลา้ นนา และเป็นช่างในการหุ้มกลองปู่จา กลองเต่งถิ้ง กลองโป่งโป้ง
ซึ่งได้รับวิชาการทาเครื่องดนตรีต่างๆ เมื่อ อายุ 12 ปี ซึ่งบวชเรียนอยู่วั ดศรียาง บ้านต้นยาง อาเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย ด้วยความสนใจส่วนตัว จึงได้เริมทาการศึกษาเรียนรู้ทดลองทาด้วยตัวเอง ปัจจุบันรับหุ้มหน้ากลองปู่จาด้วย
เทคนิคของตนเอง ซึ่งมีวธิ ีการดังนี้
3.3.1 อุปกรณ์การทาหน้ากลอง ได้แก่ สิ่ว เชือกไนลอน ไม้ลิ่ม ทาการจัดซื้อหนังกลองที่ผ่านการฟอกจาก
โรงงาน ใช้หนังข้างที่นอนทับเนื่องจากหนังจะหนาและมีความเหนียว ใช้มดี ขูดแล้วตัดเป็นวงกลม นาไปแช่น้าแช่น้า 3 –
5 ชั่วโมง
3.3.2 ทาพิธีในการขอขมากลอง และทาพิธีเพื่อสร้างเมตตามหานิยมในตัวกลอง หรือ หัวใจกลองก่อนที่จะ
ทาการหุ้มกลอง โดยมีเครื่องประกอบพิธี คือ เหล้า บุหรี่ เงิน 12 บาท กรวยดอกไม้ 12 กรวย ธูปเทียน น้าส้มป่อย
ขึงหน้ากลอง ให้อยูต่ ัว 2 วัน เจาะรู เพื่อร้อยเชือกและดึงหน้ากลอง (เอกฉัตร บุญชุม.4 มี.ค.61)
4. ความสาคัญของกลองปู่จา
กลองปู่จา เป็นกลองที่มีคุณค่าต่อสังคมของล้านนา ซึ่งมีความเกี่ ยวข้องกับ บวร โดยมีหน่วยงานที่เข้ามา
ส่งเสริมการดารงอยู่ของกลองปู่จา คือ หน่วยงานราชการ ได้แก่ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สภาวัฒนธรรม
จังหวะดพะเยา แต่รูปแบบการดาเนินงานของ บวร ในปัจจุบันมีรูปแบบการดาเนินงาน ดังนี้
บ้าน ให้ความสาคัญกับคนในบ้านให้เข้ามามีหน้าที่ในการส่งเสริมการตีกลองปู่จาตามความเหมาะสมของคน
ในบ้าน ได้แก่ ครอบครัวที่มีปราชญ์ทางด้านการตีกลองปู่จา ส่งเสริมให้คนในบ้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน
หรือ ผู้ที่สนใจศึกษา ด้วยการแบ่งเวลาจากการทางานของคนในบ้านเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว หรือ เวลาว่างดังกล่ าวมา
ถ่ายทอดการตีกลองปู่จา ครอบครัวที่มีลูกเป็นนักเรียน เยาวชน ให้มาเข้าร่วมการดาเนินงานของโรงเรียน กลุ่มเยาวชน
ในการเรียนรู้การตีกลองปู่จา เมื่อผู้เรียนเหล่านั้นว่างจากการเรียนหนังสือในโรงเรียนหรือแม้แต่ใช้เวลาว่างจากการ
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ช่วยครอยครัวหารายได้มาตีกลองปู่จา จากนั้นนาความสามารถที่ได้รับไปแสดงในงานต่างๆ ของชุมชน จังหวัด พัฒนา
ทักษะทางร่างกาย การเคลื่อนไหวของร่างกาย บุคลิก สุขภาพ รวมถึงสร้างสุนทรียะให้กับผู้เรียน
วัด เป็นสถานที่ในการเก็บกลองปู่จาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตามยุคสมัยของสังคม วัดจึงมีหอกลอง เพื่อ
เก็บกลองปู่จาดังกล่าว แต่ปัจจุบันมีรูปแบบการเก็บกลองปู่จาหลายรูปแบบ ได้แก่ แบบสร้างหอระฆังเป็นสองชั้นโดย
ให้ระฆังอยู่ชั้นบน ชั้นล่างของหอเป็นพื้นที่ในการเก็บกลองปู่จา อีกรูปแบบ คือ การแยกหอกลองออกจากหอระฆัง
เพื่อง่ายต่อการขนย้ายและการเก็บกลองปู่จา นอกจากนั้นวัดยังเป็ นศูนย์รวมในการเรียนรู้เรื่องกลองปู่จาทางด้าน
สถานที่ การเรียนการสอน โดยมีวิทยากรในท้องถิ่น หรือ ผู้มีความรู้การตีกลองปู่จาถ่ายทอดทานองเพลง รูปแบบการ
แสดง ในการตีกลองปู่จา ปัจจัยใจในการส่งเสริม สืบสาน พัฒนา กลองปู่จาของชุมชน ส่วนมากขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาส
ของวัดในชุมชนดังกล่าว หากเจ้าอาวาสสนับสนุนการตีกลองปู่จาจะได้รับการพัฒนาร่วมกันในชุมชนอย่างยิ่ง ทั้ง
ทางด้านการตีเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันพระ วันก่อนวันพระ และทาการแสดงหมู่บ้าน ตัวอย่าง วัดธรรมมิกการาม
อาเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรม โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ดร. เป็นเจ้าอาวาสได้สนับสนุนการตี
กลองปู่จาให้กับเด็กเยาวชนในหมู่บ้าน วัดต๊าม่อน อาเภอเมือง โดยพระครูสุวัฒสังฆโสภณ เจ้าคณะตาบลต๊า เขต 1
เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน ด้วยการอนุญาตในการฝึกซ้อม เป็นสถานที่ในการแสดง จัดหางบประมาณมาอบรมถ่ายทอด
และให้เยาวชนและกลุ่มผู้สูงอายุเข้ามาทากิจกรรมการตีกลองปู่จา ในวัดทั้งในวันปกติ วันพระ และจัดหางานการ
แสดงด้ านการตีกลองปู่จาร่ว มกับจัง หวัดพะเยา และที่ส าคัญในการดาเนินงานของคณะสงฆ์ในจัง หวัดพเยา ได้
ส่งเสริมให้แต่ละวัดมีการฝึกซ้อมและตีกลองปู่จา เช่น วัดศรีอุโมงค์คา อาเภอเมือง โดยท่านเจ้าคุณพระเทพญาณเวที
(ศรีมูล มูลสิริ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา วัดตุน่ ใต้ ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง โดยท่านพระครูวิสุทธิศีลากร เจ้า
คณะตาบลบ้านตุ่น และเจ้าอาวาสวัดดอกบัวโดยพระครูสุภัทรกิจโกวิท (อุปสโม)
โรงเรี ย น เป็ น สถานที่ ใ ห้ ค วามรู้ ทางด้ า นการศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย นโดยตรง โดยสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา การดาเนินงานทางด้านการตีกลองปู่จาจึงต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อานวยการสถานศึกษาในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานดังกล่าว และมีวธิ ีที่แตกต่างกันในการดาเนินงาน ขึน้ อยูก่ ับทรัพยากร 2 กลุ่ม คือ ครู
ผู้ดูแล ฝึกซ้อมพัฒนาผู้เรียน และกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจในการตีกลองปู่จาดังกล่าว ครูและนักเรียนกลุ่มนี้ถือว่า
เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน ในการรับองค์ความรู้จากปราชญ์ผู้มีความรู้ทางด้านการตีกลองปู่จา เป็นกลุ่มที่ถ่ายทอดผลงาน
การตีกลองปู่จาสู่สาธารณชน เป็นกลุ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นการตีกลองปู่จาสืบต่อ ดังนั้น กลุ่มโรงเรียนถือว่าเป็น
กลุ่มขับเคลื่อนด้านการตีกลองปู่จาและเป็นกลไกในการทาให้การถ่ายทอด สืบสาน พัฒนาการตีกลองปู่จาเดินหน้า
ขับเคลื่อนในทิศทางตามวัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน
5. ปรากฏการณ์กลองปู่จาเมืองภูกามยาว
ปรากฏการกลองปู่จาเมืองภูกามยาว เกิดจากการส่งเสริมสนับในการจัดงานแข่งขันกลองสะบัดชัยตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2549 ในวาระครบรอบ 10 ปี หอวัฒนธรรมนิทัศน์ โดยพระธรรมวิมลโมลี ซึ่งผู้ดาเนินการจัดงาน วางแผน
โครงการ คือ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคา และต่อมาท่านได้ โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น "มหกรรมคนรักกลอง ประลองดนตรี ครัง้ ที่ 2" เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
โดยได้รับงบประมาณและการดาเนินงานสนับสนุนจากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ในการดาเนินงานดังกล่าว
ได้มีการประกวดการตีกลองสะบัดชัยในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายประกวดการตีกลองปู่จา โดยเชิญคณะกลองปู่จาใน
จังหวัดพะเยาร่วมมาประกวดในงานครั้งนี้จานวน 10 คณะ จากกลุ่มกลองในอาเภอเมือง อาเภอเชียงคา อาเภอเชียง
ม่วน เป็นเหตุให้ท้องถิ่นและสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้ดาเนินงานสานต่อการวางแผนงานถ่ายทอดการตี
กลองปู่จาให้กับเด็กเยาวชน รวมถึงพระ ในจังหวัดพะเยา ได้แก่ วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2559 สานักงานวัฒนธรรม
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จังหวัดพะเยาจัดโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ฝึกอบรมยุวศิลปิน ศรัทธา - สักการะ (การตีกลองปู่
จา) โดยนาเอานักเรียน พระสงฆ์ ที่มีความสนใจการตีกลองปู่จาในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมรับการอบรมดังกล่าว วันที่
20 – 21 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตุ่น ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านคุ่นจัดการอบรมการตี
กลองปู่จาให้กั บกลุ่มนักเรียน ในการปกครองของวัดในต าบลบ้านตุ่น จ านวน 7 วัด เผยแพร่ข่าวการดาเนินงาน
ดังกล่าวทางช่อง ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ทาให้เกิดการตื่นตัวในการตีกลองปู่จาของจังหวัดพะเยาอีก
ครัง้ ผู้เขียนรับหน้าที่ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดการตีกลองปู่จา ทั้งสองโครงการ
เมื่อวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2560 จังหวัดพะเยาได้จัดงานเวียนเทียนกลางกว๊านพะเยา พลเอกธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานการเปิดงานดังกล่าว จังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าประจญน์ ปราชญ์สกุล ได้
มอบนโยบายในการแสดงเปิดงานโดยจัดทาการแสดงบูรณาการระหว่างวงปี่พาทย์ลา้ นนา กลองปู่จา และกลองสะบัด
ชัย โดยนางสายรุ้ง ธาดาจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เป็นผู้ดาเนินการจัดงานในพิธีเปิดดังกล่าว ทาให้กลองปู่จา
เมืองพะเยาได้มีพนื้ ที่ในการแสดงและกระตุน้ การตีกลองปู่จาขึ้นมาอีก จากนั้นปลายปี 2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2561
เปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดป่าลานคา โดยการแสดงระหว่างกลองปู่จาและกลองสะบัดชัย จานวน
2 ใบ เป็นการทดลองการทาการตีกลองปู่จาผสมผสานการตีกลองสะบัดชัยอีกครัง้ ของจังหวัดพะเยา
เหตุการณ์ภายนอก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคนที่รักกลองล้านนา ณ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยการนาของนายธนวัฒน์ ราชวัง และขอความร่วมมือบุคคลที่มีความสามารถและมีกลุ่มกลองล้านนาใน
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อหารือถึงแนวทางในการจัดตั้งเป็นสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา จัดการ
แสดง อนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะการแสดงและกลองล้านนาทุกประเภท ปี 2560 – 2561
สมาคมกลองมีนโยบายในการส่งเสริมการตีกลองปู่จาและกลองสะบัดชัย โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มคนรักกลองในจังหวัดพะเยารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยชมรมข่วง
ศิลป์มหาวิทยาลัยพะเยา และนายรัต นะ ตาแปง อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปะการแสดง เป็นผู้ร่วมผลั กดันใน
ช่วงเวลานัน้ จังหวัดพะเยาจึงได้มสี ่วนร่วมในการดาเนินงานสมาคมร่วมกับเครือข่าย 8 จังหวัดในภาคเหนือ
วันที่ 23 เมษายน 2561 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา และวัดศรีโคมคา ได้จัด
งานแปดเป็งจังหวัดพะเยา โดยการนาเอากลองปู่จาจานวน 4 ใบ และกลองสะบัดชัย จานวน 2 ใบ มาประยุกต์เข้า
ด้วยกัน ทาให้เกิดการดาเนินงานส่งเสริมการตีกลองปู่จาในกลุ่มเยาวชนเพิ่มมากขึ้น โดยการถ่ายทอดของนายรัตนะ
ตาแปง ที่ไ ด้ รับองค์ ค วามรู้จ ากการเก็ บข้ อ มูล การตีกลองปู่จ าในรู ปแบบการแสดงของจั งหวั ดพะเยาขึ้น ในการ
ดาเนินงานครั้งนีก้ ลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกัน เพิ่มขึน้ ตามจานวนได้แก่ กลุ่มเยาวชนววัดต๊าม่อน กลุ่มนักเรียนชมรมดนตรี
โรงเรีย ฟากกว๊านวิทยาคม กลุ่มเยาชนคุ ณธรรมวัด ธรรมิกการาม สาขาวิชาศิลปะการแสดงและชมรมข่วงศิล ป์
มหาวิทยาลัยพะเยา ทาให้การส่งเสริมการตีกลองปู่จาของจังหวัดพะเยามีรูปแบบการแสดงและได้รับความนิยมมาก
ขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการแสดงในงานสาคัญของจังหวัดพะเยา
ทางด้านการส่งเสริมการตีกลองปู่จาของแต่ละกลุ่มในจังหวัดพะเยา ได้พยายามสนับสนุนให้แต่ละวัดร่วมกัน
ตีกลองปู่จาในวันพระ วันก่อนวันพระ เพื่อเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความสาคัญของพระรพุทธศาสนา แต่น้อยมากที่
ได้รับการส่งเสริมและดาเนินงานจากวัดต่างๆ เนื่องจากปราชญ์ท้องถิ่นไม่สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้การตี
กลองปู่จาให้กับเยาวชน หรือ คนรุ่นหลังต่อไปได้ ด้านการดาเนินงานการส่งเสริมการตีกลองปู่จามีการส่งเสริมโดย
การตัง้ กลุ่มฆ้องกลองขึ้น ณ วัดพระธาตุสบแวน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มข้าราชการเกษียณอายุราชการ
ปราชญ์ท้องถิ่นร่วมกันก่อตั้งเพื่อสืบสานถ่ายทอดการตีกลองรูปแบบของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ก่อตั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2529 โดยนายอาพล พวงมะลิ นายจรัส สมฤทธิ์ เพื่อรวมกลุ่มอนุรักษ์ ถ่ายทอดการตีกลองแบบไทลื้อ ได้แก่ กลองปู่
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จา กลองแอว กลองมองเซิง ประกอบการแสดงแบบไทลื้อ ปัจจุบันยังคงดาเนินการถ่ายทอดการตีกลองไทลื้อ ให้กับ
กลุ่มผู้สนใจ ณ วัดพระธาตุสบแวนอย่างต่อเนื่อง
ปี งบประมาณ 2561 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดโครงการ พัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนา สู่
เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ในแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของภูมิปัญญาวัฒนธรรม
รองรั บประชาคมอาเซี ย น เพื่อ เป็ น การเพิ่ม ขี ดความสามารถในการพั ฒ นาให้ มีค วามเหมาะสมในเชิงพื้น ที่ และ
สอดคล้องกับทิ ศทางการพัฒ นาจั งหวั ด และกลุ่ มจัง หวัด ภาคเหนือตอนบน 2 กลุ่มล้ านนาตะวันออก อันจะเป็ น
ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดและประเทศชาติโดยรวมได้จัดโครงการ
บู รณาการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม จั ง หวั ด กิ จ กรรม : พั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ อ ารยธรรมล้ า นนาภาคเหนือ ตอนบน 2 งาน
“มหกรรมกลองปูจา อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ดนตรีล้านนาตะวันออก” (รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการฯ,
2561) ทาให้เกิดการรวมตัวและสร้างกลุ่มเครือข่ายกลองปู่จาของจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครือข่ายกลองล้านนาใน
เครือข่ายชมรมรักษ์ศลิ ป์ลา้ นนาจังหวัดเชียงราย เครือข่ายพรรณเพลงจังหวัดแพร่ เครือข่ายมิตรแก้วสหายคา จังหวัด
น่าน สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา ได้ร่วมกันดาเนินงานสร้างปรากฏการณ์กลองปู่จาเมืองภูกามยาว
6. สิ่งที่ได้จากปรากฏการณ์กลองปู่จาเมืองภูกามยาว
6.1 สุขภาพ บุคลิก คนที่ตีกลองปู่จาเมื่อได้รับการฝึกฝนแล้วจะเป็นผู้มบี ุคลิกเข้มแข็งสง่างาม มีสุขภาพทาง
ร่างกายแข็งแรงเมื่อตีกลองเป็นประจา มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี
6.2 สุนทรียะ การตีกลองปู่จาต้องใช้ทักษะทางการเคลื่อนไหวร่างกาย ให้เข้ากับการบรรเลงเพลงกลอง คือ
ดนตรี ทาให้คนที่เรียนรู้และบรรเลงเพลงกลองปู่จาเป็นคนที่มีจนตนาการทางด้านเสียงผสมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
กลายเป็นนักแสดงที่สามารถบรรเลงเพลงและบางสถานการณ์นักแสดงกลองปู่จาสามารถด้นสด (improvise) เพลง
กลองปู่จาขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง เมื่อผู้ฟังชอบในเพลงดังกล่าวก็เกิดการเลียนแบบ หากได้รับควานิยมก็จะเกิดการผลิต
ซ้า และพัฒนาขึ้นมากลายเป็นเอกลักษณ์การตีกลองปู่จาเฉพาะตนได้
6.3 ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มทาให้เ กิดความสามัคคี การตีกลองปู่จาต้องใช้รูปแบบการแสดงเป็น
คณะ สามารถบรรเลงตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ในการบรรเลงแต่ละครัง้ เครื่องดนตรีได้แก่ไม้แซะ จะต้องเป็นตัวกากับจังหวะ
ในกรณีบรรเลงเพลงกลองปู่จาแบบฟาดแส้ แต่หากบรรเลงเพลงกลองประกอบฉาบโหม่งเครื่องดนตรีประเภทนี้ต้องมี
การสอดรับประสานเสียงเพลงกลองในระหว่างการด้นสดได้อย่างลงตัว นั่นหมายถึงนักแสดงกลองปู่จาทุกคนจึงต้องมี
ความสามัคคีในการแสดงแต่ละครัง้ ทาให้เกิดเป็นความสามัคคีของกลุ่มคณะ
6.4 ลดช่องว่างระหว่างวัยของคนในสังคม การเรียนรู้ และการถ่ายทอดการตีกลองปู่จาเป็นการเรียนรู้
ระหว่างคนในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระหว่างวัยผู้ใหญ่ หรือวัยชรากับวัยเด็ก ทาให้เกิดการลดช่องว่างระหว่างวัย เรียนรู้
ซึ่งกันและกันผ่านการเรียนรู้และการตีกลองปู่จา สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน
6.5 การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเรียนรู้และการแสดงกลองปู่จาเป็นการนาเอาเวลาที่ว่างจากการ
ทางาน หรือ การเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่านาเวลาไปทาสิ่งที่ไม่เกิดผลอันดีต่อคนในสังคม และครอบครัว
ด้วยการศึกษาทานองเพลงกลอง เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนาไปแสดงในงาน และเทศกาลต่างๆ ได้ หากนักแสดงคน
ไหนมีความสามารถในการบริหารจัดการก็สามารถนาความรู้นั้นสร้างคณะแลบริหารจัดการวง หรือ คณะ ตาม
ความสามารถของตนเอง เช่น สร้างนักแสดงตีกลอง สร้างนักแสดงล่อฉาบ สร้างนักแสดงโหม่ง สร้างนักแสดงด้าน
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเป็นผู้ตดิ ต่อประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและนักแสดงในคณะเป็นอย่างดี
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6.6 ความมั่นใจในตนเอง การเป็นนักแสดงตีกลอง นักแสดงตีฉาบ นักแสดงโหม่งของคณะจะได้รับการ
ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี แล้วทาให้สามารถตีกลองถ่ายทอดบทเพลงกลองสะบัดชัยในทุกตาแหน่งหน้าที่ กล้าแสดงออก
ด้วยความั่นใจ เมื่อทาเป็นประจาบ่อยครัง้ จึงทาให้กลายเป็นคนมั่นใจในการทาสิ่งที่ดแี ละถูกต้อง
6.7 ความภาคภูมิใจจากการแสดงภูมิปัญญาทางท้องถิ่น นักแสดงกลองปู่จาเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจ
ในภูมิปัญญาของตนเองในการแสดงออกต่อสาธารณชนได้ช่ืนชมการแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกาย การ
บรรเลงเพลงกลองที่มีความไพเราะและได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ นามาสร้างสรรค์ บูรณาการสืบทอดกัน
เป็นเอกลักษณ์การตีกลองปู่จาของแต่ละท้องถิ่น
6.8 รายได้เพื่อสนับสนุนครอบครัว การตีกลองปู่จาที่ใช้แสดงในงานต่างๆ ทาเกิดการสร้างรายได้ต่อ
นักแสดงในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั กแสดงที่ เป็น เยาวชนสามารถนารายได้เหล่านั้นมาจุนเจือเป็นรายได้
สนับสนุนครอบครัวระหว่างเรียน
6.9 องค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดง กลองปู่จาเป็นกลองที่สามารถสร้างสรรค์ทานองเพลงใหม่ขึ้นได้
ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถทางดนตรีของนักแสดง จึงทาให้กลองดังล่าวมีความแตกต่างในการบรรเลง
เพลงเป็นปัจเจกบุคคล ควบคู่กับความเชื่อ การบูชา ศรัทธา ที่มีต่อพระพุทธศาสนา ครู อาจารย์ ด้วยความชื่นชมปิติ
ยินดี ต่อเพลงกลอง เสียงกลอง และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาในการแสดงแต่ละครัง้

สรุปผลและอธิปรายผล
กลองปู่จาเมืองภูกามยาว เป็นกลองที่มีความเป็นท้องถิ่นได้รับการเผยแพร่จากอิทธิพลของเชียงราย น่าน
ลาปาง จึงมีความหลากหลาย ทั้งทานองเพลง รูปแบบการแสดง นอกจากนั้นยังเป็นกลองที่มีเอกลักษณ์ของเฉพาะ
ชาติพันธุ์ไทยวนและไทลื้อ โดยกลองไทลื้อจะมีทานองเพลงกลองประกอบฉาบโหม่ง เรียกว่าทานองปู่จา และทานอง
สะบัดชัย ตัวกลองประกอบด้วยกลองปู่จาใบใหญ่และกลองลูกตุ๊บ จานวน 1 ใบ อยู่ด้านซ้ายมือของคนตี พบในเขต
อาเภอเชียงคาและอาเภอเชียงม่วนซึ่งเป็นพืน้ ที่ที่มีกลุม่ ชาติพันธุ์ไทลื้ออาศัยอยู่
กลองปู่จาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน มีจังหวะปูจ่ า หรือ จังหวะแห่ ประกอบการตีกลองประสานเสียงกับฉาบ
โหม่ง มีทานองฟาดแส้ ทานองล่องน่าน ประสานเสี ยงระหว่างการตีกลองเข้ากับการตีไม้แส้ หรือไม้แซะ ตัวกลอง
ประกอบด้วยกลองปู่จาใบใหญ่และกลองลูกตุบ๊ จานวน 3 ใบ อยูด่ ้านซ้ายมือของคนตี และมีโครงการตีกลองปู่จาของ
พะเยา คือ จังหวะขึน้ เรียกว่า ตั๊กหน้ากลอง จังหวะเพลงกลอง และจังหวะจบในการแสดง
ปรากฏการณ์กลองปู่จาเมืองภูกามยาวเกิดขึ้นจากกระแสการอนุรักษ์กลองปู่จาโดยมีวัดศรีโคมคา โดยพระ
ธรรมวิมลโมลี หรือ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมะปัญโญ) เป็นผู้ส่งเสริม ในช่วง ปี พ.ศ. 2540 – 2561 และ
พระเถรานุเถระรุ่นต่อมาได้สืบสานร่วมส่งเสริมกลองปู่จาเมืองภูกามยาว ร่วมกับสานักงานวั ฒนธรรมจังหวัดพะเยา
คือ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ดร. เป็นผู้ให้การสนับสนุน การดาเนินงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยมี
มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มเยาวชนคุณธรรม เป็นผู้ร่วมการดาเนินงานจนถึงปัจจุบัน

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ เ ขี ย นขอขอบพระคุ ณ สาขาวิ ชาศิ ล ปะการแสดง คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เปิดโอกาสในการดาเนินงานด้านกลองปู่จาจังหวัดพะเยาร่วมกับบุคคล และหน่วยงานราชการ
ได้แก่ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ดร. พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา โรงเรียนฟากกว๊าน
วิทยาคม โรงเรียนบ้านปิน หน่วยงานเอกชน สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นายกธนวัฒน์ ราชวัง สมาคมกลองและ
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ศิลปะการแสดงล้านนา ชุมชนคุณธรรมวัดต๊าม่อน ชุมชนคุณธรรมวัดธรรมิกการาม ชมรมรักษ์ศิลป์ล้านนา อาจารย์
สุวิทย์ ติค า ช่วยในการแปลภาษา และลู ก ศิษย์ที่ร่วมงานมาโดยตลอด วริ ทธิ์ ทิพ ย์กุน ะ ภู ธนั ฐ ปั ญญา อภิสิ ทธิ์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพืน้ ที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิบัตกิ ารทางวัฒนธรรมในการพิทักษ์อาหารบ้าน
บ้องตี้ลา่ ง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประยุกต์วิธีทางมานุษยวิทยา
เก็บข้อมูลโดยการค้นคว้าจากเอกสาร ข้อมูลจากภาคสนามใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็ บข้อมูล โดยมีการตรวจสอบข้อมูลทุกขั้นตอน พื้นที่
ศึกษา คือ บ้านบ้องตี้ลา่ ง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ผลการวิจัยพบว่า บ้านบ้องตี้ล่าง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหมู่บ้านชายแดนไทย –
เมียนมาร์ มีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นแบ่งพื้นที่ของทั้ง
สองประเทศ มีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักที่อาศัยอยู่ในชุมชน วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
โปร์เป็นลักษณะสังคมเกษตรกรรม หาของป่า ดาเนินชีวิตเรียบง่าย รักสงบ รักอิสระ สั นโดษ พอใจในสิ่งที่มีอยู่ รักษา
ประเพณีดั้งเดิม แสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่อง รักษาต้นน้าลาธาร พึ่งพาอาศัยธรรมชาติใน
การหาแหล่งอาหารโดยเฉพาะพืช ผัก มาบริโภค ใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ดารงชีวิตจากการพึ่งพาอาศัยฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นด้วยการนาภูมปิ ัญญาที่สบื ทอดมาจากบรรพบุรุษมาใช้ดารงชีวิตซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ ภูมิปัญญา
ที่มีอยูท่ าให้กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์ในชุมชนแห่งนี้มีรูปแบบการพิทักษ์รักษาอาหารให้สามารถมีกิน มีใช้ตลอดปีซึ่งเป็น
คาตอบที่ชุมชนแห่งนี้ยังคงมีรูปแบบวิธีชีวิตบนความหลากหลายที่มีอยูใ่ นชุมชนอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: ปฏิบัตกิ ารทางวัฒนธรรม, กลุม่ ชาติพันธุ์, กระเหรี่ยงโปร์, พิทักษ์อาหาร
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Abstract
The objective of this area-based study was to explore the cultural practice of the Pwo Karen ethnic
group in Bong Ti Village, Bong Ti Sub-district, Sai Yok District, Kanchanaburi Province. This qualitative research
is an anthropology study for which documentary data were collected from related literature and field data were
collected through semi-structured in-depth interviews the participant and non-participant observations. Data
were verified at every stage and the study area was Ban Bong Ti Lang Bong Ti Sub-district Sai Yok District
Kanchanaburi Province.
This study found that Ban Bong Ti Lang Bong Ti Sub-district Sai Yok District Kanchanaburi Province is
on the border among Thailand - Myanmar with Tanowsri Mountain range as the borderline and there is a
checkpoint between Thailand and Myanmar in this area. Pwo Karen is the main ethnic group living in this
community where agriculture is the way of life. They forage for wild items and live simple peaceful free and
solitude lives they are self-contented preserve their traditions and express clear ethnic identities particularly in
preserving watersheds depending on nature for food sources especially vegetables and plants for consumption
as food and medicine foot stoy They lives depending on local resources using wisdoms inherited from their
ancestors which is an identity of this community. The existing wisdoms enable the Pwo Karen ethnic group to
protect and preserve food sufficient for year-round consumption. This is the answer to the question how this
community sustainably maintains the way of life on diversities.
Keywords: Cultural practice, ethnic group, Pwo Karen, food protection

บทนา
ตลอดระยะเวลา 2 - 5 ล้านปี ที่มนุษย์หรือวิวัฒนาการของมนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่บนผืนพิภพนี้ มนุษย์ใช้เวลาส่วน
ใหญ่ไปในเรื่องของการเก็บอาหาร การล่าสัตว์และหาปลา การกสิกรรม นับได้ว่า เป็นวิถีการผลิตซึ่งมนุษย์เพิ่งคิดค้นขึ้น
ในช่วงเพียง 10,000 ปี ที่ผ่านมานี้เอง และการกสิกรรมโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรเข้าช่วยก็เพิ่งพัฒนาขึ้นมาในช่วง 100 ปี
มานี้ หากนับจานวนมนุษย์ประมาณ 80,000 ล้านคนที่เคยอาศัยอยู่บนโลกนี้ กว่าร้อยละ 90 ดารงชีวิตอยู่ด้วยการเก็บหา
อาหารและล่าสัตว์ (Hunting and Gathering) อีกประมาณร้อยละ 6 ดารงชีวิตด้วยการกสิกรรม และเพียงร้อยละ 4 เป็น
สมาชิกของสังคมอุตสาหกรรม (Chicago, Aldine: 1968 อ้างใน ยศ สันตสมบัติ, 2556: 61) การเก็บอาหารจึงเป็นกิจกรรมที่
มีความสาคัญเป็นอันดับแรกสาหรับความอยูร่ อดของมนุษย์ การเจริญพันธุ์ การจัดระเบียบสังคม การป้องกันอันตรายจาก
ภายนอก การสะสมความรู้และการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อๆ ไป ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญรองลงไปจากการ
หาอาหาร ระบบการผลิตอาหาร หรือวิธีการที่สังคมแห่งหนึ่งใช้ในการเก็บหาและผลิตอาหารเพื่อการบริโภคจึงมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อพัฒนาการทางวัฒนธรรม (ยศ สันตสมบัติ, 2556: 61 - 62)
มนุษย์เป็นสิ่งชีวภาพ เปลี่ยนแปลงเสื่อมเสียได้ตามธรรมชาติ จาเป็นต้องมีสิ่งจาเป็นต่อการมีชีวิตเหมือนสิ่ง
ชีวภาพอื่นๆ สิ่งจาเป็นต่อการมีชวี ติ ของมนุษย์หาได้จากธรรมชาติ มนุษย์กับธรรมชาติจึงต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ร่วมกัน
ไม่เบียดเบียนกัน ซี่งเรียกว่าสมดุลของธรรมชาติ สิ่งที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์มี 4 อย่าง คือ อาหารและน้า
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ที่เรียกว่าปัจจัย 4 ในการดารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งต่อไปอาจมีเพิ่มอีกปัจจัย
หนึ่ง คือ อากาศซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติ แต่มนุษย์ทาลายความบริสุทธิ์ของอากาศ จนเกิดมลภาวะ ทาลายสมดุลของ
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ธรรมชาติด้วยการกระทาของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการดารงชีวิตของมนุษย์และมนุษย์จะขาด
ไม่ได้ คือ อาหารและน้า ที่นเี้ พราะมนุษย์ต้องการอาหารและน้าเพื่อสร้างเสริมและเป็นพลังงานสาหรับกิจกรรมต่างๆ
ทั้งยังเป็นการสร้างความคิดเพื่อทาให้เกิดสิ่งที่มนุษย์เพิ่มขึ้น อีกทั้งร่างกายของมนุษย์เองก็กระตุ้น และบังคับให้มนุษย์
หาอาหารและน้าด้วยความหิวและความกระหาย ซึ่งเกิดขึ้นแก่ตัวมนุษย์เอง ความหิวและกระหายจะหมดไปด้วย
อาหารและน้าเท่านัน้ ไม่มสี ิ่งอื่นๆ มาทดแทนได้ (นฤดม บุญหลง และกล้าณรงค์ ศรีรอต, 2545: 1)
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมที่ผ ลิต อาหารเลี้ยงคนทั้ง ในประเทศและต่างประเทศด้ว ย ในอดี ต
ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การนาอาหารจากแหล่งอาหารธรรมชาติมาบริโภคสะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย และความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติ เป็นวิถีแห่งการ
อนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้มอี าหารในการบริโภคอย่างเพียงพอ นอกจากพึ่งพาแหล่งอาหารธรรมชาติแล้วยังมีการพึ่งพา
แหล่งอาหารผลิตเอง โดยการทาการเกษตรแบบผสมผสานมีอาหารหลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการใน
การบริโภคของครัวเรือนหรือชุมชน ซึ่งปัจจุบันประเทศได้ได้มีการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ทาให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น การเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเริ่มจากการแสวงหาแหล่งทรัพยากรอาหารประเภทต่างๆ ส่งผลให้ทรัพยากรอาหารลดลงตามไป จึงทา
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยการใช้ความสนใจเพียงวัตถุภายนอกมากกว่าการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ
จนละเลยวิถีแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เคยสั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสืบทอดกั นมา
(จอมขวัญ ชุมชาติ, 2558: 2)
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัตศิ าสตร์ความเป็นมายางนานในอดีตเคยเป็นเมืองหน้าด่าน สภาพ
ภูมิประเทศเต็มไปด้วย ภูเขา ป่าไม้นานาพันธุ์ มีพนื้ ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย รองจากจังหวัดนครราชสีมา
และเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 45 ของพื้นที่ภาคตะวันตก และมากกว่ากรุงเทพมหานคร 13 เท่า เนื้อที่ 19,483 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 12,176,968 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 7.4 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 2.5
ล้านไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ 371 กิโลเมตร (ณรัชช์อร ศรีทอง,
2556: 3) พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อาเภอ 75 ตาบล 759 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่
ดอน มีทิวเขาเป็นแนวยาวกั้นเขตแดนจึงทาให้มีอุณภูมิค่อนข้างสูง และมีอากาศร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดู
หนาวไม่หนาวจัดยกเว้นบริเวณเทือกเขา (รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ และวรวุธ สุวรรณฤทธิ์, 2542: 17 - 18) ด้านการค้า
ชายแดนกับประเทศสหภาพเมียนมา พบว่าการค้าในเขตชายแดน ซึ่งปัจจุบัน คือ ด่านบ้านพุน้าร้อน ตาบลบ้านเก่า
อาเภอเมือง กาญจนบุรี และมีดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดรวม 14 โครงการใน
ปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันมีชาติพันธุ์ต่าง ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 50 กลุ่มจาแนกเป็น 5 สายตระกูล คือ (1) ตระกูลไท-ลาว (TaiLao) (2) ตระกูลมอญ-เขมร (Mon-Khmer หรือ Austroasiatic) (3) ตระกูลจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan) (4) ตระกูลชวามลายูหรือตระกูลออสโตรนีเชียน (Austronesian) และ (5) ตระกูลม้ง-เมี่ยน หรือแม้ว-เย้า (Hmong-Mian or MiaoYao) (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2547) มีทั้งชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงและพื้นที่ราบลุ่ม ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานข้ามพรมแดน
รัฐชาตินับจากอดีตจนปัจจุบัน รวมทั้งชนเผ่าดั้ งเดิมของไทย (Indigenous Peopleหรือ First Nations หรือ Aboriginal
Peoples) นอกจากนี้นักภาษาศาสตร์ยังได้จาแนกออกเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่มีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันได้มากกว่า 80
กลุ่ม (องค์ บรรจุน, 2553)
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นเผ่าตระกูลธิเบต– พม่า อาศัยอยูต่ ามบริเวณเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรี คา
ว่า “กะเหรี่ยง” คนไทยใช้ในความหมายดูถูกว่าเป็นคนเชยๆ แต่ที่แท้จริง กะเหรี่ยงเป็นชนชาติเผ่าพันธุ์ที่มีพัฒนาการ
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ทางสังคม และวัฒนธรรมอันยาวนานพอๆ กับคนไทย ลาว มอญ ในประวัตศิ าสตร์ไทย กะเหรี่ยงในส่วนในการป้องกัน
รักษาผืนแผ่นดิน (วรวุธ สุวรรณฤทธิ, 2557 : 2) ปัจจุบัน กะเหรี่ยงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ
(1) กะเหรี่ยงสะกอ (SGAW KAREN) ไทยเรียกยางดอย หรือยางขาว อาศัยอยู่ตามขุนเขาแถบชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริเวณลุ่มแม่น้าสาละวิน ในประเทศไทยอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชีย งใหม่ แม่ฮ่องสอน
ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี เป็นกลุ่มมีประชากรมากที่สุด
(2) กะเหรี่ยงโพล่วหรือโป (PWO KAREN) ไทยเรียก ยางน้า เนื่องจากชอบอาศัยอยู่ตามต้นน้าลาธาร
โดยเฉพาะในเขตจังหวัดกาญจนบุรีพบมากที่สุด ในจังหวัดอื่นๆ จะอาศัยอยู่ตามชายแดนไทย – สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์
(3) กะเหรี่ยงยะเว (BGHWE KAREN) ไทยเรียกยางแดง หรือกะเหรี่ยงแดง ตามเครื่องแต่งกายชอบใช้สีแดง
ส่วนใหญ่อาศัยอยูท่ างภาคเหนือของไทย
(4) กะเหรี่ยงตองซู่ หรือปะโอ (PA-0 THAUNGTHA) อาศัยอยูใ่ นรัฐฉานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
และทางภาคเหนือของไทย ต่อมาอพยพอยู่ตามแนวชายแดนไทย ในอดีตเคยเข้ามาปล้นสะดมในจังหวัดกาญจนบุรี
และจังหวัดสุพรรณบุรี (ภัทรพร รุง่ จริญ, 2544 : 2) ถิ่นฐานเดิมของกะเหรี่ยงอยู่ในมองโกเลีย เมื่อประมาณ 2,000 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช อพยพเข้าสู่ประเทศทิเบต ยูนนาน จีน และเข้าสู่เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ กะเหรี่ยงอพยพเข้าสู่
ประเทศไทยกระจัด กระจายอยูต่ ามเทือกเขาสูงและป่าลึก การตั้งถิ่นฐานของกะเหรี่ยงอยู่ในบริเวณที่ราบระหว่างหุบ
เขา ตามปกติมีขนาดเล็ก และมีลาธารหรือห้วยไหลผ่านอย่างน้อยหนึ่งสายเสมอ การมีลาธารไหลผ่านข้าง ๆ หมู่บ้าน
ทาให้กะเหรี่ยงไม่จาเป็นต้องทาการชลประทาน เพื่อการหาน้ามาบริโภคหรือทาการเกษตร นอกจากนี้สภาพภูมิศาสตร์
ที่มีสายน้า หุบเขานั้นยังเป็นตัวกาหนดการสร้างบ้านเรือนด้วย เนื่องจากพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาในบริเวณภูมิภาค
ตะวันตกของไทยมีป่าไผ่จานวนมาก ไผ่ลาต้นใหญ่ส่วนมากเป็นไผ่บง ลาต้น โตมีเนื้อหนาเหมาะแก่การสร้างบ้านเรือน
และเครื่องใช้ตา่ ง ๆ ของกะเหรี่ยง (พิพัฒน์ เรืองงาม, 2533: 40) กะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชนที่มีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม มี
การทาไร่ข้าวเพื่อการบริโภคในหมู่บ้าน มีการทอผ้า นอกจากนี้ในวิถีการบริโภค กะเหรี่ยงยังชีพด้วยการล่าสัตว์ หา
ของป่า พิจารณาได้จากเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว์ที่มีอยูม่ ากมาย
สาหรับพื้นที่ชุมชนบ้านบ้องตี้ลา่ ง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดนไทย
– เมียนมาร์ ลักษณะชุมชนเป็นหมู่บ้านชายแดน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะทั้งความแตกต่างหลากหลายของชาติพันธุ์ เชื้อ
ชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยชุมชนมีพ้ืนที่เข้าออกระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์โดยมีเทือกเขา
ตะนาวศรีเป็นเส้นแบ่งพืน้ ที่ของทั้งสองประเทศ หลังแนวพรมแดนนี้ ในอดีตเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกะเหรี่ยง ซึ่งชาวบ้าน
ทั้งสองฝั่งมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างยาวนาน หมู่บ้านเหล่านีไ้ ด้แก่ หมู่บ้านห้วยโมง กะวอวา (ลานช้างเผือก) ลอกเอาะ และ
หมู่บ้านเมตตา ผู้คนสองฝั่งมีการไปมาหาสู่กันเป็นประจา ภายหลังการแพ้สงครามของ "กองทัพสหภาพแห่งชาติ
กะเหรี่ยง" (Karen National Union: KNU) ต่อกองทัพเมียนมาร์ หรือเหตุการณ์ที่ชาวบ้านบ้ องตี้เรียกกันว่า "ค่าย
กะเหรี่ยงตะวันตก" ในปี พ.ศ. 2540 ทาให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของกะเหรี่ยงฝั่งพม่าเป็นจานวนมาก และส่งผลให้
ชายแดนถูกปิดตัวลง และหมู่บ้านในฝั่งเมียนมาร์ เช่น ห้วยโมง ลานช้างเผือก ลอเอาะ เป็นต้น กลายเป็นหมู่บ้านร้าง
ในขณะที่ชุมชนบ้องตี้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการขยายพื้นที่ทากิน และการเพิ่มขึ้นของประชากรกะเหรี่ยงซึ่ง
เป็นกลุ่มคนดัง้ เดิมของชุมชน และการอพยพเข้ามาของคนกลุ่มต่างๆ ซึ่งมีมากตั้งแต่หลังปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา เช่น
คนไทย กะเหรี่ยงฝั่งประเทศเมียนมาร์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากะเหรี่ยงนอก เมียนมาร์/ทวาย แขกและคนมอญ
กะเหรี่ยงฝั่งประเทศเมียนมาร์เป็นหมู่บ้านเล็กๆ กลับกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อนของ
พื้นที่และผู้คน (เรวดี อุลิต, 2552: 32)
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ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านบ้องตี้เป็นที่ราบเชิงเขา หรือที่ราบหุบเขา มีทิวเขาสลับซับซ้อน ตั้งแต่เหนือ
จรดใต้ระดับพืน้ ที่ความสูงลดหลั่นกันไปตามแนวชายแดนไทยกับประเทศพม่า บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ทิศตะวนตก
เฉียงเหนือลงสู่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนพืน้ ที่ราบเชิงเขาเป็นป่าไม้เบญจพรรณไม้หวงห้าม มีทรัพยากรธรรมชาติและ
ป่าไผ่ปกคลุมโดยทั่วไป มีลาห้วยบ้องตี้ ลาธารและพุนาตามธรรมชาติ
้
ไหลลัดเลาะไปตามป่าเขา และมีแม่น้าแควน้อย
เป็นแม่น้าสายสาคัญให้คนได้นาไปใช้ ซึ่งเปรียบเสมือนสายธารแห่งชีวิตของชาวไทรโยค ลักษณะของดินในเขตบ้าน
บ้องตี้ลา่ งเป็นดินปนหินและดินปนทราย ชาวชุมชนบ้านบ้องตี้ลา่ งมีวถิ ีการดารงชีวิตเป็นแบบพอเพียงคนในชุมชนบ้าน
บ้องตี้ล่างมีอาชีพหลัก คือทาไร่ ค้าขาย และมีอาเสริม คือหาของป่าขาย และทอผ้า พืชไร่ที่ชาวชุมชนปลูกส่วนใหญ่
คือมันสาปะหลัง ข้าวโพด ปาล์ม และกล้วย เป็นต้น อาชีพค้าขาย คือขายอาหาร เช่นอาหารตามสั่ง เป็นต้น และขาย
ของชา ส่วนอาชีพเสริม คือหาของป่าขาย เช่นเห็ด หน่อไม้ และล่าสัตว์ รวมถึงอาชีพทอผ้า ผ้าส่วนใหญ่ที่คนในชุมชน
ทอ คือผ้าซิ่น ผ้าผืน
จากสภาพภูมิสังคมของชุมชนบ้านบ้องตี้ล่าง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีบริบทเป็นที่
น่าสนใจจึงเป็นที่มาของการวิจัยเรื่องปฏิบัตกิ ารทางวัฒนธรรมในการพิทักษ์อาหารบ้านบ้องตี้ล่าง ตาบลบ้องตี้ อาเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีคาถามที่ว่า บริบทชุมชนบ้านบ้องตี้ล่างเป็นอย่างไร มีวิธีการรักษาอาหารในมิติวฒน
ธรรมอย่างไร กับการดารงอยู่ในปัจจุบันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพื้นที่ (AreaBased Research) โดยมีบ้านบ้องตี้ล่าง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ศึกษา หมู่บ้านบ้องตี้
ล่างจัดเป็นพื้นที่ชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็น “น้องใหม่แห่งผืนดินตะวันตก” มีกลุ่มชาติพันธุ์หลักเป็นชาว
กะเหรี่ยงโปร์ อุดมสมบูรณ์ด้วยมรดกทางธรรมชาติ ทิวเขาสลับซับซ้อน ผืนป่าเขียวขจีกว้างใหญ่ และเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติมากมายทั้งพันธุ์ไม้มคี ่า เช่น ไม้เต็ง มะค่า ไผ่ ฯลฯ มีแร่ธาตุสาคัญ อุดมไปด้วยแหล่งอาหารนานา
ชนิดทั้งพืชผักและสัตว์ตา่ งๆ กะเหรี่ยงโปร์บ้านบ้องตี้ลา่ งยึดการทาไร่เป็นอาชีพหลัก ทาให้ในแต่ละปีมีผลผลิตปริมาณ
มากและถือเป็นรายได้หลักของชุมชน ด้วยฐานทรัพยากรอาหารที่มีประกอบกับวิถีชุมชนที่เรียบง่าย มีสายสัมพันธ์ที่
เหนี่ยวแน่น ยึดมั่นในจารีต ประเพณีและวัฒนธรรม ทาให้ชุมชนยังคงดารงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทาง
สิ่งแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรมสามารถมีกิน มีใช้ตลอดปี สามารถปรับตัวเข้าหาสถานการณ์ ซึ่งเป็นคาตอบที่ชุมชน
แห่งนี้ยังคงมีรูปแบบวิธีชีวิตบนความหลากหลายที่มีอยูใ่ นชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
(1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนบ้านบ้องตี้ลา่ ง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(2) เพื่อศึกษาวิถีการผลิตแบบดั้งเดิมของกลุม่ ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้านบ้างตี้ล่าง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี
(3) เพื่อศึกษาปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการพิทักษ์อาหารของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้านบ้องตี้ล่าง
ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วิธีวิทยาการวิจัย
งานวิจัยชิน้ นีเ้ ป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประยุกต์ใช้รูปแบบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา คือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถีการทามาหากินของกะเหรี่ยงโปร์ ที่ส่งผลต่อการพิทักษ์อาหาร เป็น
การศึก ษาครอบคลุ ม ประเด็ น อาหาร ผู้ วิจั ย มี ก ารวางแผนโดยใช้เทคนิค เพื่อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ลึ ก และละเอีย ดมีค วาม
น่าเชื่อถือ ดังนี้
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1.การเลือกสนามวิจัยและสถานการณ์ทางสังคม: การศึกษาสารวจ ด้วยเหตุผลของความสะดวกในการ
เดินทางเข้าถึงหมู่บ้าน โดยเข้าไปติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านอย่างไม่เป็นทางการ กาหนดวันที่จะเข้าไปศึกษาสั งเกตและ
สัมภาษณ์ และได้ขอให้ผู้ใหญ่บ้านบ้านบ้องตี้ล่างจัดชาวกะเหรี่ยงที่สามารถพูดภาษาไทยได้ เพื่อให้นักวิจัยมีผู้นาทาง
ชาวกะเหรี่ยงโปร์ดังกล่าวเข้าไปสัมภาษณ์ยังครัวเรือนต่างๆและรวมถึงสถานการณ์ทางสังคม ได้แก่ สถานที่ในชุมชนที่
ชาวกะเหรี่ยงแห่งนี้มีการทากิจกรมร่วมกันในงานประเพณีต่างๆ รวมถึงวิถีชีวิตประจาวันของชาวกะเหรี่ยงในการทามา
หากินในป่า ในไร่ และบริเวณรอบที่อยู่อาศัย ผู้แสดง ในที่น้ี คือ กลุ่มผู้ให้ข่าวสาคัญ คือ เกษตรกรในชุมชน และผู้นา
ชุมชนอย่างเป็นทางการ เป็นผู้อธิบายถึงลักษณะและการใช้ชวี ติ ของกลุ่มกะเหรี่ยงในชุมชนบ้านไร่ป้า
2. การเข้าสนาม:การเข้าชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ โดยการเข้าศึกษาวิจัยหมู่บ้านอย่างไม่เป็นทางการ โดย
การประสานติดต่อผู้ใหญ่บ้านของชุมชนบ้านบ้องตี้ล่าง และสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชน โดยวิธีการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการเข้าไปสังเกตและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึน้ ในชุมชน
3. การเยือนชุมชนที่ศึกษา: ผู้วิจัยหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมิติการทามาหากินของกลุม่ ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
ในชุมชนบ้องตี้ล่างและชุมชนบ้านบ้องตี้บนซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียง ทั้งแหล่งข้อมูลจากพระสงฆ์ในวัดบ้องตี้ล่าง และ
ปราชญ์ชุมชนด้านอาหาร ทั้งการสารวจสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างคร่าวๆ โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน ทาให้นักวิจัย
เห็นโครงสร้าง ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบ้านบ้องตี้ลา่ ง
4.การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม: เพื่อเก็ บข้อมูลปฐมภูมิด้านต่างๆ ของชีวิตคนในชุมชนบ้าน
บ้องตี้ลา่ ง ทาให้คน้ พบสถานการณ์ทางวัฒนธรรมในชุมชน เข้าใจเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
และนาข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาโดยการจัดสนทนากลุ่มย่อย ในลักษณะแผนผังความคิด
5.การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลรอง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth interview) :
โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เจ้าอาวาสวัดบ้องตี้ล่าง ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านจานวน 6 คน กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลรอง คือ หน่วยงานราชการในพื้นที่ จานวน 3 คน
6. การจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อตรวจสอบข้อมูล ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.
2561 และการจัดเวทีประชาคม เพื่อคืนข้อมูลชุมชน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลการศึกษา
(1) บริบทชุมชนบ้านบ้องตี้ลา่ ง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
บ้านบ้องตี้ล่ าง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีโดยทั่วไปเป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับกับที่ราบ
บริเวณชุมชนถูกล้อมรอบไปด้วยป่าและภูเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนกันออกไป บริเวณแนวภูเขาและผืนป่ารอบนอก
กลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างชุมชนบ้องตี้กับหมู่บ้านและตาบล และประเทศเมียนมา ปั จจุบันชุมชนบ้านบ้องตี้อยู่ในเขต
การปกครองของหมูท่ ี่ 1 บ้านบ้องตี้บน หมูท่ ี่ 2 บ้านบ้องตี้ลา่ ง และหมูท่ ี่ 3 บ้านท้ายเหมือง มีเอกสารงานวิจัยหลายชิ้น
ที่ได้กล่าวถึ งที่มาของชุมชนแห่ง นี้ อาทิ งานวิจัยเรื่อง ความมั่ นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของคนชายขอบ:
รูปแบบการบริโภค และแหล่งที่มาของอาหารของครัวเรือนกะเหรี่ยงภาคตะวันตก ประเทศไทย โดยสุรชัย รักษาชาติ
(2545: 47 - 49) และงานวิจัยเรื่อง 80 ปี ของชุมชนบ้องตี้: จาก "หมู่บ้านกะเหรี่ยง" ถึง "หมู่บ้านชายแดน" โดยเรวดี
อุลิต (2552: 30 -33) และงานวิจัยเรื่องกะเหรี่ยงในนอกปฏิ สัมพันธ์ชุมชนชายแดน โดย คมลักษณ์ ไชยยะ (2551:
23- 25) ได้กล่าวถึงที่มาของบ้องตี้ สอดคล้องกัน กล่าวคือ "บ้องตี้" มีที่มา 2 กรณี ด้วยกัน คือ
ข้อมูลจากเอกสารพบว่า บ้องตี้ น่าจะเพี้ยนมาจากคาในภาษากะเหรี่ยง ซึ่งเพี้ยนมาจากคาว่า "เปาะทิ" มี
ความหมายว่า "ห้วยน้าเหลือง" ชุมชนมีแหล่งน้าธรรมชาติ ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนว่า บริเวณถิ่นนี้เป็นที่จุดพัก
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ของผู้คนมาตั้งแต่สมัยอดีตยุคก่อนประวัตศิ าสตร์จากคาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วจิ ัยสันนิษฐานว่า ห้วยน้าเหลืองอาจจะมา
จากชื่อ ลาห้วยในชุมชน และจากสภาพของภูเขาหินปูนที่มีสีเหลืองติดบริเวณผา ซึ่งสอดคล้องกับการจัดสนทนากลุ่ม
ที่ได้สอบถามถึงที่มาของชือ้ หมู่บ้านบ้องตี้ ที่ได้กล่าวว่า
"บ้องตี้ มาจากภาษากะเหรี่ยงนะ เพราะกะเหรี่ยงอาศัยอยู่หลักๆ คาว่าบ้องตี้ มันมาจากคาว่า "เบาะทิ"
แปลว่า น้าเหลือง ไม่รู้มาจากอะไร"
ส่วนอีกความหมายหนึ่งกล่าวว่า "บ้องตี้" มาจากภาษามอญ หากพูดว่าว่า "บ้องตี่" คนมอญสามารถเข้า
ใจความได้ทันที ชาวมอญเป็นชนชาติเก่าแก่ เคยครอบครองดินแดนพม่าตอนล่าง ซึ่งมีเมืองสะเดิมเป็นศูนย์กลาง
สาหรับบ้องตี่ แปลว่า เมื่อขา บางคนบอกว่า เมื่อยน่อง ขาล้า เป็นต้น อาการปวดเมื่อ นเหนื่อยล้าเหล่านี้ บ่งบอกถึง
ความห่างไกลของพื้นที่ อันเกิดจาการเดินทางในสมัยนั้น หากมาจากในเมืองหรือหมู่บ้านอื่นกว่าจะถึงหมู่บ้านบ้องตี้
ต้องเดินกันจน "เมื่อยขา" หรือต้องเดินกันจนถึงเหนึ่งวันเต็มๆ กว่าจะไปถึงตัวอาเภอไทรโยคหรือกาญจนบุรี ดังคา
กล่าว
" "บ้องตี้" มาจากภาษามอญ แปลว่า เมื่อยขา ปวดเมื่อย ล้า เพราะการเดินทางจากในอดีต มันต้องเดิน
ทางไกล กว่าจะไปถึงเมือง ต้องเดินลัดเขา ใช้เวลาเป็นวันๆ" (สไวย วิเศษคุณาการ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2560)
จากการสอบถามในการจัดเวทีสนทนากลุ่ม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีความเชื่อว่า หมู่บ้านบ้องตี้นั้น มาจาก
ภาษามอญ และน่าจะเคยมีคนมอญอาศัยอยูก่ ่อน แต่บ้องตี้ในยุคบรรพบุรุษของพวกเขามาตั้งถิ่นฐานมีแต่คนกะเหรี่ยง
ซึ่งมีทั้งกะเหรี่ยงที่เกิดในประเทศไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนในมอญในชุมชนบ้องตี้มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
กล่าวได้วา่ ชุมชนชายแดนบ้านบ้องตี้ล่าง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีที่มาที่ยังคงสับสนของคน
ในชุมชนอยู่ ในทัศนะของผู้วิจัยมีความเห็นว่า คาว่าบ้องตี้ เป็นคาที่เป็นไปได้ ทั้งสองชื่อ ขณะเดียวกัน มีความเห็นว่า
บ้องตี้ น่าจะเป็นภาษามอญมากกว่า เนื่องจากในอดีต การสารวจพรมแดนระหว่างไทย – เมียนมา ต้องใช้คนมอญ ซึ่ง
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดงั้ เดิมที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวในการสารวจเส้นทาง การเดินทางสารวจดังกล่าวต้องเดินข้ามหุบ
เขาตามแนวชายแดน จนต้องพูดว่า "บ้องตี้" ซึ่งแปลว่าเมื่อยขา ปวดเมื่อยนัน้ เอง
ด้านศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม
คติความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปบ้านบ้องตี้ล่าง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นการนับถือพระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อแบบดั้งเดิม คือ การนับถือผี ตามคติความเชื่อขงบรรพบุรุษ ซึ่ง
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงสามารถผสมผสานคติความเชื่อทั้ง 2 กระแสนี้ มาเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมของตนอย่าง
สอดคล้องและเกือ้ กูลซึ่งกันและกันได้อย่างน่าพิศวง การผสานคติความเชื่อของพุทธ และผีของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
โปในพื้นที่บ้างบ้องตี้ล่างนี้จะมีความแตกต่างกับพื้นภาคเหนือ (วัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ , 2545: 56) กลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงโปบ้านบ้องตี้ลา่ งนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท สาหรับความเชื่อเรื่องผีจะนับถือสายผีตาฝ่ายผู้หญิง เกือบ
ทั้งหมู่บ้านเดิมเป็นกลุ่มด้ายขาว แต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องการนับถือผีลดความสาคัญลงบ้างแล้ว ดังคากล่าว
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"การนับถือผี ไม่รู้ว่านับถือมาตั้งแต่เมื่อไร แต่ที่รู้คือ พ่อแม่ นับถือมา เราก็ต้องนับถือตามบรรพบุรุษที่ทา
และสั่งสอนต่อมา เขาทาอะไรบ้าง เราก็ต้องทาอย่างนัน้ " (ทองคา บุตรจัง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5พฤษภาคม 2560)
"ผี เป็นสิ่งที่เรากลัวมาก โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นผีที่ต้ องดูแลเรา และเราก็ต้องให้ความเคารพผี
เหมือนกัน" (อนัญญา ปรึกษา, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560)
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์สว่ นใหญ่เลิกไหว้ผีแล้วหันมาไหว้พระแทน ด้วยเหตุผลว่า การกินผี มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมีระเบียบปฏิบัตเิ คร่งครัดไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น ต้นอ้นและปลาที่ต้องใช้ใน
พิธีกรรมหายากขึน้ ซึ่งรูปแบบอย่างนี้เปลี่ยนจากตัวอ้น เป็นการใช้ไก่หรือปลาแทน ความสาคัญอีกอย่างของพิธีไหว้ผี
คือ ต้องให้ลูกหลายญาติพี่น้องทั้งหมดมาอยู่รวมกันในบ้าน อย่างพร้อมเพรียงกันเป็นเวลาถึง 3 วัน หากมีเหตุขัดข้อง
ที่ไม่สามารถทาพิธีได้อย่างราบรื่นก็จะต้องเริ่มต้นพิธีใหม่ทั้งหมดซึ่งก่อให้เกิดความลาบากที่ไม่สามารถทาพิธีได้อย่าง
ราบรื่น ก็ จะต้อ งเริ่ม ต้น พิธีใหม่ทั้ง หมดซึ่ ง ก่ อ ให้เกิ ด ความยากล าบากและไม่ส ะดวกแก่ ลู ก หลานซึ่ ง แต่ง งานแยก
ครอบครัวไปอยู่ที่อื่นหรือมีภาระหน้าที่การงานประจา
กระแสการพัฒนาในชุมชนบ้านบ้องตี้ล่าง
ทาเลที่ตั้งของชุมชนบ้านบ้องตี้ล่าง มีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมสาหรับพึ่งพึงฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยการทาไร่หมุนเวียนของบรรพบุรุษกะเหรี่ยงแล้ว บริเวณนี้ยังนับว่ามีความสาคัญในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ
กระแสหลักในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเหตุชายแดนที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านโดยง่าย
ขณะเดียวกันระยะทางระหว่างหมู่บ้านถึงเขตเมือง คือ ตัวอาเภอไทรโยคก็ห่างกันเพียงประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งใน
ปัจจุบันการคมนาคมสะดวกสบายเพราะมีเส้นถนนคอนกรีต โดยใช้เวลาในการเดินทางระหว่างเมืองเข้าสู่หมู่บ้าน
บ้องตี้เพียงประมาณ 30 นาทีเท่านั้น สุรชัย รักษาชาติ (2545: 54) กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2539 ภาคธุริกจมีอิทธิพลใน
ท้องถิ่นขณะนัน้ จึงได้มียุทธศาสตร์ขยายเส้นทางเศรษฐกิจการค้าทางบกด้านชายแดนไทย - เมียนมาร์ ริเริ่มสร้างทาง
คมนาคมจากหมูบ่ ้านบ้องตี้เข้าสูท่ วายในประเทศเมียนมาร์ โดยมีชื่อโครงการขยายเส้นทางยุทธศาสตร์นวี้ า่ "บ้องตี้ประ
สู่อันดามัน" หมู่บ้านบ้องตี้ในฐานจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน และเป็นทางผ่านที่สาคัญจึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ อันเกิดจากผลของโครงการพัฒนานี้ สิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันจาก
ผลกระทบขอโครงการระยะแรก คือ การขยายเส้นทางบางส่วนต่อทอดยาวออกไปสู่ทางประเทศเมียนมาร์เท่าที่
กระทาได้ ความตื่นตัวของคนโดยเฉพาะจากภายนอกเข้ามาสารวจเส้นทางการทามาหากินและสร้างความสัมพันธ์กับ
คนภายใน ซึ่งก็ได้พกพาวัฒนธรรมคนเมืองเข้ามาเผยแพร่ให้กับคนภายใน ทาให้คนในหรือชาวกะเหรี่ยงบ้านบ้องตี้มี
พฤติกรรมที่เลียนแบบของคนเมืองมีความทันสมัย มีวิถีชีวิตแบบคนเมือง และมีการบริโภคนิยมที่สูง เห็นได้ชัดจาก
รูปแบบการบริโภคอาหารที่มีความคล้ายคลึงกับคนเมืองเป็นเป็นอย่างมาก การแต่งกายในชีวิตประจาวันแบบสมัย
นิยม และเครื่องใช้อุปโภค บริโภค สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ของคนเมืองโดยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ตู้เย็น เป็นต้น
สภาพภูมิอากาศ
สาหรับภาคตะวันตกมีภูมอิ ากาศแบบทุ่งหญ้าสวันนา เหมือนอย่างภูมิอากาศในภาคกลาง แต่ปริมาณฝนตก
ทั้งปีมีน้อยกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากมีทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรีกาบังลม จาก
อ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน เข้ามาในภาคนี้ในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณพื้นที่ของภาคตะวันตกจึงเป็น
เขตที่เรียกว่าพื้นที่อับฝน และมีฝนตกน้อยอย่างไรก็ตาม มีแตกต่างระหว่างบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของภาคกับทาง
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ตอนใต้ของภาค กล่าวคือ ทางตอนเหนือของภาคในเขตจังหวัดตาก กาญจนบุรี และราชบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากทะเลจะมี
ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวค่อยข้างมาก และช่วงฤดูฝนยาวนานประมาณ 5 เดือน ส่วน
ทางตอนใต้ของภาคในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่ติดกับทะเลมีอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาว ไม่
ค่อยแตกต่างกัน (อนุชิต พวงสาลี , 2542:22 -23) สาหรับพื้นที่ชุมชนบ้านบ้องตี้ล่าง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพอากาศโดยทั่วไป ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง ส่วนฤดูหนาวอากาศจะเย็น
จัดและมีลมพัดแรง และในฤดูฝนนั้น ฝนจะมาช้าและฤดูฝนจะหมดเร็ว สภาพอากาศในแต่ละฤดู กรมอุตุนิยมวิทยา
สามารถวัดได้ คืออุณหภูมิต่าสุดที่ 22.75 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิโดยเฉลี่ย
28.18 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยปีละ 1,072.70 มิลลิเมตรมีแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูฝน ฤดูผลในพื้นที่บ้านบ้องตี้ล่าง เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกาลัง
แรงขึ้น และพัดเข้าสู่ประเทศไทย ในตอนต้นฤดูฝนนี้ฝนจะตดชุกมาก แต่พอย่างเข้า เดือนมิถุนายน กรกฎาคม จนถึง
กลางเดือนสิงหาคม ประมาณฝนจะไม่ชุกมากนัก ฝนตกตกชุกมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีพายุดเี ปรสชั่นเคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านตะวันออกบ่อยครั้ง ทางตอนเหนือของ
ภาคฤดูฝนจะสิ้นสุดลงในปลายเดื อนตุลาคม แต่ทางตอนใต้ของภาคการสิ้นสุดของฤดูฝน จะล่าไปจนถึงกลางเดือน
พฤศจิกายน
ฤดูหนาว เริ่มตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน หรือกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ได้รับอิทธิพลลมหนาว ช่วงนี้จะ
มีระยะเวลาถึงสิ้นเดือนมกราคม
ฤดูร้อ น เริ่มตั้ง แต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป จนถึ งประมาณกลางเดือนของภาคกลาง และตอนใต้ของ
ภาคเหนือ สาหรับบ้านบ้องตี้ลา่ ง อุณหภูมเิ ฉลี่ยในเดือนเมษายนจะค่อยข้างร้อนมาก
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน (TIME LINE)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ก้าวหน้าหรือ
ถดถอยก็ได้แต่ที่เป็นพื้นฐานแนวคิดที่สาคัญของการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงก็คือทิศทางของการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะที่ก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเท่านั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์โดย
มนุษย์และเพื่อมนุษย์หรืออาจจะเกิดขึ้นเองและจากการใช้แรงงานคนและสัต ว์มาเป็นพลังงานจากเทคโนโลยีเช่น
เครื่องจักรเครื่องยนต์ต่าง ๆ อาชีพเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็นการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมวิถีการผลิต
เปลี่ยนจากเพื่อการยังชีพเป็นวิถีการผลิตเพื่อการค้าที่อยู่อาศัยเปลี่ยนจากชนบทเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจาก
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึน้ และเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่ง
ที่ดกี ว่าเดิมอย่างเป็นระบบ
หลังจากการลงสารวจพื้นที่ชุมชนบ้านบ้องตี้ล่าง ซึ่งได้มีการสอบถาม สังเกต และสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนบ้าน
บ้องตี้ล่างพบว่าหลังจากยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปความทันสมัยเข้าสู่ชุมชน บ้านบ้องตี้ล่างได้เกิดกระบานการการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนให้เป็นชุมชนที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งจากเดิมนัน้ ชุมชนบ้านบ้องตี้ลา่ งยังเป็นชุมชนที่ลา้ หลังไม่ค่อยเจริญ
งอกงามด้านโครงสร้างพื้นฐานมากนัก และจากการสารวจพื้นที่ชุมชน จากการสอบถาม สังเกต และสั มภาษณ์ผู้นา
ชุมชนนัน้ ได้ขอ้ มูลการเปลี่ยนแปลงชุมชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดและภาพดังนี้
จาก Time Line แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนบ้านบ้องตี้
ล่าง จากอดีตถึงปัจจุบัน คือ
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- ในปี พ.ศ. 2531-2532 ถนนเป็นถนนลูกรัง เริ่มสร้างถนนลาดยางเมื่อปี พ.ศ. 2533-2534
- ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการสร้างและติดตัง้ ไฟฟ้าในชุมชน
- ในปี พ.ศ. 2549 การประปาส่วนภูมภิ าคได้มีสร้างและติดตัง้ น้าประปาในชุมชน
- ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการติดตั้งเสียงตามสายในชุมชน
- ในปี พ.ศ. 2555 องค์การโทรศัพท์ได้ตดิ ตัง้ ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะในชุมชน

ภาพที่ 1Time Line ชุมชนบ้านบ้องตี้ลา้ ง
ที่มา: ทีมวิจัย (18 มีนาคม 2560)
(2) เพื่อศึกษาวิถีการผลิตแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้านบ้างตี้ล่าง ตาบลบ้องตี้
อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ระบบการเกษตรแบบดั้งเดิมของกลุม่ ชาติพันธุ์พันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้านบ้องตี้นั้น คือ ข้าวไร่ ข้าวคือหัวใจ
สาคัญของเศรษฐกิจและการดารงอยู่ของวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นระบบการผลิตเพื่อบริโภคเป็นหลัก สาหรับการ
ทาไร่ขา้ วคนกะเหรี่ยง จะทาในการบริโภคในครอบครัวเท่านัน้ และจะมีพันธุ์สาหรับครอบครัว พืน้ ที่เพาะปลูกก็จะที่ดิน
ที่ตกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ในวัฒนธรรมข้าวของชาวกะเหรี่ยงบ้าน ถือว่ามีความสาคัญมากที่สุด เพราะคนใน
ครอบครั ว จะมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการช่ ว ยเหลือ กั น ตามสภาพร่ า งกาย และทั ก ษะควา มสามารถที่ ไ ด้ สืบ ทอดมา
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ง่ า ยๆ ที่ มี อ ยู่ ต ามภู มิ ปั ญ ญา ที่ สั่ ง สมกั น มาหลายชั่ ว อายุ ค นในการจั ด การกั บ
ทรัพ ยากรธรรมชาติอ ย่า งเรีย บง่ าย และใช้ค วามรู้ ในระบบไร่ หมุ นเวีย นที่รักษาสมดุ ลและความหลากหลายของ
ธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับคากล่าวว่า
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"ข้าว คือ สิ่งสาคัญมากสาหรับชีวติ กะเหรี่ยง แต่ก่อนจาได้ว่า สมัยเด็กๆ พ่อแม่ก็ทาข้าวไร่ อยู่ในไร่ รักษาไร่"
(พลอย มิลินกูร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560)
"วิถีชีวิต ของเรา กะเหรี่ยง ต้องปลูกข้าว แต่เราเป็นคนภูเขา ก็ต้องทาไร่ขา้ ว เมื่อก่อนปู่ย่าเล่าให้ฟังว่า ต้องหา
เนื้อที่ทาไร่ ต้องเสี่ยงทาย แต่ปัจจุบันไม่สามารถทาได้ เพราะกฎหมาย และเนื้อที่ไม่เพียงพอสาหรับการทาไร่แบบ
ดั้งเดิม" (นิพทิ ทองเปาะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560)
พริกกะเหรี่ยง พริกกะเหรี่ยงมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum Furutescens Linn จัดเป็นพริกขี้หนูที่นิยม
ปลูกกันมากชนิดหนึ่ง เป็นพริกพื้นเมืองทีทนทานต่อสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวได้ดี มีอายุเก็บเกี่ยว 7 – 8 เดือน
มีเอกลักษณ์เฉพาะด้านรูร่างและสีผิว มีสารแคปไซซินที่ให้ความเผ็ดสูง และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ซึ่งเป็นลักษณะเด่น
ประจาพันธุ์ ทาให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นซอสพริก ลักษณะเด่นของพริก
กะเหรี่ยง คือ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สภาพอากาศและโรคต่างๆ มีลาต้นใหญ่ แตกแขนงดี และให้ผลผลิต
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทาเป็นพริกตากแห้งได้ดี มีความเผ็ดสูงและกลิ่นหอมซึ่งเป็นลักษณะประจาพันธุ์ของพริก
กะเหรี่ยง โรงงานทาซอสพริกนิยมนาไปปั่นผสมกับพริกหนุ่มเขียวเพื่อเพิ่มความเผ็ดและความหอม สาหรับในชุมชน
บ้านบ้องตี้ลา่ งนิยมปลูกพริกกะเหรี่ยงในไร่และมีบ้างบางส่วนที่ปลูกในละแวกบ้านแต่เป็นส่วนน้อย ดังคากล่าว
"พริกกะเหรี่ยง เมื่อก่อน พวกนกกินเข้าไป ก็ไปขี้ทิ้งไว้ในบริเวณสวน ไร่ และสามารถงอกตามบริเวณต่างๆ
ทั่วป่า เขา แต่ปัจจุบันเราต้องปลูกนะ" (ธง ชัยสงค์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560)

ภาพที่ 2 ไร่ทาการเกษตรหมูบ่ ้านบ้องตี้ลา่ ง
ที่มา: นพรัตน์ ไชยชนะ (12 กุมภาพันธ์ 2560)
สาเหตุที่ชุมชนแห่งนี้นิยมปลูกไว้ในไร่เพราะ มีผู้ค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้าน และวิธีการนามาจาหน่ายก็มี 2
ลักษณะ คือ (1) จาหน่ายเป็นพริกสด ซึ่งราคาขึน้ อยูก่ ับคุณภาพและปริมาณพริก ราคาจาหน่ายพริกสด เริ่มต้นตั้งแต่
80 - 150 บาท ทาให้ชาวกะเหรี่ยงมีรายได้ประมาณ 10,000 – 15,000 บาทต่อไร่ (2) จาหน่ายเป็นพริกแห้ง ซึ่งจะได้
ราคาที่สูงกว่าพริกชนิดอื่น โดยนาพริกสดมาตากไว้บริเวณละแวกบ้าน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้กิน
เองและอีกส่วนจะนาไปส่งขาย นอกจากข้าวไร่และพริกกะเหรี่ยงแล้วยังมีพชื เศรษฐกิจชนิดอื่นๆ อีก ทัง้ ปลูกไว้ขายและ
ไว้กินในครอบครัว ดังนี้
แตงเปรี้ยว (ถิ่งซาไซ) ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ ผลอ่อน หรือแก่ วิธีการบริโภค ผสมน้าพริกจะออกรส
เปรีย้ ว ผลแก่ใช้แกงส้ม
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มันเทศ (เนที) ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ รากและยอด วิธีการบริโภค ราก ต้มกินหรือใส่แกง ยอดอ่อนต้ม
กินกับน้าพริกหรือใส่แกง
บวบเหลี่ยม (เทเลชา) ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ผลอ่อน วิธีการบริโภค ผัด แกง ต้มกินกับน้าพริก
บวบหอม (ตะกุชา) ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ผลอ่อน วิธีการบริโภค ผัด แกง หรือต้มกินกับน้าพริก
มะระ (หม่องกะหล่า) ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ คือ ยอด ลูกอ่อน วิธีการบริโภค ต้มหรือเผากินกับ
น้าพริก
ถั่วมะแฮะ (บือกลีซา) ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ผล และดอก วิธีการบริโภคกินดอกต้มจิ้มน้าพริกหรือใส่แกง
ฟักข้าว (ไบข่ายดุ) ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ ยอด ใบและผลอ่อน วิธีการบริโภค ต้ม ผัด แกง ได้ทุกอย่าง
ขมิ้น (ย่าบ่อง) ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ เหง่า ดอก หน่อ วิธีการบริโภคเหง่าเป็นเครื่องแกง หน่อ ดอก
ต้มกินกับน้าพริก
ฟักทอง (เลอเค่ซา) ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ ยอด ผล วิธีการบริโภค ต้ม แกงกินกับน้าพริก
ฟักเขียว (โลวซา) ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ ผล วิธีการบริโภค แกงเผ็ด แกงส้ม
กล้วย (สะกุ่ยโพ่) ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ คือ ปลี ลูก วิธีการบริโภค ต้ม แกง กินได้ทั้งสุกและดิบ ผล
สุกรับประทานเป็นของว่าง หรือบวช
พม่าตีเมีย (สะเบาะดุ) ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ คือ ยอด วิธีการบริโภค ใส่แกงมีกลิ่นหอม ถ้าดอกออก
เอาไปแกงจะมีกลิ่นหอม
กระชาย (สะโล่คู) ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ คือ ต้น ราก วิธีการบริโภคต้นกินสดจิ้มน้าพริก รากใช้ทาน้ายา
ข้าวโพด ซึ่งเป็นการผลิตเชิงเดี่ยว ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง เพราะต้องคานวณค่าใช้จ่ายและความคุ้มทุน
ในการผลิต เช่น ค่าจ้างรถไถดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยและสารเคมี การปลูกข้าวโพดก็ใช้แรงงานในครัวเรือน
มันสาปะหลัง ถือว่าเป็นการผลิตที่ลงทุนไม่มาก แต่ได้ผลผลิตสูง เพราะเนื่องจากพืชชนิดนี้ต้องการน้า
ค่อยข้างน้อย ดูแลรักษาได้ง่าย ทาให้ชาวกะเหรี่ยงมีรายได้จากการทาไร่มันสาปะหลัง
ขมิ้น (ย่าบ่อง) ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ เหง่า ดอก หน่อ วิธีการบริโภคเหง่าเป็นเครื่องแกง หน่อ ดอก
ต้มกินกับน้าพริก
กล่าวได้ว่าระบบการผลิตในไร่ของชาวกะเหรี่ยงในชุมชนบ้านบ้องตี้ล่าง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี มีการทาไร่พืชผลทางการเกษตร อันเป็นระบบการผลิตในแบบใหม่ แต่มกี ารปลูกพืชพืน้ บ้านที่นามา
ปลูกไว้ที่อยูอ่ าศัย และตามพื้นที่ทาไร่ของตัวเองนั่นเอง
(3). ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการพิทักษ์อหารบ้านบ้องตี้ล่าง
วัฒนธรรมกับอาหารมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดการผลิตอาหารเป็นกิจกรรมที่สาคัญของชีวิต การผลิต
อาหารเพื่อนามาบริโภคภายในครอบครัวและชุมชน ได้อาศัยวัตถุดิบจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน้า
ป่าไม้และธาตุอาหารที่มีต่อพืชผลที่ชาวบ้านเพาะปลูก นอกจากนี้ชาวกะเหรี่ยงยังสามารถผลิตอาหารได้เองจากไร่และ
สวนหลังบ้าน เพื่อให้มอี าหารในการบริโภคอยู่ตลอดปี ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้านบ้องตี้ล่าง มีหลักและกติกาใน
การใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและยังคงฝังแน่นอยูใ่ นวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อของชาวบ้าน เช่นการล่าสัตว์จะ
ล่าเพียงแค่พอเป็นอาหารบริโภคเท่านัน้ ถึงแม้จะเจอสัตว์อื่นอีกก็จะไม่ล่าเมื่อได้สัตว์ป่าจะมาแบ่งปันแจกจ่ายกันในหมู่
ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง สัตว์ป่าบางชนิดชาวบ้านจะไม่ล่า เช่น นกเงือก ชะนี เป็นต้น เพราะเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
และเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ การตัดหน่อไม้ถ้าหน่อไม้เล็กเกินก็จะไม่ตัดปล่อยให้โต
ต่อไปก่อน หน่อที่ใหญ่เกินก็ไม่เอา มีช่วงระยะเวลาในการตัดหน่อไม้เพื่อให้มีไม้ไ ผ่รุ่นใหม่ทดแทนของเดิม เป็นต้น
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สาหรับการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณที่มีตามธรรมชาติ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้พืชมาเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค เป็นเครื่องรางของขลัง หรือไม้ที่จะใช้ในพิธีกรรม
ต่างๆ รูจ้ ักวิธีการปลูกพืชให้ผสมผสานกับการดาเนินชีวิต เช่น วิธีการปูลกข้าวไร่ การหว่านเมล็ดผักชนิดต่างๆ วิธีการ
เก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้เพาะปลูกในปีถัดไป สาหรับประเด็นปฏิบัตกิ ารทางวัฒนธรรมในการพิทักษ์อาหาร พบว่า
1. การผลิตและหาอาหาร
จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่ วม การผลิตอาหารเป็นกิจกรรมที่สาคัญของชีวิต การผลิต
อาหารเพื่อนามาบริโภคภายในครอบครัวและชุมชน ได้อาศัยวัตถุดบิ จากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน้า
ป่าไม้และธาตุอาหารที่มีต่อพืชผลที่ชาวบ้านเพาะปลูก นอกจากนี้ชาวบ้านยังสามารถผลิตอาหารได้เองจากไร่และสวน
หลังบ้าน เพื่อให้มีอาหารในการบริโภคอย่างหลากหลายและแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล การใช้ประโยชน์จากที่ดิน
โดยรอบชุมชน โดยทั่วไปนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้ว ยังมีการทาเกษตรกรรม ปลูกข้าวไร่ และการเลี้ยงสัต ว์
สาหรับการมีอยู่ของอาหารผลการวิจัยพบว่า สามารถแยกออกได้เป็นสองประเด็น คือ
1.1 แหล่ ง อาหารที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เอง กะเหรี่ ย งบ้ า นบ้ า นบ้ อ งตี้ ล่ า งอยู่ บ นพื้ น ฐานของการท าการ
เกษตรกรรมเป็นหลัก ทามาหากินบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ดิน น้า ป่าไม้ ด้วยระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น และอยู่อย่าง
ค่อนข้างปิดตัวจากโลกภายนอกมาเป็นเวลานาน ต้องใช้เวลาปรับตัว จากหน่วยงานพัฒนาของทางราชการต่างๆ เป็น
หมู่บ้านที่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น หน่วยงานให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็น
พื้นที่นาร่องในการดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ ทาให้สังคมกะเหรี่ยงเริ่มมีการปรับตัวเข้า
กับกระแสที่เ ปลี่ย นแปลงไป วีถี ปฏิบัติการทางานก็ เช่นเดี ยวกัน กะเหรี่ย งถู กเลี้ย งดูแ ละฝึก ฝนให้พ่ึงตนเองและ
ช่วยเหลือกันจากการเรียนรู้ในวิถีปฏิบัตขิ องครอบครัวและการทาไร่ข้าวตั้งแต่เล็ก ลูกจะเรียนรู้ตั้งแต่อยู่บนหลังแม่ ใน
ไร่จะมีการปลูกกระท่อมเล็กๆ ไว้พักอาศัยชั่วคราว ไว้สาหรับการพักขณะเหนื่อยจากการทาไร่ สาหรับแหล่งอาหารใน
ยุคแรกๆ ของหมู่บ้านบ้องตี้ลา่ งนั้น มีรูปแบบและวิถีการผลิตที่เรียบง่าย มีการทาไร่แบบดั้งเดิม ปลูกข้าวพอกินและมี
ชีวติ ที่สงบสุขอยู่กับป่า ขณะเดียวกันแหล่งอาหารที่ชาวกะเหรี่ยงบ้างบ้องตี้ล่าง สามารถผลิตขึ้นเอง ยั งมีรูปแบบอื่นๆ
ที่มีวิถีการเข้าถึงแหล่งอาหาร เช่น ที่บ้านหรือที่อยู่อาศัย ชาวกะเหรี่ยงจะนาพันธุ์มาจากธรรมชาติ มาปลูกไว้บริเวณ
ละแวกที่อยู่อาศัย ซึ่งอาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัวที่จาเป็นต้องใช้ในการประกอบ
อาหารในแต่ละมื้อ จาพวกพริก ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบพลู ฯลฯ ดังคากล่าว
“การเดินทางในอดีตชุมชนตรงนี้เป็นป่า ไม่สามารถเดินทางออกไปติดต่อในตัวไทรโยคได้ เนื่องจากเราอพยพ
เดินทางมากจากเมียนมาร์ ดังนั้นที่อยู่อาศัย อาหารการกิน ก็หาจากป่า ห้วย หนอง คลอง บึง และที่สาคัญ เราได้
เรียนรู้วิถีชีวติ จากบรรพบุรุษของเรา” (พุ -, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560)
1.2 แหล่งอาหารตามธรรมชาติ จากการบันทึกในแบบสารวจบริโภคอาหารของชาวกะเหรี่ยงมีวิถี
ชีวิตที่เรียบง่าย รู้จักพึ่งพาธรรมชาติ แหล่งอาหารตามธรรมชาติในพื้นที่ได้แก่ ห้วยบ้องตี้ ป่า และบริเวณรอบที่อ ยู่
อาศัย โดยส่วนประกอบของอาหารที่ได้มานั้น มาจากแหล่งเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นพืชอาหารที่เจริญเติบโตได้เองตาม
ธรรมชาติ และออกตามฤดูกาลต่างๆ เช่น กระถิ่น มะขาม ตาลึง ฟักข้าว ผักบุ้ง ขี้เหล็ก ผักกรูด ผักหนาม บอน
เห็ดโคน หน่อไม้ เป็นต้น หรือไม่ก็สัตว์ประจาถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว สอดคล้องกับคากล่าว
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“อาหารของเราที่หาได้ในอดีต คือ หาจากป่า ห้วย หนอง และการล่าเป็นส่วนใหญ่ บางครั้งล่า จับมาได้ ก็
เอามาเลี้ยง ตามที่น้องเห็นเลย ไก่ป่า หมูป่า จับมาเลี้ยงจนผสมพันธุ์เองได้แล้ว ” (คารมณ์ บุญลอย, สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม 2560)
“เราอยู่กับป่า อยู่กับห้วย ดังนั้น วิถีชีวิตเราก็ต้องสั มพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน ก็
สามารถหาจากป่า หรือแหล่งที่เกิดขึ้นตามถนนหนทาง และสามารถหากินได้ตลอดปี” (พะยงค์ ชาวนาตรี, สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560)
1.3 อาหารที่หาซือ้ จากตลาดหรือร้านของชาในหมู่บ้านหรือมีผู้นามาจาหน่ายในหมู่บ้านการซื้อผัก
และการซื้อเนื้อสัตว์ นับวันจะเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในแหล่งธรรมชาติมีปริมาณไม่เพียงพอ และการคมนาคม
สะดวกขึน้ จึงมีผู้นาพืชผักต่างๆ ตลอดจนเนื้อสัตว์จากตัวเมืองหรือชุมชนข้างเคียงมาจาหน่ายมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้า
ที่มาจากตัวอาเภอสังขละบุรีซึ่งนาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน และราคาสินค้าถูกกว่าของที่นาไปจากตัวอาเภอทอง
ผาภูมิซึ่งมีแหล่งผลิตในประเทศไทย และชาวกะเหรี่ยงเริ่มมีอาชีพรับจ้างทั่วไปมากขึ้นแหล่งที่มาของอาหารในส่วนนี้
ได้แก่ ตลาดนัดในชุมชน ร้านค้าในหมู่บ้าน และพ่อค้ารถเร่ ส่วนประกอบของกับข้าวที่ได้มาจากแหล่งนี้ส่วนใหญ่จะ
เป็นสิ่งที่ชุมชนไม่สามารถผลิตเอง หรือมีขั้นตอนในการกระทาที่ยงุ่ ยากซื้อหามาจะสะดวกกว่า เช่น เกลือ น้าปลา กะปิ
น้ามันพืช ผลชูรส น้าตาลทราย ปลากระป๋อง น้าพริกแกง วุ้นเส้น ไข่เป็น ไข่ไก่ และเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ดังคากล่าว
“ปัจจุบันอาหารมีเข้ามาในชุมชน คือ มีรถกับข้าวมาขายทุกๆ วันพุธ และมีตลาดนัดประจาในวันเสาร์ตอน
บ่าย 2 โมง ที่หน้าวัด และก็มรี ้านค้าในชุมชนหลายหลังที่สามารถหาซือ้ ของใช้ ของกินได้ตลอด” (พอมุง - , สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560)
1.4 แหล่งอาหารที่มาจากญาติหรือเพื่อนบ้าน ส่วนประกอบของอาหารที่ได้จากการแบ่งปันจาก
เครือญาติหรือคนในชุมชน ส่วนใหญ่ พืชพืน้ บ้าน พริก ถั่วฝักยาว มะเขือ มะขาม สมุนไพรต่างๆ ในชุมชน และเนื้อสัตว์
ที่ล่า มาได้ แหล่ งที่ม าของอาหารประเภทนี้ มีสัด ส่ว นที่ น้อยที่สุ ด ซึ่ง อาจเป็นเรื่อ งของการสะท้อ นถึ งลั กษณะของ
ความสัมพันธ์ในชุมชน ดังคากล่าว
“เราล่าอะไรมาได้ เราก็มีการแบ่งปันกันหมดนะ โดยเฉพาะญาติๆ ที่อยู่ใกล้ๆกัน เพราะว่ากินไม่หมด” (แสง
- , สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560)
“บางครัง้ พ่อเราไม่สามารถเข้าไปป่าล่าสัตว์ได้ เขาก็ไปกันเอง แล้วหามาได้ ก็มาแบ่งให้ครอบครัวเรา” (นอรี
- , สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560)
2. ภูมิปัญญาถนอมอาหารให้มกี ินมีใช้ตลอดปี
ภูมิปัญญาอาหาร เป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ การเรียนรู้ และความเข้าใจในชีวิตต่อธรรมชาติ
ภูมปิ ัญญาอาหารเป็นศิลปะแบบไทยๆ ไม่วา่ จะเป็นของแต่ละภาคแต่ละชุมชน สาหรับวิธีการรักษาอาหารของชาวกระ
เหรี่ยงสรุปได้ดังนี้
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การตาก กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านบ้องตี้ล่าง มีการใช้วิธีการถนอมอาหารด้วยการตากแห้ง เช่น การนา
เนื้อสัตว์มาหมักและตากแห้ง เพื่อเก็บไว้รับประทาน ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของสาลิกา “การนาของชนิดต่างๆ มาตากเป็นวิธีการที่สามารถเก็บไว้ทานได้นาน เช่น บางที เราได้เนื้อหมูป่า เนื้อเก้ง ก็
เอาหั่นชิน้ บางๆ แล้วก็ตาก สามารถเก็บไว้กินได้นานเลย และบางที ก็เอาพวกเมล็ดผัก หรือผักต่างๆ มาตาก เพื่อใช้ใน
การเพาะปลูกในปีตอ่ ไป” (สาลิกา - , สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560)
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ มาลี - ได้กล่าวว่า
“อาหารมีหลายประเภทที่ทาด้วยการตาก ข้าวก็สามารถเอามาตากได้ (ถ้าเหลือ) และก็มีเนื้อสัตว์ประเภท
ต่างๆ เมื่อก่อนไม่มตี เู้ ย็นใช่มยั้ ละ ก็ใช้วธิ ีการตากนี่ละ ” (มาลี - , สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560)
เห็นได้วา่ กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงใช้รูปแบบวิธีการตากแห้ง ในการเก็บรักษาอาหารประเภทเนื้อสัตว์และ
ใช้รูปแบบดังกล่าวในการตากพริกกะเหรี่ยงเพื่อจะได้ส่งขายหรือเก็บไว้บริโภคได้นาน สาหรับเนื้อสัตว์ การเลือกใช้
รูปแบบการถนอมอาหารโดยวิธีการตาก มักได้มาจากการล่าในป่าหรือซื้อมาจากรถที่มาขาย ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ และมี
การสืบทอดมาถึงปัจจุบัน
การดอง วิธีการรักษาโดยการดองอาหารของกลุม่ ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้านบ้องตี้ล่าง มีหลายประเภท เช่น
หน่อไม้ดอง ลูกเนียงดอง ซึ่งสอดคล้องกับการพูดคุยกับ เจน “การดองก็มีหลายอย่างนะ เนื้อสัตว์ก็สามารถดองได้ แต่สิ่งที่สาคัญที่เราใช้ดอง คือ ผัก พวกหน่อไม้ เพราะ
เวลาหน่อไม้ออกช่วงหน้าฝน ออกครัง้ ละมากๆ กนามาดองเก็บไว้ และสามารถเก็บไว้ทานได้เป็นปีๆ เลยละ” (เจน - ,
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560)
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีหน่อไม้ดองแทบทุกบ้าน รูปแบบการดอง สืบทอดจากบรรพบุรุษ ในช่วงฤดูฝนจะมี
หน่อไม้มาก ชาวกะเหรี่ยงจึงนาหน่อไม้มาดองไว้บริโภค การแช่แข็งปัจจุบันนิยมแพร่หลายมากขึ้นถึงแม้ว่าตู้แช่หรือ
ตูเ้ ย็นจะมีราคาสูงและมีจาหน่ายอาหารแช่เย็นในร้านสะดวกซื้อในหมู่บ้าน เพราะช่วยประหยัดเวลาเเละเเรงงานในการ
ประกอบอาหาร นอกจากนี้ อาหารแช่เเข็งจะสดและมีรสชาติดกี ว่าอาหารกระป๋อง
“ทุกวันนี้ของที่ซอื้ หรือของที่ได้จากการหาจากไร่ ก็จะมีวธิ ีการเก็บอีกอย่าง คือ แช่ในตูเ้ ย็น…” (เพียงจิตร - ,
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559)
วิธีการรักษาอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การเก็บไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่ แต่ก็มีในบางครอบครัวเท่านั้น และจะมี
อยู่ในร้านค้าในหมู่บ้าน และชาวกะเหรี่ยงหลายครอบครัวอาจจะมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการมีตู้เย็นในครอบครัว
ได้ กล่าวได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านบ้องตี้ล่างมีความมั่นคงทางอาหาร เพราะมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ ทั้งพืชพรรณนานาชนิดและสัตว์ป่า ที่ชาวบ้านสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียง ถึงแม้ในปัจจุบันจะทาได้
ยากกว่าในอดีต เพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าลดลง อย่างไรก็ตาม ก็ยั งคงมีชาวบ้านส่วนหนึ่งเข้าป่าไป
หาอาหารตามธรรมชาติอยูด่ ังเช่นอดีตป่าและธรรมชาติบริเวณรอบ ๆ ชุมชนจึงยังคงเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญที่จะเข้า
ไปถึงแหล่งบริโภค กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้านบ้องตี้ลา่ งมีวถิ ีการผลิตที่เอื้อต่อการมีอาหารไว้บริโภคตลอดปี ไม่วา่
จะเป็นการปลูกข้าวไร่ไว้บริโภคเองในครอบครัว (ไม่ขาย) และมีการปลูกพืชผักไว้รอบ ๆ บ้านหลากหลายชนิด อีกทั้ง
กลุ่ม ชาติพัน ธุ์ก ะเหรี่ย งบ้า นบ้ องตี้ล่า ง ยั งคงสืบทอดวัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาของชาวกะเหรี่ ยงที่เป็ นการรั กษา
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ธรรมชาติให้สามารถมีแหล่งอาหารไว้บริโภคตลอดปี และมีการรักษาอาหารไว้บริโภคได้นาน ๆ อย่างการถนอม
อาหารในรูปแบบต่างๆ กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านบ้องตี้ลา่ งส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาประเด็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการพิทักษ์อาหารของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้าน
บ้อ งตี้ล่า ง ต าบลบ้ องตี้ อ าเภอไทรโยค จัง หวัด กาญจนบุรี ชุมชนมีฐ านทรั พยากรธรรมชาติที่อุ ดมสมบู รณ์ ชาว
กะเหรี่ยงสามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ ถึงแม้ปัจจุบันจะทาได้ยากกว่าในอดีต เพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่า
และสัตว์ป่าลดลง และเรื่องกฎหมาย พ.ร.บ.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ตาม อย่างไรก็ดี กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้าน
บ้องตี้ล่าง สามารถเข้าถึงอาหารจากแหล่งบริโภคต่างที่สามารถหาได้จากชุมชน ทั้งแหล่งที่ผลิตขึ้นเองจากไร่ มีการ
ธารงรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนบ้านไร่ป้าร่วมกัน มีวิถีการผลิตเอื้อต่อการมีอาหารไว้บริโภคตลอดปี ใช้
ระบบภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุในชุมชน เป็นการรักษาธรรมชาติให้สามารถมีแหล่งอาหารไว้บริโภคตลอดปี โดย
กระบวนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดารงชีวิตจากการพึ่งพาฐานทรัพยากรของชุมชน ตกทอดเป็นมรดกของกลุ่มชนแห่ง
ภูมิปัญญาของวิถี “ลือกาเวาะ” ที่ควบคู่ไปกับพิธีกรรม ความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งคุ้มครองธรรมชาติเกี่ยวข้องกับ
วิ ถี ชี วิ ต ตั้ ง แต่ เ กิ ด จนตาย เป็ น ทรั พ ย์ ส มบั ติ ที่ ล้ าค่ า ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ก ะเหรี่ ย งที่ ส อนให้ ลู ก หลานดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า ลาห้วย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ตามวี "ถ่งเมียเวาะ" ที่ทาให้ชุมชนแห่งนี้
สามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
บ้านบ้องตี้ลา่ ง ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีฐานความหลากหลายจากทรัพยากรท้องถิ่น
ชุมชนมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพชุมชนแห่งนี้ติดต่อกับประเทศชายแดน มีแนวทิวเขา
ตะนาวศรีกันพรมแดนระหว่างกัน ทาให้กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ ถึงแม้ปัจจุบัน
จะทาได้ยากกว่าในอดีต เพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าลดลง และเรื่องกฎหมาย พ.ร.บ.เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าก็ตาม อย่างไรก็ดี กะเหรี่ยงบ้านไร่ป้า สามารถเข้าถึงอาหารจากแหล่งบริโภคอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุรชัย รักษาชาติ (2545) และวัลย์ลกิ า สรรเสริญชูโชติ (2545) และนพรัตน์ ไชยชนะ (2560) กล่าวว่า วิถีชีวิตของคน
ชายขอบ มีการผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือนตลอดทั้งปี โดยมีแบบแผนของการผลิตข้าวให้
พอเพียง ได้แก่การนาภูมิปัญญาเดิมของบรรพบุรุษตนเองกลับมาใช้ใหม่ ปรากฎการณ์ดังกล่าวสามารถสร้างความ
มั่น คงทางอาหารให้ กั บชุม ชน ชุม ชนท้อ งถิ่ น เองจะต้อ งอาศั ย กระบวนการมีส่ ว นร่ ว ม ในการบริ ห ารจั ด การฐาน
ทรัพยากรร่วมกัน นอกจากนี้ประเด็นดังกล่าวถึงแม้ว่าชุมชนแห่งนี้จะเรียนรู้และปรับตั วเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้ ง ปั จ จั ย ภายในชุ ม ชนและปั จ จั ย ภายนอกชุม ชนก็ ต าม คนในชุม ชนตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า ทรั พ ยากรในชุ ม ชน
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านไร่ป้า มีการปลูกข้าวไร่เพื่อบริโภคในครอบครัวและเพียงพอสาหรับการกินตลอดปี
การปลูกพืชบริเวณที่อาศัย และการสืบทอดวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาของกลุ่มชาติพันธ์ในชุมชน เป็นการรักษาธรรมชาติ
ให้สามารถมีแหล่งอาหารไว้บริโภคตลอดปี วิธีการพิทักษ์รักษาอาหารไว้บริโภคอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นรูปแบบการถนอมอาหาร ตาก ดอง หมัก ดารงชีวิตจากการพึ่งพาฐานทรัพยากรของชุมชน ตก
ทอดเป็นมรดกของกลุ่มชนแห่งภูมิปัญญาของวิถี “ลือกาเวาะ” ที่ทาให้ชุมชนแห่งนี้สามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ ไชยชนะ (2559) และ สุธานี มะลิพันธ์ (2552) กล่าวว่า
วิถีลอื กาเวาะ และถ่งเมียเวาะ เป็นเรื่องของการทามาหากินและพิธีกรรมความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งคุ้มครองตาม
ธรรมชาติเกี่ ย วข้ อ งกั บวิถี ชี วิต ดั้ ง แต่เกิ ด จนตาย เป็ น ทรั พ ย์ส มบั ติอั น ล้ าค่ า ของกะเหรี่ ย งที่ ส อนให้ ลู ก หลานดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า ลาห้วย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชน รูปแบบการดาเนินชีวิตดังกล่าวส่งผลให้เกิด
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ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนกะเหรี่ยงสอดคล้องกับแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนหรือเกษตรทางเลือก ที่ชุมชนสืบ
ทอดมาอย่างยาวนานเป็นการสร้างความยืดหยุ่น ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ที่
สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะระดับครัวเรือนของชุมชนแห่งนี้ได้อย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
สาหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนามนุษย์และสังคม จากประเด็นที่ค้นพบปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการ
พิทักษ์อาหารของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้านบ้องตี้ล่างนี้ องค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่นหรือผู้รับผิดชอบทา ง
วัฒนธรรม สามารถนาเอาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิชีวิต ซึ่งส่งผลต่อการ
เกิดความมั่นคงทางอาหารหรือไม่มั่นคงทางอาหาร หากเกิดความมั่นคงจะทาให้อย่างให้มีความยั่งยืน หรือไม่เกิด
ความมั่นคงจะทาอย่างไรให้เกิดความมั่นคงต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการพิทักษ์
อาหารของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ ในดินแดนประเทศไทย เพราะจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
ระหว่างวิถีชีวิตของในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งต่อไปในอนาคตสามารถสร้างเป็น
โมเดลในการพัฒนาหรือหาแนวทางในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนตัวเองต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี ที่ ส นั บสนุ น งบประมาณในการวิจั ย ครั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ
ดร. พลวั ต วุ ฒิประจัก ษ์ อาจารย์ประจ าหลั ก สู ต รและการจั ดการเรี ย นรู้ ผู้ ร่ว มวิจั ย ในโครงการวิจั ยครั้ ง นี้ ที่ ใ ห้
คาแนะนาและตรวจแก้ข้อบกพร่อง ซึ่งทาให้ผู้ศึกษาได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์
อย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจนทาให้งานวิจัยฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ขอบคุณ
จอย จิ๋ว บ็อบ แนน ลูกศิษย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนผู้ร่วมเก็บข้อมูลวิจัย และขอขอบพระคุณกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
บ้านบ้องตี้ลา่ ง ตาบลล้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้ความเข้าร่วมในการอนุเคราะห์ขอ้ มูลในการทาวิจัย

เอกสารอ้างอิง
คมลักษณ์ ไชยยะ. (2551). กะเหรี่ยงใน/นอก : ปฏิสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ณ อาณาบริเวณชายแดน. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา. มหาวิทยาลัยศิลปกร.
จอมขวัญ ชุมชาติ. (2558). ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนโคกพยอม ตาบลละงู จังหวัดสตูล. วิทยานิพนธ์
ศิปลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ณรัชช์อร ศรีทอง. (2556). แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติตาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: โอ
เดียนสโตร์.
นพรัตน์ ไชยชนะ. (2559). ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยความมั่นคงทางอาหารที่มีผลต่อสุขภาวะพระสงฆ์ บ้าน
ไร่ ป้า ต าบลห้ว ยเขย่ง อ าเภอทองผาภู มิ จัง หวั ด กาญจนบุ รี. กาญจนบุรี : สถาบั นวิจั ยและพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
นพรัตน์ ไชยชนะ. (2560). ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการพิทกั ษ์อาหารบ้านป่านางเย้อ ตาบลหนองบัว อาเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
นฤดม บุญหลง และกล้าณรงค์ ศรีรอต. (2545). อาหารเพื่อมนุษยชาติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2840

ปิยนาถ อิ่มดี. (2547). ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านป่าคา หมู่ที่ 2 ตาบล
สวก อาเภอน่าน จังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาการ
พัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิพัฒน์ เรืองงาม. (2533). ชาวกะเหรี่ยงและวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยง ตาบลไล่โว่ อาเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ภัทรพร รุ่งจริญ. (2544). ประเพณีอั้งมีถ่อง. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรงศึกษาธิการ.
ยศ สันตสมบัต.ิ (2556). มนุษย์กับวัฒนธรรม. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมศั ก ดิ์ ไชยโกมิน ทร์ และวรวุ ธ สุ ว รรณฤทธิ์ . (2542). สงคราม 9 ทั พ : มหายุ ท ธ์ แ ห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ .
กรุงเทพฯ: แสงดาว.
เรวดี อุลิต. (2552). 80 ปี ของชุมชนบ้านบ้องตี้ จากหมู่บ้านกะเหรี่ยงถึงหมู่บ้านชายแดน. วิทยานิพนธ์สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วรวุธ สุวรรณฤทธิ. (2557). กระเหรี่ยงชาติที่ไม่เคยมีดินแดนเป็นของตนเอง. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี.
วัลย์ลกิ า สรรเสริญชูโชติ. (2545). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในวิถกี ารผลิต และระบบความสัมพันธ์ทางสังคม
ในมิติชายหญิงของชุมชนกะเหรี่ยง: ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านทิพุเย หมู่ที่ 3 ตาบลชะแล อาเภอทองผา
ภู มิ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี. วิทยานิพ นธ์ พั ฒ นาชุม ชนมหาบั ณ ฑิต , สาขาวิชาการพั ฒ นาชุม ชน คณะสั ง คม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศยามล เจริญรัตน์. (2556). ความมั่นคงทางอาหารป่าชุมชนกับการผลักดันเรื่องความเป็ นธรรมเพื่อชุมชน
ท้องถิ่น. รายงานการประชุมวิชาการประจาปี 2557. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธานี มะลิพัน ธ์. (2552). ความมั่นคงทางอาหารของชาวลั วะบ้ านป่ ากา อาเภอบ่อเกลือ จัง หวัด น่าน.
วิทยานิพ นธ์ ปริ ญญามหาบั ณฑิต , สาขาวิชาการจัด การทรัพ ยากรชีวภาพ คณะทรัพ ยากรชีว ภาพและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี.
สุรชัย รักษาชาติ. (2545). ความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของคนชายขอบ : รูปแบบการบริโภคและ
แหล่งที่มาของอาหารของครัวเรือนภาคตะวันตกประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยามหิดล.
องค์ บรรจุน. (2553). สยาม : หลากเผ่าหลายพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : มติชน
สัมภาษณ์
อนัญญา ปรึกษา. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ ง. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
สไวย วิเศษคุณาการ. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ ง. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
นิพทิ ทองเปาะ. ชาวบ้านบ้องบ้องตีล้ ่าง. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
พลอย มิลินกูร. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ ง. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ทองคา บุตรจัง. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ ง. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5พฤษภาคม 2560
ธง ชัยสงค์. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ ง. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560
เพียงจิตร -. ชาวบ้านบ้านบ้องตี้ลา่ ง. สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2559.
คารมณ์ บุญลอย. ชาวบ้านบ้านบ้องตี้ลา่ ง. สัมภาษณ์ มกราคม 2560.
Proceeding พะเยาวิจยั 8
2841

พุ -. ชาวบ้านบ้านบ้องตี้ลา่ ง. สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2560.
พะยงค์ ชาวนาตรี. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ ง. สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2560.
พอมุง -. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ ง. สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2560.
แสง -. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ ง. มภาษณ์ 9 มกราคม 2560.
นอรี -. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ ง. สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2560.
มาลี -. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ ง. สัมภาษณ์ 1 พฤษภาคม 2560.
สาลิกา -. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ ง. สัมภาษณ์ 20 พฤษภาคม 2560.

Proceeding พะเยาวิจยั 8
2842

การศึกษาและพัฒนาการนาผ้าฝ้ายทอมือ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา: กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมือบ้ านดอนหลวง อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน
Study and Development Applies Products from Cotton Hand Made to Products
Design,Case Study : The Cotton Hand Weaving Groups at Donluang Village,
Amphur Pasang, Lamphun Province.
กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค1*
Kittipong Keativipak1*
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและพัฒนาการนาผ้าฝ้ายทอมือมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่นให้มีสินค้ามากขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นและได้รูปแบบที่
สามารถนาไปพัฒนาและต่อยอดทางความคิด รวมถึงความร่วมมือกันระหว่างชุมชนในการผลิตชิ้นงาน กรณีศึกษา
กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน โดยทาการศึกษาและลงพื้นที่สารวจรูปแบบ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือที่ชุมชนผ้าฝ้าย ทอมือบ้านดอนหลวงและละแวกใกล้เคียง (จังหวัดลาพูนและ
จังหวัดเชียงใหม่) รวมถึงการสัมภาษณ์ความต้องการและลักษณะการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มร้านค้า ผู้ผลิต
และผู้จาหน่ายสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง เพื่อให้ข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้กลับไปต่อยอด พัฒนาให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายและความต้องการของสังคมในปัจจุบัน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Image Planning)
และแนวโน้มในการออกแบบเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลงานจากการศึกษาที่ได้ทาการ
ออกแบบและพัฒนาจาแนกได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่ การออกแบบและพัฒนาเครื่องนุ่งห่ม(เสื้อผ้าสาหรับเด็ก)จานวน 25
รูปแบบและการออกแบบกระเป๋าสตรีจานวน 25 รูปแบบ ซึ่งผลงานที่ได้รับการออกแบบ ใช้ขอบเขตการออกแบบคือ
ต้องมีคุณค่าของ ธรรมชาติหรืองานหัตถกรรม มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น วัสดุและกรรมวิธีการ
ผลิตของท้องถิ่น ผลิตได้จริง ใช้สอยดี เหมาะสมกับวัสดุท้องถิ่น ความสวยงามและความน่าสนใจและรูปแบบแปลก
ใหม่ สะดุดตา
ซึ่งผลจากการแจกแบบสอบถามกลุ่มประชากร เพื่อทาการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจ (4P) ที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาแล้วจานวน 350 คน พบว่า ภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกในระดับมากที่สุดต่อผลิตภัณฑ์ ( x = 4.27) โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือสามารถต่อยอดพัฒนารูปแบบและ ลวดลายในอนาคตได้ ( x = 4.41) รองลงมาอีก
4 อันดับได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือสะท้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้มี มูลค่าเพิ่มมากขึ้น ( x = 4.37)
1

สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลาปาง จังหวัดลาปาง
Industrial Crafts Design Faculty of Fine and Applied Art Thammasat University Lampang Campus, Lampang Province
*Corresponding author e-mail : Keativipak@yahoo.com
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ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือมีรูปแบบและการประยุกต์ที่สวยงามและเป็นที่ดงึ ดูดใจ / ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือเป็น
การใช้เทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบเดิมมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ( x = 4.35) ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ
สามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ ( x = 4.34) ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือสะท้อน
ความเป็นเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของความเป็นท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน ( x = 4.33) และภาพรวมความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ใหม่ทั้งหมดจากการวิจัยอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 8.23 จากคะแนนเต็ม 10)
คาสาคัญ : การออกแบบ ผ้าฝ้ายทอมือ ผลิตภัณฑ์

Abstract
This research paper is aimed at the study and development of hand woven cotton used to develop
innovative products, as well as promoting local handicrafts to increase the product range, increase revenue and
form a functional model for development and further ideas about the synergies between the communities
involved in production. The field of study for this research is the cotton weaving village of Bahn Don Luang,
district PaSang, Lamphun Province.
This research was conducted with the model completed onsite and the product transferred from the
weaving community at Bahn Don Luang and its neighborhood (Lamphun and Chiang Mai Provinces). This
included an interview about the needs and properties of the product models from the groups of sellers,
producers and suppliers from the cotton weavers of Bahn Don Luang, in order that the information and results
could be taken and used to further the development of the set targets and requirements of modern day society.
Image planning theory and the design trends were used to help analyze and develop products. The research
results of the design and development can be categorized into 2 groups. These include the design and
development of the soft cotton product range (children’s clothing) which has 25 designs; then there is the ladies
hand bag range with another 25 designs. The results found from the interviews is that the scope of designs
must use the natural attributes or the handicrafts are unique to the local cultural art; use local materials and
production methods, genuinely produced using quality thread appropriate to local materials; be beautiful,
interesting and have unique eye catching designs.
The results of the collection of the data from the field study interviews used to conduct this research on the
opinions and satisfaction (4P) of the products transferred from cotton weaving that had been already developed
and designed found that the 350 people which made up the sample group had a positive attitude to a high
level about the product range ( x = 4.27). The issues the sample group agreed about the most include that the
handwoven cotton products could be used to further develop design and patterns in the future ( x = 4.41).
Dropping down another 4 ratings the hand woven cotton products reflected that the development of the original
product had increased its value ( x = 4.37). The handwoven cotton products had form and function that is both
beautiful and attractive / and they are produced using original local techniques to create new products ( x =
4.35). The handwoven cotton products are able to be developed into a product that can clearly increase the
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value of the economy for the community ( x = 4.33). The product satisfaction that the handwoven cotton goods
has had and innovative design that has been completely freshly and innovatively designed from the research
had the highest rating level of (8.23 from 10 points).
Keywords : Design Cotton Hand Weaving Products

บทนา
กรมศิลปากร (2532) การทอผ้านับเป็นวัฒนธรรมสาคัญของล้านนามาแต่อดีต ที่ได้มีการสืบทอดกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่น โดยผู้หญิงจะมีบทบาทในการทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน นอกจากประโยชน์ใช้สอยด้านเครื่องนุ่งห่มของสมาชิก
ในครอบครัวแล้ว ผ้าทอยังสะท้อนถึงบุคลิกลักษณะของหญิงชาวล้านนาว่าเป็นผู้มีความละเอียดอ่อน มีความมุ่งมั่น
พยายาม จากฝีมอื การทอผ้าที่ประณีตสวยงาม อาเภอป่าซางเป็นอาเภอหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย

ภาพที่ 1 ลักษณะการทอผ้าด้วยกี่แบบโบราณ ที่มีการสืบสานและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยผู้หญิงจะมีบทบาท
ในการทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน นอกจากประโยชน์ใช้สอยด้านเครื่องนุ่งห่มของสมาชิกในครอบครัว ผ้าทอ
สะท้อนถึงบุคลิกลักษณะของหญิงชาวล้านนาว่าเป็นผูม้ ีความละเอียดอ่อนอีกด้วย
( ที่มา : ถ่ายภาพโดยกิตติพงษ์ เกียรติวภิ าค / สถานที่ บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลาพูน )

บ้านดอนหลวง ชาวบ้านส่วนใหญ่มีเชื้อสายชาวเมืองยองในประเทศพม่า ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ณ บ้านดอน
หลวง เมื่อกว่า 200 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัฒนธรรมการทอผ้าสืบทอดต่อกันมา แทบทุกครัวเรือนได้รับการถ่ายทอดมรดก
ภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายแบบโบราณ สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ภายในหมู่บ้านจึ งเรียงรายไปด้วยร้านขายผ้าฝ้าย
ทอมือทั้งร้านเล็ก ร้านใหญ่ ชาวบ้านดอนหลวงก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมและกรรมวิธีการทอผ้าฝ้ายแบบโบราณไว้อย่าง
สมบูรณ์ บ้านดอนหลวงจึงเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือแบบโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ผ้า
ฝ้ายทอมือที่จาหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวสาคัญในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของบ้านดอนหลวง
ผลงานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือของชาวบ้านดอนหลวง มีความโดดเด่น ทางด้านศิลปหัตถกรรมการทอผ้า
ฝ้ายอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลาพูน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการพัฒนารูปแบบ สีสัน ลวดลายให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ของตลาด โดยได้มีการผลิตเป็นปลอกหมอน ผ้าม่าน ผ้าคลุมเตียง ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ อีกหลายรูปแบบ ซึ่งได้รับความนิยมจากทัง้ ในและต่างประเทศสั่งซื้อสินค้าผ้าฝ้ายทอมือของชาวบ้านดอนหลวง
ตาบลแม่แรงเป็นจานวนมาก
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ภาพที่ 2 ลักษณะของชุมชน ภายในหมู่บ้านดอนหลวงหมูท่ ี่ 7 ตาบลแรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ที่มีการผลิต
ผ้าฝ้ายทอมือ และจาหน่ายสินค้าที่แปรรูปจากผ้าฝ้าย
แต่ในสภาวะในปัจจุบัน ลักษณะของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้ผ้าฝ้ายทอมือมาสร้างสรรค์มาทาการแปรรูป
ทีม่ อี ยู่ในชุมชนนั้น มักจะมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เหมือนเดิม และคล้ายคลึงกันมาเป็นระยะเวลาที่นาน ไม่มีการริเริ่ม
สร้างสรรค์ พัฒนาและออกแบบให้เกิดความแตกต่างแปลกใหม่หรือน่าสนใจ ทาให้แต่ละกลุ่มภายในหมู่บ้าน ทาการ
ผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือในรูปแบบเดิมๆ ออกมามากเกินความจาเป็น ทาให้ลักษณะของ
ผลงานที่ ไ ด้ ไ ม่ไ ด้ รับการปรุ ง แต่ง และพั ฒ นาตามกระแสของผู้ บริ โ ภคในสั ง คมปั จ จุ บัน อีก ทั้ ง จากสภาวะการค้ า
ในปัจจุบันการแข่งขันในเรื่องการตลาดนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากผู้บริโภคมีโอกาส ในการ
เลือกซือ้ สินค้า ทัง้ ในรูปแบบที่พึงพอใจ และมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

ภาพที่ 3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ทาการแปรรูปมาจากผ้าฝ้ายทอมือ ภายในชุมชน ส่วนมากจะเป็นลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน และผลิตออกมาเป็นจานวนมาก ซึ่งรูปแบบดังกล่าวไม่ได้ทาการพัฒนาให้เกิด
รูปแบบใหม่ ทาให้สินค้าที่มีอยู่ ไมน่าสนใจและไม่มคี วามแปลกใหม่เท่าที่ควร
( ที่มา : ถ่ายภาพโดยกิตติพงษ์ เกียรติวภิ าค / สถานที่ บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลาพูน )
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นถึงความงาม ความเป็นเอกลักษณ์ และกลิ่นอายของวัฒนธรรม จากรุ่นสู่รุ่นของ
ผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง มาทาการศึกษาและพัฒนาการนาผ้าฝ้ายทอมือมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความร่วมสมัยและเป็นที่น่าสนใจ แปลกใหม่ เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันและความต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภค โดยในการออกแบบนั้น จะมีการนาเอาวัสดุพ้ืนถิ่น รวมถึงเทคนิคต่างๆที่มีอ ยู่ในชุมชนใกล้เคียงใน
จังหวัดลาพูน ที่สามารถหาได้ง่าย เช่น หนังเทียม ผ้าลูกไม้ ผ้าซับ ผ้าอัดเป็นต้น เข้ามามีบทบาทและนามาประยุกต์
พัฒนาร่วมกันให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ แตกต่างไปจากสินค้าเดิมที่มีอยู่ทั่วไป แต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายเดิม
ความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าฝ้ายทอมืออยู่อย่างชัดเจน รวมถึงเป็นทางเลือกใหม่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน
อีกทัง้ ยังสามารถเพิ่มงานและกระจายรายได้ให้กับชุมชนไปพร้อมๆกันอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อการศึกษาและพัฒนาการนาผ้าฝ้ายทอมือ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
กรณีศกึ ษา : กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
2. เพื่อส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่นให้มีสินค้ามากขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นและได้รูปแบบที่สามารถนาไป
พัฒนาและต่อยอดทางความคิด รวมถึงความร่วมมือกันระหว่างชุมชนในการผลิตชิ้นงาน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาแล้ว

วิธีการวิจัย เครื่องมือการวิจัย และระเบียบวิธีวจิ ัย (Research Methodology)
1. ขั้นตอนการศึกษาและพัฒนา เก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูล อันประกอบด้วย
1) ข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับตาบลแม่แรงและบ้านดอนหลวง
2) ข้อมูลเบือ้ งต้นผ้าฝ้ายทอมือ
3) การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อกาหนดแนวคิดการออกแบบ
(Creating products image to define the design concept)
4) แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบ (Trend ปี 2014)
5) หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
6) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
7) การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจในชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
2. สรุปผลข้อมูลจากภาคเอกสารที่ทาการศึกษา เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวความคิดในการพัฒนา
3. ทาการลงภาคสนาม สารวจข้อมูลเชิงลึก กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง อาเภอป่าซาง จังหวัด
ลาพูน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้ลงภาคสนามและศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อนาเนื้อหาและข้อมูลมา ใช้เพื่อวิเคราะห์และ
พัฒนาผลการออกแบบ เช่น การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากร้านค้าเพื่อ คัดเลือกและหาแนวทางในการพัฒนา
ผลิต ภัณ ฑ์ ลั กษณะของขอบเขตต่า งๆที่มีอิทธิพ ลและส่ง ผลกระทบต่อ การสร้ างสรรค์ กระบวนการวิเคราะห์
แนวทางพัฒนาการออกแบบ โดยผู้วจิ ัยได้ทาการศึกษาเนื้อหา สาระสาคัญ ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้
1) การสัมภาษณ์จากร้านค้าผู้ผลิต และผู้จาหน่ายสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ในงาน”แต่งสี อวด
ลาย ผ้าฝ้าย ดอนหลวง ครัง้ ที่ 11และ ครั้งที่ 12” (จานวน 38 ร้านค้า) เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล ปัญหาและความต้องการ
ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้สัมภาษณ์ แยกเป็น
ประเด็นคาถามดังนี้
1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์เดิม ของการแปรรูปผ้าฝ้าย
2. ผลิตภัณฑ์ภายในร้านค้า ที่มียอดจาหน่ายมากที่สุด
3. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ที่มคี วามต้องการในตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน
4. ลักษณะและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของกลุ่มผูผ้ ลิตและผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
2) การจัดทีมสารวจจากการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ ของจานวนรูปแบบแหล่งผลิตผลงาน (ร้านค้า) ของ
ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ทาการพัฒนาและจาหน่ายจากการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือในเทศบาลตาบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลาพูน
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และอัตรารูปแบบและจานวนการผลิต ของผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวงที่มีอยูใ่ นชุมชนและวางจาหน่าย
ในงานแต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้าย ดอนหลวง ครัง้ ที่ 11-12 (จานวน 53 ร้านค้า)
4. สรุปผลจากการศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. กระบวนการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาการออกแบบ
แนวทางในการเข้าสูก่ ารวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
1) วิธีการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและออกแบบ โดยนาเอาหลักการ การสร้างภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ (Image Planning) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ(Characteristics) ด้วย วิธีการใช้ตารางกริด Taste Matrix
เป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการศึกษาท้องตลาดในปัจจุบัน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและกาหนดแผน
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกแบบ ช่วยให้นักออกแบบผู้ซึ่งมีความรู้พ้ืนฐานด้านวัฒนธรรมและความงาม
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับตาแหน่งของภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) (ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา,
2548)
2) การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อกาหนดแนวคิดการออกแบบเพื่อศึกษาแนวโน้มในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การออกแบบ ให้มคี วามสอดคล้องกับ Trend ปี2014 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทีไ่ ด้รับการออกแบบนัน้ มีทิศทางที่มี
ความเหมาะสมกับผู้บริโภค (สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์) และรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) ในสังคม
ปัจจุบัน
3) ใช้หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นเกณฑ์ในการกาหนดคุณสมบัติ การวิเคราะห์ ขั้นตอนและผลการ
นาเอาผ้าฝ้ายทอมือมาทาการออกแบบและประยุกต์เข้ากับวัสดุตา่ งๆโดยใช้หลักเกณฑ์องค์ประกอบของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ของวัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร (2548) แบ่งได้ดังนี้
1. คุณค่าของธรรมชาติหรืองานหัตถกรรม
2. มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3. วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท้องถิ่น
4. ผลิตได้จริง ใช้สอยดี เหมาะสมกับวัสดุทอ้ งถิ่น
5. ความสวยงามและความน่าสนใจ
6. รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา
6. ทาการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ ประกอบด้วย
1) การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ (Preliminaly Sketch) ตามแนวทางที่สรุปจากหัวข้อที่ 2.5
2) พัฒนาแบบร่าง (Idea Development)
3) สรุปผลการออกแบบและคัดเลือกผ้าฝ้าย รวมถึงวัสดุตา่ งๆที่นามาใช้ประยุกต์ในการออกแบบ
4) ตรวจสอบการออกแบบสุดท้าย เพื่อปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปผลิตต้นแบบ
7. ทาการผลิต ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ จากผ้าฝ้ายทอมือมือบ้านดอนหลวง
8. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความคิดเห็นในผลงานของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทาการออกแบบ
และพัฒนาแล้ว โดยใช้แนวทางส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(อ้างใน วรัญญู
อัศวพุทธิ, 2549) ที่กล่าวไว้ว่าส่วนประสมการตลาด( Marketing Mix ) หมายถึง เครื่องมือที่ธุรกิจใช้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของกลยุทธ์การตลาด 4 ประการ (4Ps) ประกอบด้วย
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1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
2) ราคา (Price)
3) สถานที่หรือช่องทางการจาหน่าย (Place)
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
9. การสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการศึกษาและพัฒนาการนา ผ้าฝ้ายทอมือ มาประยุกต์ใช้
ในการสร้า งสรรค์เพื่อ พัฒนาผลิต ภัณฑ์ / กรณีศึกษา : กลุ่ม หมู่บ้า นผ้าฝ้ ายทอมือบ้ านดอนหลวง อาเภอป่ าซาง
จังหวัดลาพูนได้ทาการสารวจความคิดเห็นจากการจัดตั้งแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ได้รับการออกแบบ
สร้ า งสรรค์ ใ หม่ ใ นงานแต่ ง สี อวดลาย ผ้ า ฝ้ า ยดอนหลวงครั้ ง ที่ 13 บ้ า นดอนหลวง อ.ป่ า ซาง จ.ล าพู น ซึ่ ง มี
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 350 คน โดยมี
ประเด็น ในการศึกษา 6 ประเด็น ได้แก่
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2) ทัศนคติตอ่ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์
3) ทัศนคติตอ่ ราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์
4) ทัศนคติตอ่ ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
5) ทัศนคติตอ่ การส่งเสริมการตลาด
6) ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์
10. วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก การสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการศึกษาและพัฒนาการนา ผ้าฝ้าย
ทอมือ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
11. สรุปผลการศึกษาและพัฒนา
12. ทาการเสนอ เผยแพราผลงานและถ่ายทอดงานวิจัย
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เก็บรวบรวมและศึกษา
ข้อมูล
สรุปผลข้อมูลจากภาคเอกสารที่ทาการศึกษา

ลงภาคสนาม สารวจข้อมูลเชิงลึก กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอน
หลวง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
สรุปผลจากการศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนาม
สรุปผลและรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาทัง้ หมด
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ่าน
หรือ ไม่ผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาการ
ออกแบบ



บบ

ผ่าน

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบ
ผ่าน

สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
หรือ ไม่ผ่าน

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

สารวจความคิดเห็นของประชาชน
จากกลุ่มตัวอย่าง 350 คน
ผ่าน

วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปผลการศึกษาและพัฒนา
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1) ข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับตาบลแม่แรงและบ้านดอนหลวง
2) ข้อมูลเบือ้ งต้นผ้าฝ้ายทอมือ
3) การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพือ่ กาหนดแนวคิดการ
ออกแบบ
4) แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบ
5) หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
6) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
7) การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจในชุมชนผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายทอมือ

1) การสัมภาษณ์จากร้านค้าผู้ผลิต และผู้จาหน่าย
สินค้า
จากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง
2) การจัดทีมสารวจจากการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ
ของจานวนรูปแบบแหล่งผลิตผลงาน (ร้านค้า)
1) การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Image
Planning)
เพื่อศึกษาคุณลักษณะ(Characteristics)
ด้วยวิธีการใช้ตารางกริด Taste Matrix
2) Trend ปี2014
3) หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
1) คุณค่าของธรรมชาติหรืองานหัตถกรรม
2) มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3) วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท้องถิ่น
4) ผลิตได้จริง ใช้สอยดี เหมาะสมกับวัสดุท้องถิ่น
5) ความสวยงามและความน่าสนใจ
6) รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2) ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ได้รับ
การออกแบบสร้างสรรค์
3) ทัศนคติต่อราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์
4) ทัศนคติต่อช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
5) ทัศนคติต่อการส่งเสริมการตลาด
6) ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
7) ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ

สรุปผลงานวิจัย
ในการสรุปผลการวิจัยนัน้ สามารถสรุปผลได้ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1 สรุปผลการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากร้านค้าเพื่อคัดเลือกและหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สรุปผลจากการศึกษาและเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ จาก 2 แนวทาง ซึ่งได้แก่
1) การสัมภาษณ์จากร้านค้าผู้ผลิต และผู้จาหน่ายสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนในงาน” แต่งสี อวด
ลาย ผ้าฝ้าย ดอนหลวง ครัง้ ที่ 11 และ ครั้งที่ 12” (จานวน 38 ร้านค้า)
2) การจั ด ที ม ส ารวจจากการเก็ บข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ของจ านวนรู ป แบบแหล่ ง ผลิ ต ผลงาน (ร้ า นค้ า )
ของผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ทาการพัฒนาและจาหน่ายจากการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือในเทศบาลตาบลแม่แรง อ.ป่าซาง
จ.ลาพูนและ จานวนอัตรารูปแบบและการผลิต ของผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวงที่มีอยู่ในชุมชนและ
วางจาหน่ายในงานแต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 11-12 (จานวน 53 ร้านค้า) สามารถสรุปผลการศึกษา
เป็นตารางสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สรุปผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มร้านค้า ผู้ผลิต ผู้จาหน่ายและการลงสารวจผลิตภัณฑ์ในเทศบาลตาบลแม่แรง
ประเด็นคาถาม

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

รูปแบบการแปรรูปของ

*สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากร้านค้าผู้ผลิต และผู้จาหน่ายสินค้าจาก ผ้าฝ้าย

ผลิตภัณฑ์เดิมจากผ้าฝ้าย ทอ

ทอมือบ้านดอนในงาน”แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้าย ดอนหลวง ครั้งที่ 11 และ ครั้งที่ 12” (จานวน

มือ ที่มกี ารแปรรูปจานวนมาก 38 ร้านค้า)
ที่สุด 3 อันดับ รวมถึงสรุปหา

1. ชุดเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อ, เสื้อผ้าพืน้ เมือง กางเกงขาตรง เสื้อกระดุมจีน

แนวทางและทิศทางการ

ผ้าซิ่นจีน เสื้อคลุม กางเกง ชุดเด็ก เสื้อแขนยาว ชุดพืน้ เมืองเด็ก

สร้างสรรค์ที่สามารถส่งเสริม

กระโปรง ผ้าถุง ชุดสาเร็จรูป) คิดเป็น 42.9 %

ต่อยอด ให้เกิดรูปแบบใหม่

2. กระเป๋าผ้าฝ้าย กระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าหิว้ ย่าม คิดเป็น 10.5 %

ได้

3. ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าเมตร ผ้าฝ้ายพืน้ เมือง คิดเป็น 7.0 %

ผลลัพธ์ (Design Brief)

*สรุปผลข้อมูลที่ได้การจัดทีมสารวจจากการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ ของจานวนรูปแบบแหล่ง

1. ชุดเครื่องนุง่ ห่ม

ผลิตผลงาน (ร้านค้า) ของผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่ทาการพัฒนาและจาหน่ายจากการแปรรูปผ้า

2 กระเป๋าผ้าฝ้ายหรือ

ฝ้ายทอมือในเทศบาลตาบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลาพูนและจานวนอัตรารูปแบบและการผลิต

กระเป๋า ถือสตรี

ของผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวงที่มีอยู่ในชุมชนและวางจาหน่ายในงานแต่งสี
อวดลาย ผ้าฝ้าย ดอนหลวง ครัง้ ที่ 11-12 (จานวน 53 ร้านค
1 ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กางเกงขายาว กางเกงกระโปรง
กระโปรง กางเกงพื้นเมือง เสื้อผ้าพื้นเมือง เสื้อคอฮาวาย เสื้อเชิ้ตคอจีน เสื้อกระดุมจีน
ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก ผ้าคลุมไหล่ ผ้าซิน้ จีน ผ้าพันคอ เสื้อกระเหรี่ยง-เสื้อยาง ผ้าถุง ผ้าถุง
ถักดอก เสื้อสไบค้างคาว 37.66 %
2 กระเป๋าถือสตรี กระเป๋าใบใหญ่ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าหูเกลียว
กระเป๋าแฟชั่น 10.76 %
3 เบาะรองนั่ง หมอนอิง หมอนข้าง 6.72 %
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ตารางที่ 1 สรุปผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มร้านค้า ผู้ผลิต ผู้จาหน่ายและการลงสารวจผลิตภัณฑ์ในเทศบาลแม่แรง (ต่อ)
ประเด็นคาถาม
ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
*สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากร้านค้าผู้ผลิต และผู้จ าหน่ายสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือ
บ้านดอนในงาน “แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้าย ดอนหลวง ครั้งที่ 11และ ครั้งที่ 12”

ผลลัพธ์

1. เสือ้ ผ้าฝ้าย

2. เสือ้ แขนจีน เสือ้ กระดุมจีน

(Idea Development)

3. กระเป๋าผ้าฝ้าย 4. เสือ้ ผ้าเด็ก ชุดแฟชั่นเด็ก

- เสือ้ ผ้าเด็ก, ชุดแฟชั่นเด็ก

5. กระโปรงผ้าฝ้าย กระโปรงแฟชั่น

- กระเป๋าผ้าฝ้าย

*สรุปผลข้อมูลที่ได้การจัดทีมสารวจจากการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

การสารวจจะเห็นได้ว่าทิศทาง ความต้องการผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจนั้น
จะ
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากลักษณะการแปรรูปจากผ้าที่ต้องใช้เทคนิคการ
ตัดเย็บ และสามารถแสดงถึงความงดงามที่เกิดจากผ้าฝ้ายทอมือได้อย่างชัดเจนที่สุด โดยการ
พัฒนามุ่งเน้นไปยังกลุ่มเสื้อผ้าเด็ก เนื่องจากรูปแบบของเสื้อผ้าของกลุ่มผู้ใหญ่มีทิศทางที่คงตัว
และทาการผลิตจานวนมาก จึงทาให้ทางเลือกในการออกแบบสร้างสรรค์มุ่งประเด็นไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภคที่เป็นเด็ก เพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่าง แยกแขนง
ออกไปและการออกแบบเปลี่ยนแปลงให้แลดูเป็นแฟชั่นที่ทันสมัยจากวัสดุคงเดิม อีกทั้งทางจังหวัด
ล าพู น และหลายจั ง หวั ด ทางภาคเหนื อ รณรงค์ ใ ห้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นตั้ ง แต่ ชั้ น อนุ บ าลจนถึ ง ระดั บ
มัธยมศึกษาสวมใส่ผ้าพื้นเมืองทุกวันศุ กร์(ชุด พิ้นเมืองเด็ก) ท าให้กลุ่มผู้บ ริโภคที่เป็น เด็กขยาย
โอกาสมากขึน้ ในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ
แ น ว ท า ง ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม - มีความต้องการเน้นรูปแบบที่ทันสมัย สมัยใหม่เป็นที่นิยมชื่นชอบ เป็นแฟชั่นในปัจจุบัน เพื่อให้
ต้ อ ง ก าร ใ นก า ร ออ ก แ บ บ รูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยได้อย่างเหมาะสม และเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค
ต่อยอดและพัฒนา
แต่เป็นเนือ้ ผ้าพืน้ เมือง ใช้วัสดุผ้าฝ้ายทอมือเป็นวัสดุหลักในการออกแบบและแปรรูปเป็นสาคัญ
- เน้น ความเรียบง่าย ไม่ควรปรุง แต่งหรือใช้ เทคนิคต่า งๆเข้ ามาประยุก ต์ ให้ เกิน ความจ าเป็ น
(Key Word to Design)
การ
- รู ป แบบที่ ทั น สมั ย สมั ย ใหม่ เน้นความงามที่ได้อัตลักษณ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ให้ผ้ามีความโดเด่นด้วยตัววัสดุเอง
เป็ น ที่ นิ ย มชื่ น ชอบ ใช้ วั ส ดุ ผ้ า พัฒนา การออกแบบจึงควรให้ความสาคัญกับเนื้อผ้าให้มากและใช้ผ้าเป็นตัวบ่งบอกวามเป็นวิถี
ฝ้ายทอมือเป็นวัสดุหลักในการ ชีวิตชุมชนผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ดังนั้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการคือเน้นลั กษณะ
ออกแบบ แปรรูปเป็นสาคัญ

ผลิตภัณฑ์ที่แลดูเรียบง่าย ไม่วุ่นวาย ยุ่งยาก ชุมชนสามารถเข้าใจแนวคิดและผลิตเองได้ รวมถึง

-ผ้ามีความโดเด่นด้วยตัววัสดุ

เป็นรูปแบบที่เหมาะสม สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย

-เน้นความเรียบง่าย ไม่วุ่นวาย - ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการในการพัฒนาและแปรรูปให้เกิดผลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และมีความ
ยุ่ ง ยาก ชุ ม ชนสามารถเข้ า ใจ สอดคล้องกับความต้องการในตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภคปัจจุบัน
แนวคิดและผลิตเองได้
- ต้องการให้การออกแบบนั้นมีความร่วมสมัย น่าสนใจ แต่ไม่ควรมีการแต่งแต้มลวดลาย มุ่งเน้น
- ผล งานที่ ยั ง ไม่ เ คยมี ก าร
ความเรียบง่ายเป็นหลักและมีกรรมวิธีที่ยุ่งยากเกินไปในการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นที่นามา
สร้ า งสรรค์ ม าก่ อ นหรื อ มี ก าร
ออกแบบควรเป็นผลงานที่ยังไม่เคยมีการสร้างสรรค์มาก่อน หรื อมีการออกแบบสร้างสรรค์แล้ว
ออกแบบสร้างสรรค์แล้วแต่ยัง
แต่ยังขาดการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ขาดการพัฒ นาต่อ ยอดให้ เ กิ ด
- ควรเพิ่มความหลากหลายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการตัดเย็บส่วนมาก
จะ
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
เหมือนกันทุกร้านค้าและไม่มีความหลากหลายในการพัฒนารูปแบบ ทาให้ช่องทางในการจาหน่าย
- ควรเพิ่มความหลากหลายใน
นั้นแคบลงตามภาวะซ้ากันของสินค้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
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2 สรุปผลกระบวนการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาการออกแบบ
ในการสรุปผลกระบวนการวิเคราะห์ ได้ดาเนินการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการออกแบบ
ได้ 4 ส่วน เรียงตามลาดับดังนี้
1) กระบวนการวิเคราะห์ แ นวทางในการพั ฒ นาและออกแบบ ทาการวิเคราะห์ แ นวทางการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Image Planning) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ(Characteristics) ของผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม และ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ก ระเป๋า ในด้า นรสนิย ม ความพึง พอใจของผู้ บริ โ ภค และน ามาเปรี ยบเที ย บเคี ยงกับคุ ณลั กษณะด้ า น
วัฒนธรรมและแฟชั่นของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละลักษณะของคนในสังคม โดยได้นาเอารูปแบบกลุ่มตัวอย่างตัวอย่าง
(Sample Products) ผลงานจากผลิตภัณฑ์เดิม (ผลิตภัณฑ์ของเครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ใช้ผ้าฝ้ายทอมือ
เป็นวัสดุหลักในการผลิต) ที่มีการผลิตและจาหน่าย ในชุมชนหมู่บ้านดอนหลวงและหมู่บ้ านหนองเงือก อ.ป่าซาง
จังหวัดลาพูน รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในท้องตลาดที่ใกล้เคียง เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ โดยใช้ ตารางกริด
(Taste Matrix) น ากลุ่ ม ตัว อย่า งมาจัด กลุ่ม และจ าแนกผลิต ภั ณฑ์ เพื่อ ศึก ษาหาข้อ มูล แนวทางและตาแหน่ง ที่
จะนามาใช้เป็นตัวกาหนดทิศทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยได้ผลการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
1.1) ชุดเครื่องนุ่งห่ม (ชุดเสื้อผ้าสาหรับเด็ก)

ภาพที่ 5 ภาพแสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มที่ทาการแปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือ ที่ได้ทาการวิเคราะห์ โดยใช้
ตารางกริด Taste Matrix เป็นตัวกาหนดทิศทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม พบว่า รูปแบบของเครื่องนุ่งห่ม ที่เลือกนามาใช้ในการนามา
ออกแบบและพัฒนาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Target) ได้แก่ ตาแหน่งภาพลักษณ์ที่ 3. B (Renewing) 3 (Original Nonchalant) 4 (Neat Well Groomed)และ Innovative/ Affirming - Culture ซึ่งมีแนวทางในการกาหนดแนวคิดในการ
ออกแบบ คือ เป็นลักษณะสาหรับกลุ่มคนสมัยใหม่เป็นผู้นาแฟชั่นและผู้นาในสังคม ลักษณะรูปแบบการออกแบบที่
แลดูเรียบหรู ดูดี เป็นรูปแบบที่งา่ ยๆ สบายๆ ปรับปรุงรูปแบบเพียงเล็กน้อยแต่สร้างจุดเด่นให้แลดูทันสมัย (แลดูเรียบ
แต่ทันสมัย) ทิศทางในการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงให้ดีข้นึ ใหม่ขนึ้ และยอมรับหรือเห็นด้วยของสังคมส่วนใหญ่ ซึ่งใน
แนวทางและทิศทางดังกล่าวเป็นตาแหน่งที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เหมาะสมกับการนาเอาผ้าฝ้ายทอมือมาทาการ
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แปรรูปเพื่อการออกแบบ และสอดคล้องกับเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะในตัววัสดุในการต่อยอดและสร้างสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เนื่องจากการแปรรูปผ้าฝ้ายมีเงื่อนไขและขั้นตอนในการแปรรูปค่อนข้างยาก เนื่องจาก
เนื้อผ้าฝ้ายมีการหลุดลุ่ย ขณะทาการเย็บขึ้นรูปหรือแปรรูป และมีความหนาจึงทาให้ ผลิตภัณฑ์ที่ทาการออกแบบไม่
ควรมีขั้นตอนหรือแนวทางการออกแบบที่ซับซ้อน ยุ่งยาก ควรเน้น ความเรียบง่ายและดูดีเพื่อสร้างความแตกต่าง โดย
ได้ ส รุ ป ผลการออกแบบเครื่อ งนุ่ ง ห่ ม ไปยั ง เสื้ อ ผ้ า เด็ ก จากการน าผ้ า ฝ้ า ยทอมื อ ไปใช้ ใ นการแปรรู ป เนื่ อ งจาก
ผลิตภัณฑ์ส่วนมากที่มีในท้องตลาดส่วนใหญ่ในการออกแบบเครื่องนุ่งห่มจะเป็นลักษณะการออกแบบให้กลุ่มผู้บริโภค
สาหรั บผู้ ใ หญ่ ทั้ ง เครื่อ งนุ่ง ห่ ม ส าหรั บสุ ภ าพบุ รุษและสุ ภ าพสตรี โดยรู ปแบบของเครื่องนุ่ง ห่ ม นั้น จะเน้น หนั ก ไป
ในทิศทางเชิงการออกแบบแบบประเพณีนิยม เก่าแก่โบราณ แบบพื้นเมือง เน้นเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม สาหรับใส่
ร่วมงานในงานวันพิธีการต่างๆในประเพณีทางภาคเหนือ หรือหน่วยงานทางราชการเป็นต้น
1.2) ผลิตภัณฑ์กระเป๋า

ภาพที่ 6 ภาพแสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ทาการแปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือ ที่ได้ทาการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางก
ริด Taste Matrix เพื่อศึกษาหาข้อมูล เป็นตัวกาหนดทิศทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากการวิเคราะห์ตารางกริด Taste Matrix พบว่ารูปแบบของ
กระเป๋ า ที่ เลื อ กน ามาใช้ใ นการน ามาออกแบบและพั ฒ นา ภาพลั ก ษณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Target) ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง
ภาพลักษณ์ที่ 3. B (Renewing) 3 (Original Nonchalant) 4 (Neat Well Groomed)และ Innovative/ Affirming Culture
ซึ่งผลลัพธ์มีแนวทางเหมือนกับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ทาให้ทราบว่าแนวทางที่มีความต้องการ
พัฒนานั้นอยู่ในทิศทาง(Concept )เดียวกัน คือเป็นลักษณะสาหรับกลุ่มคนสมัยใหม่เป็นผู้นาแฟชั่น การออกแบบที่แลดู
เรียบหรู ดูดี ปรับปรุงเพียงเล็กน้อยแต่สร้างจุดเด่นให้แลดูทันสมัย ใช้ความเรียบเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงให้ดีข้นึ ใหม่ขนึ้ และ ยอมรับหรือเห็นด้วยของสังคมส่วนใหญ่ โดยได้สรุป เป็นการออกแบบกระเป๋าแฟชั่น
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ที่ใช้รูปทรงทางเรขาคณิตลักษณะสี่เหลี่ยม มาจัดองค์ประกอบ วางทับซ้อนกันเป็นจังหวะ เกิดเป็นรูปทรงของกระเป๋า
สี่เหลี่ยมที่สวยงามและน่าสนใจ ทาการเลือกใช้ผ้าที่มีลวดลายและสีที่แตกต่างกันในการจัดวาง เพื่อให้เกิดการตัดกัน
ของผ้าฝ้ายทอมือ เพิ่มการใช้วัสดุหนังเทียมเข้ามาประยุกต์ โดยนามาหุ้มและเย็บภายในกระเป๋าทั้งหมด รวมถึง
การปิดผิวทางด้านหน้าหรือด้านล่างของกระเป๋า เพื่อให้การผลิตผ้าฝ้ายที่ชอบหลุดลุ่ยขณะทาการเย็บ นั้นมีการยึด
เกาะกับตัวหนังเทียม ให้เกิดความแข็งแรงของโครงสร้างและแน่นหนายิ่งขึ้น รวมถึงลักษณะการใช้งานที่ดีขึ้น เศษผง
เศษฝุ่น น้าและความชื้น ไม่สามารถเข้าสูภ่ ายในกระเป๋าได้
2) ได้ศึกษาแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบ ให้มีความสอดคล้องกับ Trend ปี2014 เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (ชุดเสื้อผ้าสาหรับเด็ก และผลิตภัณฑ์กระเป๋า) ที่ได้รับการออกแบบนั้นมีทิศทาง
ที่มีความเหมาะสมกับผู้บริโภค (สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์) และรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) ในสังคม
ปัจจุบัน โดยได้ใช้แนวทาง Trend ปี2014 โดยคัดเลือกรูปแบบที่มีความมุ่งเน้นถึง New VIP – สัญลักษณ์แห่งความ
เหนือระดับ (Collective memory) มาใช้เป็นแนวความคิดร่วมในการออกแบบ ซึ่งลักษณะรูปแบบของ New VIP /
สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ นั้น ได้ตระหนักและมุ่งเน้นถึงเรื่องราวและภาพลักษณ์ ที่น่าจดจา โดยเน้นไปที่ความ
หายาก ทักษะดัง้ เดิม ทักษะช่างฝีมือและคุณค่าดั้งเดิม การสร้างมูลค่าจากความเรียบง่าย โดยรูปแบบแนวความคิด
ของ Trend ปี2014 (New VIP – Collective memory) มีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับผลสรุปในการวิจัยได้
อย่างชัดเจน ที่มคี วามประสงค์ที่ดงึ เอาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเชิงช่างกลับนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการบูรณาการ
ความรู้และพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อนาไปใช้ในการต่อยอด พัฒนาผลงานออกแบบและสร้างสรรค์
3) ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (ชุดเสื้อผ้าสาหรับเด็ก) และผลิตภัณฑ์กระเป๋า มีเงื่อนไข
ในการทดลองการพัฒนาโดยมีความประสงค์ มุ่งเน้นที่จะใช้ผ้าฝ้ายทอมือ (แบบเมตร,ผ้าผืน) ที่แลดูไม่มีคุณค่า เป็น
รูปแบบและลวดลายผ้าที่ล้าสมัย เก่าเก็บไว้ในร้านค้า ค้างสต๊อก ไม่สามารถจาหน่ายได้ และไม่ได้เป็นที่ต้องการของ
ตลาด หรือเป็นที่นิย มในปัจจุบัน (เป็นผ้าฝ้ายทอมือที่เก่าเก็บในร้านค้า ซึ่งมีอยู่จานวนมากที่ไม่ได้รับการแปรรูป /
สืบเนื่องจากมีความประสงค์ตอ้ งการทดสอบระบบแนวคิด หลักการวิเคราะห์และวิธีคดิ ในการวิจัยที่ได้ผลสรุปออกมา
ซึ่งถึงแม้วา่ ผ้าฝ้ายที่นามาแลดูไม่มีคุณค่า แต่ผลลัพธ์จากข้อมู ลและการแปลค่าแนวคิดสามารถนามาพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสม) โดยนาผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าผืนเหล่านั้นกลับมาใช้ปรับปรุงพัฒนา บวกกับผลการวิเคราะห์จากตารางกริด
(B (Renewing) 3 (Original Nonchalant) 4 (Neat Well Groomed) และ Innovative / Affirming Culture) เพื่อเกิดเป็น
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าในการต่อยอด รวมถึงการนาเอาวัสดุอ่ืนๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
เพิ่มเติม อาทิ ผ้าอัด ผ้าซับ ผ้าลูกไม้ลวดลายต่าง ๆ อุปกรณ์หูหิ้ว มือจับสาเร็จรูป ซิป กระดุมสาเร็จรูป และ
หนังเทียม เป็นต้น ซึ่งในการพัฒนาและออกแบบผลงานครั้งนี้ มิได้มุ่งเน้นเป็นการออกแบบ แบบก้าวกระโดด เลิศหรู
แตกต่างแบบสุดขั่ว หรือมีความยุง่ ยากซับซ้อนจนเกินไป แต่มคี วามประสงค์ลักษณะต่อยอดทางกระบวนการความคิด
ความเข้าใจในทักษะและวิถีชีวิตในชุมชนเป็นสาคัญ เพื่อให้ชาวบ้านและกลุ่มคนในชุมชนบ้านดอนหลวง ผู้ที่ประกอบ
อาชีพทางานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าใจและทาการออกแบบ สร้างต้นแบบได้อย่าง
ง่ายและสวยงามเหมาะสม โดยเน้นหนักถึงการออกแบบจากการต่อยอดจากการตัดเย็บและแนวทางทฤษฎีศิลปะและ
การออกแบบ ให้เกิดเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยูใ่ นท้องตลาด อีกทัง้ ยังสามารถ
ต่อยอดผลงานด้วยตนเองและมีความเหมาะสมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมทั้งราคาที่ผู้บริโภคสามารถ
จับต้องได้
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4) นอกเหนือจากการวิเคราะห์โดยใช้ตารางกริด และการศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่สารวจผ้าฝ้ายทอ
มือ ในกลุ่มหมูบ่ ้านผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวงแล้วนัน้ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการศึกษาดังกล่าวเข้ามาใช้ ในส่วนของ
การทดลองและพัฒนาต้นแบบโดยได้ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นเกณฑ์และแนวทางในการ
กาหนดคุณสมบัติ ส่วนของความงามและผลการนาผ้าฝ้ายทอมือมาทาการพัฒนาและออกแบบ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. คุณค่าของธรรมชาติหรืองานหัตถกรรม ผลงานต้องเป็นตัวบ่งชีค้ ุณค่าของผ้าฝ้ายทอมือ ที่เป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น การทอผ้าเป็นผืนด้วยกี่ (การทอผ้าด้วยเครื่องมือในอดีต) ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติของ
เส้นฝ้ายที่เกิดจากการ ถักทอ เพื่อให้เกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่าทางจิตใจ คุณค่าเชิงวัฒนธรรม ให้เห็นถึงคุณลักษณะ
ที่สาคัญการดารงอยู่ของชนชาติ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ
2. มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีกลิ่นอายของความเป็นชุมชนมีเอกลักษณ์การสืบ
สานการใช้ผ้ า ฝ้า ยทอมือ เป็ น ตัว แทนบ่ง บอกถึ งการสืบสานทางวั ฒ นธรรม และประเพณี ข องคนทางภาคเหนือ
สืบเนื่องจากการใช้ผ้าฝ้ายทอมือมานุง่ ห่ม แต่งกาย ในแง่มุมเชิงวัฒนธรรมและเชิงประจักษ์ ของชุมชนทางล้านนา
3. วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท้องถิ่ น การแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มี
ความน่าสนใจ การต่อยอดผลงานจากผ้าฝ้ายทอมือจากกรรมวิธีเริ่มต้นจากการตัดเย็บ ที่ไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่ายและ
สามารถนาไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์จากความสามารถของคนภายในชุมชนได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีให้มาก
ในขัน้ ตอนการผลิตและแปรรูป
4. ผลิตได้จริง ใช้สอยดี เหมาะสมกับวัสดุท้องถิ่น ในการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือให้เกิดเป็นผลงานต่าง ๆ
นั้น ต้องคานึงถึงคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของตัวผ้าฝ้าย เพื่อให้ทราบถึงข้อจากัดของวัสดุและความสามารถ
ในการแปรรูป จึงสามารถสร้ างสรรค์งานออกมาจากผ้าฝ้ายได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งคุณสมบัติของผ้าฝ้ายจะเป็น
ตัวกาหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และการใช้งานได้ตรงตามคุณลักษณะ ดังนัน้ รูปแบบงานควรเป็นลักษณะการตัดเย็บ
ซึ่งสามารถผลิตขึ้นรูปได้จริง และใช้งานตามผลงานที่แปรรูปได้เป็นอย่างดี
5. ความสวยงามและความน่าสนใจ เป็นลักษณะการออกแบบสาหรับกลุ่มคนสมัยใหม่เป็นผู้นาแฟชั่น
ผู้นาในสังคม ลักษณะ รูปแบบการออกแบบที่แลดูเรียบหรู ดูดี เป็นรูปแบบที่ง่ายๆ สบายๆ ปรับปรุงรูปแบบเพียง
เล็กน้อย แต่สร้าง จุดเด่นให้แลดูทันสมัย (แลดูเรียบแต่ทันสมัย) ใช้ความเรียบเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ ทิศทางในการ
พัฒนามีการ เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ใหม่ขึ้นและยอมรับหรือเห็นด้วยของสังคมส่วนใหญ่ โดยใช้ความเป็นเอกลักษณ์
ของผ้าฝ้ายทอมือเป็นจุดเด่นในการนาเสนอต่อยอด การสร้างสรรค์กับแนวคิดที่เรียบหรู ใช้รูปทรงเลขาคณิตมาจัด
องค์ประกอบให้เกิดความน่าสนใจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในท้องตลาด สร้าง รูปแบบ
ของผลิตใหม่เพื่อประยุกต์ผ้าฝ้ายให้เกิดมุมมองการนาไปใช้ออกแบบทั้งเรื่องความงาม คุณสมบัตแิ ละลักษณะเฉพาะ
6. รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา รูปแบบในการออกแบบ เน้นหนั กถึงการออกแบบที่เก๋เรียบหรู ดูดี
เน้นถึงความเรียบง่ายและแปลก แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่เคยมีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน เพื่อสร้างความแตกต่าง
รูปแบบแปลกใหม่และสะดุดตาของผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักการและแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่น การวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในท้ องตลาด การวิเคราะห์หารูปแบบผลิตภัณฑ์และจานวนการผลิตเพื่อจัดจาหน่าย และการ
สร้างภาพลักษณ์ การหาตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมถึงการเลือกใช้วัสดุต่างๆที่สามารถนาเข้ามาประยุกต์ใช้
ในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม เช่น การนาผ้ามาประยุกต์ ผสมผสานกันในการตัดเย็บ หรือการนาเอาผ้าลูกไม้
ลวดลายต่าง ๆ, ผ้าอัด, ผ้าซับ,อุปกรณ์ หูหิ้ว มือจับสาเร็จรูป, ซิป กระดุมสาเร็จรูป และหนังเทียม เพื่อเน้นขับความ
น่า สนใจ จุ ดเด่ นความสวยงามของตั ว เนื้อ ผ้า และความงามของลวดลายผ้ าฝ้ า ยทอมือ ด้ว ยตัว วั สดุ เองอย่า งเกิ ด
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ประโยชน์ ไม่เป็นการออกแบบที่ดูยุ่งยากซับซ้อน หรือเป็นรูปแบบที่ออกแบบ แบบก้าวกระโดด เลิศหรูจนเกินไป
ให้ดารงอยูไ่ ด้อย่างกลมกลืนทั้งความเป็นงานศิลปหัตถกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมในปัจจุบัน
ผลงานที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาจากการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ
ผลงานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ฝ้ า ยทอมื อ ที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบและพั ฒ นา มี ทั้ ง สิ้ น 50 รู ป แบบ โดยแยกเป็ น
เครื่องนุ่งห่ม(ชุดเสื้อผ้าสาหรับเด็ก) จานวน 25 รูปแบบ และผลิตภัณฑ์กระเป๋า จานวน 25 รูปแบบ จากตัวอย่างดังนี้

ภาพที่ 7 ผลงานเครื่องนุ่งห่ม(ชุดเสื้อผ้าสาหรับเด็ก) ที่ได้รับการออกแบบ
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ภาพที่ 8 ผลงานเครื่องนุ่งห่ม(ชุดเสื้อผ้าสาหรับเด็ก)และกระเป๋าแฟชั่น ที่ได้รับการออกแบบ
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ภาพที่ 9 ผลงานกระเป๋าแฟชั่น ที่ได้รับการออกแบบ
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สรุ ป ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ โครงการศึ ก ษาและพั ฒ นา การน าผ้ า ฝ้ า ยทอมือ มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ / กรณีศึกษา : กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
การสารวจเพื่อหาความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฯ ได้ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
จานวน 350 คน ซึ่งเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถสะท้อนให้เห็นข้อมูลเบื้อต้นในประเด็นที่จะศึกษาได้ ทั้งนี้
การศึกษามีขอ้ จากัดที่ไม่สามารถกาหนดกรอบประชากรในการสุม่ ตัวอย่าง (Sampling Frame) ได้อย่างแน่นอน เนื่องจาก
ประชากรส่วนมากคือ กลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้บริโภค ประชาชนในท้องถิ่น และผู้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือที่
ได้ รับการพั ฒ นาและออกแบบสร้ า งสรรค์ ที่ ผู้วิจั ย ได้พั ฒ นาขึ้น ฉะนั้น การคัด เลือ กกลุ่ ม ตั วอย่า งจึง เป็ น ไปอย่า ง
แบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่
1 กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทาการแปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง จานวน 25 คน
2 ผู้จาหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ทาการแปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง จานวน 25 คน
3 กลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้บริโภค ประชาชนในท้องถิ่นและผู้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ จานวน 300 คน
โดยมีการสรุปผลดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นการศึกษาตัวแปรคุณ ลักษณะทางประชากรที่สาคัญ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ เพศ, อายุ, อาชีพหลัก, รายได้ และระดับการศึกษา พบว่า
เพศ : ร้อยละ 72.3 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 27.7 เป็นเพศชาย
อาชีพหลัก : ร้อยละ 45.4 เป็นนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาร้อยละ 14.9 และร้อยละ 11.7 เป็ นกลุ่มคนที่
ประกอบอาชีพรับข้าราชการ และประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
อายุ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนวัยรุ่น (อายุไม่เกิน 25 ปี) ร้อยละ 55.4 รองลงมา คือ กลุ่มวัย
กลางคน (อายุ 26-49 ปี) ร้อยละ 34.3 และกลุ่มผู้สูงวัย (อายุ 50 ปีขนึ้ ไป) ร้อยละ 10.3 ตามลาดับ
รายได้ : ร้อยละ 55.1 เป็นกลุ่มที่มีรายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน รองลงมา คือ กลุ่มที่มีรายได้ 10,00120,000 บาท/เดือน คิดเป็น ร้อยละ 35.4 และกลุ่มที่มีรายได้ 20,001 บาท/เดือนขึน้ ไป ร้อยละ 9.5
ระดับการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.9 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 15.4
และร้อยละ 12.0 จบการศึกษาในมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี
2) ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
การประเมินทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยประเด็นในการประเมิน 18 ประเด็น โดยมีประเด็นในการ
ประเมินหลัก 2 ประเด็น คือ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบของ ผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกในระดับมากที่สุดต่อผลิตภัณฑ์ ( x = 4.27)
โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือสามารถต่อยอดพัฒนารูปแบบ
และลวดลาย ในอนาคตได้ ( x = 4.41) รองลงมาอีก 4 อันดับได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือสะท้อนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึน้ ( x = 4.37) ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือมีรูปแบบและการประยุกต์ที่สวยงาม
และเป็นที่ดึงดูดใจ / ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือเป็นการใช้เทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่ น แบบเดิมมาใช้ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ( x = 4.35) ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือสามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
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ชุมชนได้ ( x = 4.34) และผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือสะท้อนความเป็น เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของความเป็น
ท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน ( x = 4.33)
ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุด 3 อันดับคือผ้าฝ้ายทอมือสะท้อนความเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
( x =4.13) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า ฝ้ า ยทอมือ มีลั ก ษณะการใช้ ประโยชน์ห รือ การใช้ง านแตกต่ า งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์เ ดิ ม
( x =4.15) และผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจาวัน ( x =4.16) โดยประเด็นถึงแม้
จะอยู่ 3 อันดับสุดท้าย แต่ยังคงมีทัศนคติเชิงบวกในระดับมากเช่นเดียวกัน
3) ทัศนคติต่อราคา (Price) ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาในประเด็นราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ ใหม่
จานวน 6 ประเด็น ได้แก่ ราคาต่า ราคาสูง ราคาที่ซ้า ราคาเฉลี่ย ราคาต้นทุน และราคาสุทธิ พบว่า การกาหนด
ราคาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ได้รับการออกแบบ ทัง้ เครื่องนุ่งห่ม(เสื่อผ้าสาหรับเด็ก) และผลิตภัณฑ์กระเป๋า มีราคา
ค่อ นข้ า งสู งกว่าราคาต้น ทุน ที่ กาหนด และมีผลงานบางชิ้น ที่ก ลุ่ม ตั วอย่า งให้ ราคาที่ มากกว่าราคาต้น ทุ นสู งมาก
ยกตัวอย่าง ชุดสูทเด็กในรูปแบบที่ 1 ที่ใช้ราคาต้นทุน 220 บาท แต่สามารถคิดราคาขายสุทธิได้ 548 บาท และชุดสูท
เด็กผู้หญิงในรูปแบบที่ 8 ที่ใช้ราคาต้นทุน 300 บาท แต่สามารถคิดราคาขายสุทธิได้ 600 บาทเป็นต้น ซึ่งโดยภาพรวม
แล้ ว ราคาสุ ทธิที่ไ ด้ จะมีราคาที่สู ง กว่า ราคาต้น ทุน ทุ ก รายการของผลิ ต ภัณ ฑ์จากผ้า ทอมือ ที่ไ ด้ รับการออกแบบ
ทาให้ผลงานจากการพัฒนาและออกแบบสามารถส่งเสริมให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น ถูกใจผู้บริโภค อีกทั้งยังใช้ทรัพยากร
ที่มีได้อย่างคุ้มค่าแต่อยู่ภายใต้หลักการพัฒนาและกระบวนการผลิตลักษณะเดิมที่ไม่มีความยุ่งยาก รวมถึงสอดคล้อง
และตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์กับการวิจัยได้เป็นอย่างดี
4) ทัศนคติต่อช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ผลิตภัณฑ์
ในประเด็นนี้เป็นการประเมินทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อ ช่องทางในการจัดจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ทอมือที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ โดยกาหนดให้มีการจัดอันดับ/ลาดับความสาคัญไว้ 3 อันดับ/ลาดับ กล่าวคือ
อั น ดั บที่ 1 : กลุ่ ม ตั ว อย่า งส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 43.4 เลือ กสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ วั ด พระธาตุ ห ริ ภุ ญ ชั ย
วรมหาวิหาร อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อนุสาวรีย์ครู-บาศรีวิชัย ลาพูน ถนนคนเดินจังหวัดลาพูน แหล่งทอผ้าบ้าน
ดอนหลวง แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก งานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายทอมือ (ต้นเดือน เมษายน) ขั่วมุง สวนน้า The Sun
New Center เป็นต้น
อันดับที่ 2: กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.6 เลือกร้ านขายของที่ระลึก/ร้านของฝากจังหวัดลาพูนและ
เชียงใหม่
อันดับที่ 3 : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 26.6 เลือกงานแสดงสินค้าระดับประเทศ
5) ทัศนคติต่อการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ของผลิตภัณฑ์
ในประเด็นนี้เป็นการสารวจทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทางในการส่งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้า
ฝ้ายทอมือที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ซึ่งมีประเด็นการประเมิน 3 ประเด็น กล่าวคือ
5.1) การประเมินอัน ดับ/ลาดั บความสาคัญของช่องทางในการโฆษณาผลิตภั ณฑ์ โดยให้เรียงอันดั บ
ความสาคัญ 3 อันดับ พบว่า
อันดับที่ 1 : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 42.0 เลือกการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
อันดับที่ 2 : กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.4 เลือกหนังสือพิมพ์รายวัน ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินวิ ส์
อันดับที่ 3 : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 21.1 เลือกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
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5.2) การประเมินอันดับ/ลาดับความสาคัญของประเด็นเนื้อหาที่จะประชาสัมพันธ์ ในประเด็นนี้เป็นการ
ประเมินอันดับ/ลาดับความสาคัญของประเด็นเนื้อหาที่จะประชาสัมพันธ์โดยให้เรียงอันดับความสาคัญ 2 อันดับ พบว่า
อันดับที่ 1 : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 37.7 เลือกเรื่องการสะท้อนภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
อันดับที่ 2 : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 33.4 เลือกเรื่องประโยชน์ในการใช้งานของผลิตภัณฑ์
5.3) การส่งเสริมทางการตลาด จากการประเมินการกระตุ้นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ทอมือที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.7 ให้ความเห็นว่าควรมีการส่งเสริมในเรื่องการ
มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของแถม รองลงมาร้อยละ 36.3 กลุ่มตัวอย่างเลือกการให้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดหากมีมูลค่าการ
ซื้อสินค้าตามยอดที่กาหนด (เช่นซือ้ สินค้าครบ 500 บาท ลด 10 เปอร์เซ็นต์) และร้อยละ 14.0 ควรมีระบบการสะสม
แต้มในการซื้อสินค้า หรือร้อยละ 4.0 ควรมีบัตรส่วนลดในการซือ้ สินค้าในครัง้ ต่อไป ตามลาดับ
6) ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์
6.1) ภาพรวมความพึงพอใจของผลิตภัณ ฑ์ผ้าฝ้า ยทอมือ ที่ไ ด้รับการออกแบบสร้างสรรค์ จากกลุ่ ม
ตัวอย่างต่อ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ 350 คน โดยมีคะแนนตั้งแต่ 0 (น้อยที่สุด) - 10 (ระดับมาก) พบว่า ภาพรวม
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ใหม่ อยู่ในระดับมาก (8.23
จากคะแนนความพึงพอใจเต็ม 10 คะแนน)
6.2) ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ ที่กลุ่มตัวอย่าง 350 คน พึงพอใจมากที่สุด
5 อันดับในแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้
6.2.1) ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าสาหรับเด็ก)
อันดับที่ 1 ชุดคลุมยาว สาหรับเด็กผู้หญิง / รูปแบบที่ 2 / ร้อยละ 19.2 พึงพอใจที่สุด (67 คน)
อันดับที่ 2 ชุดสูทเด็กผู้ชาย(Suit) / รูปแบบที่ 1 / ร้อยละ 15.4 พึงพอใจรองลงมา (54 คน)
อันดับที่ 3 ชุดสูทพร้อมกระโปรง / รูปแบบที่ 16 / ร้อยละ 12.0 พึงพอใจ (42 คน)
อันดับที่ 4 ชุดเอี๊ยมขายาว สาหรับเด็กผู้ชาย / รูปแบบที่ 11 / ร้อยละ 8.9 พึงพอใจ (31 คน)
อันดับที่ 5 ชุดคลุมยาว สาหรับเด็กผู้หญิง / รูปแบบที่ 23 / ร้อยละ 7.7 พึงพอใจ (27 คน)
6.2.2) ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
อันดับที่ 1 กระเป๋าสะพายข้าง / รูปแบบที่ 16/ ร้อยละ 12.3 พึงพอใจที่สุด (43 คน)
อันดับที่ 2 กระเป๋าถือและสะพายข้าง / รูปแบบที่ 13 / ร้อยละ 11.7 พึงพอใจรองลงมา (41 คน)
อันดับที่ 3 กระเป๋าถือ / รูปแบบที่ 3 / ร้อยละ 8.8 พึงพอใจ (29 คน)
อันดับที่ 4 กระเป๋าถือและสะพายข้าง / รูปแบบที่ 7 / ร้อยละ 6.6 พึงพอใจ (23 คน)
อันดับที่ 5 กระเป๋าถือและสะพายข้าง / รูปแบบที่ 10 / ร้อยละ 4.9 พึงพอใจ (17 คน)

อภิปรายผล
ในการศึกษา มีวัตถุประสงค์ต้องการออกแบบและพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ จากการแปรรูปการนา
ผ้าฝ้ายทอมือมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาผลงานหรือสินค้าให้เกิดความหลากหลาย เหมาะสมกับ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตามสังคมนิยม สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและเป็นที่ยอมรับในตลาดในปัจจุบัน ใน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือได้สร้างเงื่อนไข ขอบเขตในการออกแบบเพื่อ ให้ชุมชนได้เข้าใจและ
ตระหนักว่า ผ้าฝ้ายทอมือไม่ว่าจะเป็นผ้าเก่าหรือลวดลายที่ล้าสมัย ถ้าเพิ่มเติมคุณค่า องค์ความรู้จากแนวทางศิลปะ
และการออกแบบ จะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แนวทางและวิธีคดิ ให้ก่อเกิดการต่อยอดและรังสรรค์ผลงานใหม่ ๆ
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ได้เสมอ โดยได้นาเอาผ้าฝ้ายทอมือ(ผ้าผืนหรือผ้าเมตร) ที่ ไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบันกลับมาใช้ประยุกต์ออกแบบ
สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าจากสิ่งเดิมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแปรรูป รวมถึง
การออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ไ ม่ไ ด้ มุ่ง เน้น เป็ น การออกแบบ แบบก้ า วกระโดดหรือ มีค วามยุ่ง ยากซั บซ้ อ น
จนเกินไป แต่มคี วามประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านและคนในชุมชนบ้านดอนหลวงผู้ที่ประกอบอาชีพทางานหัตถกรรมผ้าฝ้าย
ทอมือและแปรรูปผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าใจและทาการออกแบบ สร้างต้นแบบได้อย่างง่ายและเหมาะสม โดยเน้นถึง
การออกแบบต่อ ยอดจากการตั ด เย็ บให้ เป็ น รู ปแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ น่า สนใจ แตกต่า งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์เ ดิ ม ที่ มีอ ยู่ใ น
ท้องตลาด อีกทัง้ ยังสามารถต่อยอดผลงานด้วยตนเองและมีความเหมาะสมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
จากแนวทางที่กล่าวขั้นต้นได้ทาการสารวจ และการสัมภาษณ์ตามแผนการดาเนินงานวิจัย แต่ผลจากการ
สารวจ กลับได้ผลตอบรับที่ก่อให้เกิดปัญหา และส่งผลถึงคาตอบและเหตุผล ว่าทาไมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอ
มื อ ในชุ ม ชนถึ ง ยั ง ไม่ พั ฒ นาและเติ บ โตไปในทิ ศ ทางที่ ค วรจะเป็ น ทั้ ง ที่ ชุ ม ชนเป็ น ชุ ม ชนที่ เ ข้ ม แข็ ง มี ศั ก ยภาพ
มีความสามารถและมีองค์ความรู้ทางศิลปหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ นั้นส่ง
ผลกระทบอย่างช้าๆและเนิ่นนาน จนทุกวันนี้กลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขในการปรับทัศนคติขิงคนในชุมชน
ซึ่งสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้จากสภาพความเป็นจริงงาน “แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้าย ดอนหลวง”ในทุกๆปี จะเห็นได้
ว่ารูปแบบ การพัฒนาแทบไม่มีความน่าสนใจ มีการสร้างผลงานซ้าๆกัน คัดลอกกัน จนรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
นาเสนอและจาหน่าย แทบไม่มีผลงานอะไรที่แปลกใหม่ น่าสนใจหรือดึงดูด โดยผลจากการลงพื้นที่พบว่า กลุ่มผู้ผลิต
และผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ และผู้จาหน่ายสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง บางกลุ่ม(มีจานวน
มาก) ที่ไม่มคี วามประสงค์จะพัฒนาและต่อยอดในการออกแบบ โดยให้เหตุผลว่า มันเยอะมากแล้ว ไม่อยากจะทาอีก
แล้ว ไม่สนใจที่จะแปรรูป สินค้าภายในร้านมีเยอะมากมายอยูแ่ ล้ว ไม่สนใจจะทา (มีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มากกว่าครึ่ง
ไม่สนใจที่จะพัฒนาสินค้า) ไม่คิดจะแปรรูปสิ นค้าอีกแล้ว เนื่องจากมีร้านที่ขายสินค้าหลากหลายอยู่แล้ว จึงไม่มี
ความคิดจะแปรรูป เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวทาให้สามารถสรุปถึงเหตุผล และปัญหาได้ว่าเพราะเหตุใด การพัฒนา
รูปแบบและต่อยอดในชุมชนผ้าฝ้ายดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลาพูน ถึงมีการพัฒนาที่ค่อนข้างช้าและไม่ทันถ่ วงทีต่อยุค
สมัย สาเหตุหลักเป็นเพราะมีกลุ่มผู้ผลิต และผู้จาหน่ายส่วนหนึ่งในชุมชน ไม่อยากรับการพัฒนา ไม่เปิดใจรับข้อมูล
ใหม่ ๆ เนื่องจากมองว่าเป็นภาระ มีความยุ่งยากและไม่สามารถทาได้ จึงสร้างผลงานออกมาในรูปแบบเดิม ๆ ด้วย
ความชานาญและไม่อยากเปลี่ยนแปลงแนวทางจากการทางานแบบที่ผ่านมา จากปัญหาดังกล่าวจึงต้องออกแบบ
ผลงาน ให้เกิดความน่าสนใจเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ส่งเสริมและผลักดันให้กลุ่มคนดังกล่าวที่ไม่อยากทาการพัฒนา
เห็นถึงความสาคัญต่อแนวทางของศิลปะและการออกแบบ เพื่อใช้ในการพัฒนาและต่อยอดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทาให้
ร้านค้าสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพัฒนาศักยภาพชุมชนได้ในอนาคต
จากการดาเนินงานวิจัย ได้ผลลัพธ์ทางการศึกษาคือ
1.รู ปแบบการแปรรู ปของผลิ ต ภั ณ ฑ์เ ดิ ม จากผ้ า ฝ้ า ยทอมือ ที่ มีก ารแปรรู ปมากที่ สุ ด และแนวทาง การ
สร้างสรรค์ที่สามารถส่งเสริมต่อยอดให้เกิดรูปแบบใหม่ได้ ได้แก่ ชุดเครื่องนุ่งห่ม โดยคิดเป็น 42.9 % จากการ
สัมภาษณ์ และ 37.66 % จากการสารวจ และกระเป๋าผ้าฝ้าย หรือกระเป๋าถือสตรี 10.5 % จากการสัมภาษณ์ และ
10.76 % จากการสารวจ
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามน่ า สนใจที่ ค วรน ามาต่ อ ยอดและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( Idea
Development)
จากผ้าฝ้ายทอมือได้แก่ เสื้อผ้าเด็ก, ชุดแฟชั่นเด็ก และกระเป๋าผ้าฝ้าย จากการสารวจเห็นได้ว่าทิศทาง ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ มุ่งเน้นในกลุ่มของเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากลักษณะการแปรรูปจากผ้าที่ต้องใช้เทคนิคการตัดเย็บ และ
สามารถแสดงถึงความงดงามที่เกิดจากผ้าฝ้ายทอมือได้อย่างชัดเจนที่สุด โดยในการพัฒนามุ่งเน้นไปยังกลุ่มเสื้อผ้าเด็ก
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เนื่องจากรูปแบบของเสื้อผ้าของกลุ่ม ผู้ใหญ่มีทิศทางที่คงตัว และทาการผลิ ตจานวนมาก ทาให้ทางเลือ กในการ
สร้างสรรค์มุ่งประเด็นไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเด็ก เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความ แตกต่า ง
แยกแขนงออกไป โดยแนวทางต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์คื อ เน้นรูปแบบที่ทันสมัย เป็นที่ นิยมชื่นชอบ เพื่อให้
รูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค แต่ใช้วัสดุผ้าฝ้ายทอ
มือเป็นวัสดุหลักในการออกแบบและแปรรูปเป็นสาคัญ

ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยในอนาคต
ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ดังนี้
1. การทดลองออกแบบและพัฒนาผลงานโดยไม่ตอ้ งอ้างอิงชุมชนและเศรษฐกิจ ให้ใช้หลักการออกแบบทาง
อุตสาหกรรมและหลักการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในปัจจุบันมาแปรรูปผ้าฝ้ายให้เกิดเป็นวัสดุใหม่ ๆ เช่นการอัดขึ้น
รูปให้เป็นแผ่นและมีความหนาเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบที่มีโครงสร้าง เช่นเครื่องเรือนหรือการนาเอาผ้าฝ้ายฝ้าย
หลากหลายแบบมาเข้าสูร่ ะบบเทคนิคการออกแบบแปรรูปวัสดุ แบบ Non-Woven (การแปรรูปผ้าแบบไม่ถักไม่ทอ) ให้
ผ้าเกิดการสลับสีและลวดลายกลายเป็นผืนเดียวกันโดยใช้วัสดุทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเทคนิคที่กล่าวมานี้จึง
สามารถเป็นตัวอย่างในการคิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในอนาคตได้อย่างหลากหลายและน่าสนใจ
2. การน าเอาหลั ก การทางนวั ต กรรมสิ่ ง ทอ (สถาบั น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ) หรื อ หลั ก การทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกับผ้าฝ้ายทอมือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติ ให้ได้ ผลงานทาง
หัตถอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ เช่น
2.1 การพัฒนาเส้นใยฝ้ายให้มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย โดยใช้ใยฝ้ายผสมสารนาโน และ สังกะสี เป็น
การผสมแล้วฉีดเข้าสูเ่ ส้นใย โดยมีคุณสมบัตยิ ับยัง้ เชื้อโรค
2.2 การพัฒนาเส้นใยฝ้ายให้มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้โลหะเงิน ในการหยุดยั้งและ ทาลาย
เชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งฤทธิ์ในการทาลายเชื้อจุลินทรีย์ของโลหะเงินจะไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ของมนุษย์ ด้วยประสิทธิภาพ
ของโลหะเงิน จึงทาให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ(จุฬาฯ) ได้คิดค้นและ พัฒนา นวัตกรรมสิ่งทอที่มีสมบัติ
ยับยัง้ เชื้อจุลินทรีย์ ด้วยเทคนิคที่งา่ ยและสามารถทาได้รวดเร็วภายใน ขั้นตอนเดียวโดยการสร้างอนุภาคเงินที่มีขนาด
เล็กระดับนาโนที่สามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นใยสิ่งทอและมีความคงทนต่อการซัก เรียกว่านวัตกรรมนาโนซิลเวอร์
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เส้นใยชนิดต่างๆ ได้แก่ ฝ้าย ไหม ไนล่อน อะครีลิค เมื่อผ่านการตกแต่งด้วยอนุภาคเงิน และผ่าน
การซักที่เทียบกับการซักด้วยมือ 20 ครั้งแล้ว สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ E.Coli และ Staphylococcus aureus ได้ถึง
100 เปอร์เซ็นต์
2.3 การพัฒนาเส้นใยฝ้ายผสมผงถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียร์ เมื่อทาการผสมกันแล้วจะมี
ความสามารถแผ่รังสีได้ดี จะทาให้เกิดความอุ่นอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเนื้อผ้าได้ทาการดูดความร้อนจากร่างกายแล้ว
ส่งต่อความร้อนจากเม็ดแมคคาเดเมียร์
2.4 การพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือ ด้วยเทคนิค Coating ( คือการเคลือบปิดผิวภายนอกเพื่อให้เกิดความ
แข็งแรงของโครงสร้างเพิ่มขึ้น และ Lamination (การใช้สีสกรีนลอย เคลือบเป็นชั้นๆภายในของผ้า เพื่อให้เกิด
คุณสมบัตทิ ี่ทนทาน แข็งแรงขึ้นและกันน้าได้
3. เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูล สืบค้นและแนวทางในการศึกษา การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ศลิ ปหัตถกรรมจากการ
นาผ้าฝ้ายทอมือ มาแปรรูปให้เกิดเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบและสินค้าใหม่ ๆ ให้เป็นกรณีศึกษาโดยนาเอาวัสดุ
ที่มีอยูใ่ นชุมชนและท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง มาออกแบบและประยุกต์การใช้วัสดุร่วมกันให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ
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โดยยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น รวมถึงการสร้างโอกาส
ส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
4. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ให้มีความหลากหลายในการออกแบบ
มากยิ่งขึ้น มีการใช้หลักการหรือทฤษฎีออกแบบ เช่น แรงบันดาลใจหรือแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อนาเข้าสู่ขั้นตอน
ออกแบบสร้างสรรค์ ให้สามารถใช้งานและรองรับความต้องการในสังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันให้มาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงการนาเอาลักษณะ เทคนิค และภูมิปัญญาต่าง ๆ ในการการวิจัยไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีความแปลกใหม่และเป็นที่ต้องการในตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ชุมชนสามารถที่จะผลิตผลงานได้
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมอาชีพงานทางหัตถกรรมรวมถึงสร้างรายได้อกี ด้วย
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การจั ด การองค์ ค วามรู้ เ ทคนิ ค การออกแบบลวดลายบนผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนภายใต้
โครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม
The Knowledge management for Patterns design on Products Under the
Research for Community
ตวงรัก รัตนพันธุ์1*
Tungrak Rattanapan1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนต้นแบบกลุ่มผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ได้มีความรู้ความเข้ าใจในการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภั ณฑ์ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ
ลวดลายลงบนผลิ ตภั ณฑ์ให้ มี มู ลค่ าเพิ่มตรงตามความต้ องการของตลาดและผู้ บริ โภค 3) เพื่อทดลองสร้ างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยมีลาดับขั้นตอนการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) กาหนดกรอบการดาเนินงานเป็นกิจกรรมย่อย 2)
ดาเนิน การกิจ กรรมที่ 1 จัด ทาแผนการดาเนินงานและสื่อประชาสั มพั นธ์โ ครงการย่อยผ่านช่อ งทางต่างๆ ได้แ ก่
โปสเตอร์ สื่ออิเลคทรอนิคส์ สื่อวิทยุ 3) ดาเนินการกิจกรรมที่ 2 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยประสานงานกับสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่แจ้งความจานงเรื่องการออกแบบและพัฒนาลวดลาย
หลังจากนัน้ ทาการลงพื้นที่การเก็บข้อมูลที่ได้จากแหล่งผลิตโดยตรงที่ไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูลที่
ได้จึงเป็นข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและ
เพื่อการออกแบบลวดลายงานปัก 4) ดาเนินการกิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยจัด อบรมเชิง
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาลวดลายงานปัก มีการบรรยายองค์ความรู้เทคนิคการออกแบบลวดลาย ใน 3 หัวข้อ
ได้แก่ แนวทางพัฒนาออกแบบลายปักเพื่อพัฒนาฝีมอื ช่างปัก , สิ่งรอบกายสู่การประยุกต์ลวดลายงานปัก , มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้า จากนั้นมีการสาธิตและแสดงกระบวนการออกแบบพัฒนา
และประยุกต์ลวดลายสู่งานปัก และให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัตกิ ารทุกกระบวนการที่ได้ทาการบรรยายและสาธิต จากนั้น
ทาการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาออกแบบลวดลายและพัฒนาฝีมือ
ช่างปักของสมาชิกชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เรื่องการจัดการองค์
ความรู้เทคนิคการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม (Research for
Community) ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการ
นาความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับ มาก เท่ากันทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15, 3.72 และ 3.44 (S.D .351, .284 และ
.466) ตามลาดับ 5) ดาเนินการกิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงาน มีการติดตามการสร้างต้นแบบลวดลายลงบน
ผลิตภัณฑ์และสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการสัมภาษณ์ ประธานกลุม่ ชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก และประเมิน
จากแบบสอบถามผู้ บ ริ ห ารของกลุ่ ม และสมาชิ ก ในกลุ่ ม เกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม มู ล ค่ า ทั้ ง ด้ า นต้ น ทุ น /ค่ า ใช้ จ่ า ย ด้ า น
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กระบวนการผลิ ต ด้ า นรู ปแบบลวดลายบนผลิ ตภั ณ ฑ์ โดยผลการประเมิน การติดตามและวั ดผลการเพิ่มมู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เรื่องการจัดการองค์
ความรู้เทคนิคการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม (Research for
Community) ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการการผลิต และ ด้านรูปแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ
มากเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ 4.03 ตามลาดับ (S.D .471 และ .263) รองลงมาด้านต้นทุน/ค่าใช้จ่าย อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 (S.D .429)
คาสาคัญ: การออกแบบลวดลาย ศิลปะร่วมสมัย

Abstract
The purposes of this research are 1) to encourage and support the Khuanchalik prototype community in Tambon
Khuanchalik, Amphur Huaisai, Nakhon Si Thammarat Province to have knowledge and understanding about designing
patterns on the products; 2) to develop and improve the patterns on the products in order to enhance the value by
corresponding to the market’s and customer’s need; 3) to try to design the prototype for the local product.
The process has been undertaken in this order: 1) setting a general framework and divide the process into
activities 2) conducting the first activity which is planning the strategies and advertisements through various means such
as posters, online media, and radio 3) conducting the second activity which is selecting a target group by contacting the
Cultural Officers of Nakhon Si Thammarat in order to look for any groups which have expressed the desire to get involved
in the project. After that, a field research is conducted in the area to ensure that the data gathered is pure, not
synthesized, direct, and can be used for further analysis so that the knowledge on designing patterns can be passed on
to the local community 4) conducting the third activity which is passing on the knowledge to the local community through
the seminar on designing and developing patterns. There are three topics on technical knowledge: enhancing
craftsmanship skills, applying everyday objects into the embroidery, and employing cultural heritage to create the
products. After that, there is a demonstration on the designing process, and the participants will get the first-hand
experience by following every step of the lecture and the demonstration. The satisfaction of the participants is then
evaluated based on these three aspects: managing technical knowledge on designing the patterns on the local products
under the Research for Community, teaching skills of the lecturers, and understanding and being able to apply the
knowledge for further usage. The three aspects receive equally high scores, with the averages of 4.15, 3.72, and 3.44,
and the standard deviations of .351, .284 and .466 respectively. 5) Conducting the fourth activity which is summarizing
the process. There is a follow-up and satisfaction questionnaire done through the interview with the chairman of the
community as well as the questionnaire filled out by the director and members of the group. The questionnaire asks
about the added value including the initial cost and the expense, the process, and the design of the patterns on the
products. The process and the patterns on the products receive equally high scores, with the averages of 4.09 and 4.03
respectively, and the standard deviations of .471 and .263. The second highest is the initial cost and the expense which
receives medium scores, with the average of 3.82 and the standard deviation of .429.
Keywords: Patterns Desidn, Contemporary Art
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บทนา
จากการพิจารณาบริบทชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งมีศาสตร์ภูมิปัญญาและมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์และเด่นชัด เช่น ศิลปะการแกะหนังตะลุง ศิลปะการแสดงโนรา ศิลปะเครื่องถม ศิลปะผ้ายก ศิลปะผ้าบา
ติก ศิลปะจากลวดลายเรือกอ ศิลปะในลวดลายสถาปัตยกรรมมาลายู เพราะเป็นศิลปะที่มีความโดดเด่นและมีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่นภาคใต้ สามารถนามาสร้างคุณค่าเพิ่มด้วยกระบวนการออกแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาหน่ายแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยละชาวต่างชาติ 1) ความสาเร็จ พิจารณาบริบทชุมชน
ท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งมีศาสตร์ภูมิปัญญาแล้วมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และเด่นชัด เช่น ศิลปะการ
แกะหนังตะลุง ศิลปะการแสดงโนรา ศิลปะเครื่องถม ศิลปะผ้ายก ศิลปะผ้าบาติก ศิลปะจากลวดลายเรือกอ ศิลปะใน
ลวดลายสถาปัตยกรรมมาลายู เพราะเป็นศิลปะที่มีความโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น
ภาคใต้ 2) ปัจจัยสร้างความเข้มแข็ง ความเข้มแข็งในด้านมิติทางวัฒนธรรม คือ สินทรัพย์ที่มีค่ารูปแบบใหม่ เพราะ
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีต้นทุนต่าและสามรถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงทั้งยังยากที่จะลอกเลียนแบบและไม่มีใคร
ยึดครองไปเป็นเจ้าของได้ง่าย (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งประเทศไทย,2551:35) วัฒนธรรมประจาชาติและ
วัฒนธรรมประจาท้องถิ่นให้มกี ารอนุรักษ์และเห็นคุณค่าเกิดความหวงแหนและปกป้องวัฒนธรรมของตนเองมากยิ่งขึ้น
ไม่เฉพาะชาวไทยเท่านัน้ ชาติต่างๆในโลกนีเ้ ริ่มกลับไปค้นคว้าหาว่าอะไรคือวัฒนธรรมที่มีคุณค่า (กฤษติกา คงสมพงษ์
,2552 :44) หากต้องสอดแทรกวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมไทยให้แยบยลเพราะจะเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ 3) เป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ที่มีศักยภาพ ได้มี ความรู้ความเข้าใจในการ
ออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
ด้ ว ยความสร้ า งสรรค์ แ ละสอดคล้ อ งกั บความต้อ งการของตลาดผู้ บ ริ โ ภค สามารถน ามาสร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ ม ด้ ว ย
กระบวนการออกแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ จาหน่ายแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยละชาวต่าง 4) การ
พัฒนาระบบโดยการจัดทาหลักสู ตรระยะสั้น โดยจัดทาแผนการดาเนิน การการถ่ายทอดองค์ความรู้และการให้
คาปรึกษาแนะนาด้านออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชน จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปราชญ์
ชาวบ้าน พร้อมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และให้คาปรึกษาแนะนาทางด้านอื่นๆเพิ่มเติม เช่น
กระบวนการผลิต การตลาด เป็นต้น 5) ปัญหาที่ผ่า นมาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ ยัง ไม่ส ามารถดาเนิน การเรื่อ งนี้ด้ว ย
ตนเองได้มากนัก เนื่องด้วยปัญหาหลายประการ อาทิ ปัญหาเงินทุน การขาดความรู้ค วามเข้า ใจทางการตลาด
การขาดความรู้ค วามเข้า ใจด้า นการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ที่ถูก ต้อ งและเหมาะสม จนกระทั่ง ละเลยความสาคัญ
ของการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ไ ป ซึ ่ง เป็น สาเหตุส าคัญ ทาให้ศ ัก ยภาพการแข่ง ขัน ทางการตลาดลดลงและไม่มี
ประสิท ธิภ าพ นอกจากนี้ การขยายตัว ของกลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชนแสดงความจานงขอรับ บริก ารหรือ ของแหล่ง
เงินทุนในด้านการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงบริบทชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งมีศาสตร์ภูมิปัญญาแล้วมีทุนทางสังคม
และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และเด่นชัด เช่น ศิลปะการแกะหนังตะลุง ศิลปะการแสดงโนรา ศิลปะเครื่อ งถม
ศิลปะผ้ายก ศิลปะผ้าบาติก ศิลปะจากลวดลายเรือกอ ศิลปะในลวดลายสถาปัตยกรรมมาลายู เพราะเป็นศิลปะที่มี
ความโดดเด่น และมีค วามเป็ นเอกลั กษณ์ เฉพาะตัว ของท้ อ งถิ่น ภาคใต้ แต่ ที่ผ ่า นมาชุมชนท้ องถิ่ น ภาคใต้ ยัง ไม่
สามารถดาเนิน การเรื่อ งนี้ด้ว ยตนเองได้ม ากนัก เนื่อ งด้ว ยปัญ หาหลายประการ อาทิ ปัญ หาเงิน ทุน การขาด
ความรู ้ค วามเข้า ใจทางการตลาด การขาดความรู้ค วามเข้า ใจด้า นการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ที่ถ ูก ต้อ งและ
เหมาะสม จนกระทั่ง ละเลยความสาคัญ ของการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ไ ป ซึ่ง เป็น สาเหตุสาคัญ ทาให้ศัก ยภาพการ
แข่ง ขัน ทางการตลาดลดลงและไม่ม ีป ระสิท ธิภ าพ (ชัช วา ลย์ รัต นพัน ธุ ์ และ ตวงรัก รัต นพัน ธุ ์ 2559 :3)
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นอกจากนี้ การขยายตัว ของกลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชนแสดงความจานงในการสนับสนุน แหล่ง เงิน ทุน หรือ ขอเข้า ร่ว ม
อบรมให้ค วามรู้ใ นด้า นการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ เราในฐานะหนึ่งในหน่วยงานของภาครัฐ จาเป็น จะต้อ งตอบสนอง
ความต้อ งการและช่ว ยแก้ปัญ หาดั ง กล่า วตามกาลัง สามารถ งานวิจัย ในครั้ง นี้อ าศัย องค์ค วามรู้จ ากงานวิจัย
เรื่อ งการออกแบบของที่ร ะลึก ที่มีแ นวคิด มาจากศิล ปวัฒ นธรรมท้อ งถิ่น ภาคใต้ มาเป็น แนวทางการถ่า ยทอด
องค์ค วามรู้ใ นการออกแบบลวดลายเพื่อ พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ที่ต รงกับ ความต้อ งการและถูก ต้อ งเหมาะสมอย่า ง
สร้างสรรค์ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนต้ น แบบกลุ่ ม ผ้ า ปั ก ควนชะลิ ก ต.ควนชะลิ ก อ.หั ว ไทร จ.
นครศรีธรรมราช ได้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์
2. เพื่อพัฒนารูปแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
3. เพื่อทดลองสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
ขอบเขตของโครงการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ด้านการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการวิจัย
เพื่อสังคมและชุมชน เป็นวิจัยเชิงคุณภาพและมีผลงานสร้างสรรค์ โดยกาหนดขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช และศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาลวดลายปักเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.ขอบเขตพื้นที่ ศึกษาข้อมูลกับชุมชนต้นแบบกลุ่มผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
กรอบแนวคิดการวิจัยและองค์ความรู้สู่เทคโนโลยี
การวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ดา้ นการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชนในครัง้ นี้ ต้องศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และศึก ษาปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาลวดลายปักเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้วิจัยทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ประกอบด้วย 1)
วิวั ฒ นาการการออกแบบลวดลาย 2) แนวคิ ด ในการประยุ ก ต์ล วดลาย 3) แรงบั น ดาลใจจากภู มิปัญ ญาสู่ ก าร
สร้างสรรค์ลายผ้าปัก
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
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วิธีการดาเนินการวิจัยตามกรอบการดาเนินงาน
จากแผนการดาเนินงานการจัดการองค์ความรู้เทคนิคการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้วิจัยได้
จัดทากรอบการดาเนินงาน ผ่านแนวคิดเรื่องกระบวนการคุณค่าให้กับสินค้า โดยวางกรอบการดาเนินงานไว้ 4 กิจกรรม
เริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประสานงานกับสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสอบถามจาก
หน่วยงานว่ามีผู้ประกอบการที่ใดบ้างแจ้งความจานง จากนั้นลงพื้นที่ไปยังผู้ประกอบหรือชุมชนที่แจ้งความจานงเพื่อ
ศึกษาบริบทชุมชนและ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการหรือชุมชน สังเคราะห์ข้ อมูลทั้งหมด
เพื่อหาแนวทางการออกแบบ จากนั้ นทาการออกแบบภาพร่ างควบคู่ ไปกั บการอบรมและถ่ ายทอดองค์ ความรู้ เชิ ง
ปฏิบัติการด้านการออกแบบลวดลายสู่ชุมชน ชุมชนได้ทดลองฝึกปฏิบัติออกแบบลวดลายและลอกลายลงบนผลิตภัณฑ์
เพื่อเตรียมการปักลวดลายตามที่ออกแบบไว้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานต้นแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 : จัดทาแผนการดาเนินงานและสื่อประชาสัมพันธ์โครงการย่อย
ผู้วิจัยจัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดาเนินงานต่อจากนั้น จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆเพื่อรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานในกิจกรรมที่ 1
ผู้วิจัยทาการออกแบบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการย่อย ได้แก่ โปสเตอร์ สื่ออิเล็คทอนิค ใน
กิ จ กรรมที่ 4 เรื่ อ งการจั ด การองค์ ค วามรู้ เ ทคนิ ค การออกแบบลวดลายลงบนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน เพื่ อ คั ด เลื อ ก
ผู้ประกอบการที่มีศั ก ยภาพในพั ฒนาผลิต ภั ณฑ์ชุม ชน โดยเผยแพร่ผ่ า น 3 ช่อ งทาง ดัง นี้ 1) โปสเตอร์ ข นาด A3
เผยแพร่ตามหน่วยงานภาครัฐ 2) สื่ออิเล็คทรอนิค เผยแพร่ผ่าน Fanpage Facebook ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3) สื่อวิทยุ เผยแพร่ผ่าน สถานีวทิ ยุเสียงมหาชัย FM.107.5 MHz. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัยวางแผนการดาเนินงานในกิจกรรมที่ 2 โดยทาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพโดยมีหลักเกณฑ์
การคัดเลือกชัดเจน จัดการชีแ้ จ้งวัตถุประสงค์ ภารกิจ ขั้นตอนการดาเนินงานของโครงการฯ ให้ผู้ผ่านเกณฑ์รับทราบ
สรุปผลการดาเนินงานในกิจกรรมที่ 2
1.การประสานงานกับสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสอบถามถึงกลุ่มเป้าหมายที่เคย
ลงทะเบียนแจ้งความจานงถึงความต้องการในการพัฒนาลวดลาย โดยทางหน่วยงานแนะนาให้ผู้วิจัยทาการลงพื้นที่ ณ
กลุ่มชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากทางกลุ่ม เป็นกลุ่มเดียวใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ยังคงหลงเหลือและทางานหัตถกรรมผ้าปัก โดยใช้ภูมิปัญญางานถักร้อยและงานปักผ้าลง
บนผลิตภัณฑ์ และทางกลุ่มเอง ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลวดลายมาให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง
ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป
2.ผู้วิจัยทาการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาบริบทชุมชน ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายผ้าปัก โดยทาการสัมภาษณ์ อาจารย์ไพรินทร์ รุยแก้ว ประธานกลุ่มชุมชน
ต้นแบบผ้าปักควนชะลิก และยังเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก
3.ผู้วิจัยทาการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผ้าปักควนชะลิก พร้อมศึกษาปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาลวดลายปักเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างสรรค์ลายผ้าปัก
4.ทาการออกแบบลวดลายโดยกาหนดแนวความคิดจากแรงบันดาลใจที่ได้รับ
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ภาพที่ 1 แสดงการติดต่อประสานงานกับสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพที่ 2 แสดงภาพลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก

ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบลวดลายผ้าปักบนผลิตภัณฑ์เดิม
วิเคราะห์และหาแนวทางการออกแบบและพัฒนาลวดลายงานปัก
ทาการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาบริบทชุมชน ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบลวดลายผ้าปัก โดยทาการสัมภาษณ์ อาจารย์ไพรินทร์ รุยแก้ว ประธานกลุ่มชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก
และยังเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก กล่าวว่า ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนควนชะลิ
กก่อตั้งขึ้นพร้อม ๆ กับ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก เพื่อต้องการให้ชาวบ้านและสมาชิกในกลุ่มได้มีสถานที่ใน
การร่วมตัวกันทากิจกรรมต่าง ๆ และอยากจะส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการว่างงานจากงานประจา คือ ทา
นาข้าว และให้เยาวชนในชุมชนได้สืบสานศิลปหัตถกรรมประจาถิ่นของบ้านควนชะลิกต่อไป
ออกแบบลวดลายผ้าปัก
หลังจากผู้วิจัยและทีมที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลของบริบทชุมชน ประเพณี ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม
ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช พร้อมศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาลวดลายปักเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างสรรค์ลายผ้าปัก ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมองค์ความรู้ภาคเอกสารและภาคสนาม ผนวกกับ
ค้น หาแรงบั นดาลใจเพื่อ เป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒ นาลวดลายผ้ าปั ก จากนั้น นาข้อ มูล ที่ไ ด้ม าทาการ
วิเคราะห์ เพื่อหาแรงบันดาลใจและแนวความคิดในการออกแบบและพัฒนาลวดลาย
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ภาพที่ 4 แสดงแนวความคิดที่ 1 ลวดลายผ้าปาเต๊ะพืน้ ถิ่นภาคใต้
แนวความคิดที่ 1 ลวดลายผ้าปาเต๊ะพื้นถิ่นภาคใต้
เริ่มต้นจากได้รับแรงบันดาลใจจากการแต่งกายของสมาชิกในกลุ่มผ้าปักควนชะลิกที่มีความต้องการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยการแต่งกาย และเลือกผ้าปาะเต๊ะมาเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องแต่งกายของตนเอง โดยทุกคนใน
กลุ่มจะต้องแต่งกายเช่นนี้พร้อมกันในทุกวันพุธ และจะต้องทาการออกแบบและตัดเย็บเป็นกระโปรงด้วยตนเอง ด้วย
ผ้าปาเต๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงในอันดับต้น ๆ ของภาคใต้ ด้วยจังหวัด ที่ได้รับความนิยมและมีช่ือเสียงอีกทั้งยัง
ประกอบอาชีพเพ้นส์ลายผ้าปาะเต๊ะ มีด้วยกัน 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต สงขลาและนราธิวาส ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต รับเอา
ศิลปวัฒนธรรมการออกแบบลวดลายผ้าปาเต๊ะมาจากอินโดนีเซีย เอกลักษณ์ของลวดลายจะเป็นลายดอกที่ใหญ่และมี
การปักเลื่อมเงิน เลือ่ มทอง หรือมุก ลงไปบนผ้าเพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้แตกต่าง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้
สิน ค้า อีก ด้ว ย ผ้า ปาะเต๊ะ เกาะยอ จั งหวัด สงขลา รับเอาศิลปวัฒ นธรรมการออกแบบลวดลายผ้า ปาเต๊ะมาจาก
มาเลเซียเอกลักษณ์ของลวดลายจะเป็นลายดอกเล็ก ๆ ซ้อนกันไปมาหลายจุด และจะมีดอกใหญ่เสริมลงไปบ้างในบาง
ลวดลาย โทนสีจะสบายตาเรียบง่ายไม่ฉูดฉาด เป็นที่นิยมของกลุ่มตลาดต่างชาติเพราะราคาไม่แพงและสามารถต่อ
ยอดผ้าปาเต๊ะไปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่น ๆ ต่อไปได้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบบของ ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์ และ ตวงรัก รัตนพันธุ์ (2559 :10) กล่าวถึง
วิธีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบในงานวิจัยเรื่อง การออกแบบของที่ระลึกที่มีแนวความคิดมาจาก
ศิล ปวั ฒนธรรมท้ อ งถิ่น ภาคใต้ ไว้ว่า การวิเคราะห์สั ง เคราะห์ ข้อ มู ล เพื่อ การออกแบบ เพื่อ ให้ เกิด ผลิ ตภั ณ ฑ์ที่มี
รูปลักษณ์ใหม่โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ คื อ เทคนิคการวิเคราะห์ SCAMPER คือ ทดแทน ดัดแปลง ขยาย เพิ่ม
ย่อส่วน ลด ตัดทอน ต่อเติม นาไปสู่การออกแบบลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากลายผ้าปาเต๊ะพื้นถิ่นภาคใต้

ภาพที่ 5 ร่างการออกแบบลวดลายจากแนวความคิดที่ 1
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ภาพที่ 6 ผลงานต้นแบบลายปักจากแนวความคิดที่ 1

ภาพที่ 7 แสดงแนวความคิดที่ 2 พิธีการทาขวัญข้าวโบราณ
แนวความคิดที่ 2 พิธีการทาขวัญข้าวโบราณ
เริ่มต้นจากได้รับแรงบันดาลใจจากอาชีพการทานามาตั้งแต่ดั้งเดิมก่อเกิดประเพณีสาคัญที่ชาวควนชะลิก
ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน คือ ประเพณีการทาขวัญข้าว ภาษาถิ่น เรียกว่า ชาขวัญข้าว ความเชื่อ
เกี่ยวกับขวัญข้าว ถือปฏิบัตสิ บื ต่อกันมาด้วยความเชื่อ ศรัทธา ต่อแม่โพสพ ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ปกปักรักษาข้าว หากได้
ทาขวัญข้าวจะส่งผลให้ข้าวกล้าในนาเจริญงอดงามมีผลผลิตสมบูรณ์ การทาขวัญข้าวของชาวนาแถบนี้ได้ถดถอยลง
เป็นลาดับ โดยสังเกตจากจานวนขวัญข้าวที่ชาวบ้านนามาสมโภชที่วัดควนชะลิกน้อยลงทุกปี หากไม่มีการฟื้นฟูก็จะ
สูญหายไปในที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก (2557 :10-15) ได้
อนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่นที่เป็นบททาขวัญข้าว ได้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน คือ เพลงบอก มีเวทีสาหรับถ่ายทอดความรู้
ทักษะ ความสามารถ ความรู้สึกนึกคิดให้คนทั่วไปได้รับรู้ ได้ให้เยาวชน คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ พิธีกรรมในการทา
ขวัญข้าวและเข้าใจถึงระบบข้าวในอดีต และได้รักษา ฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิต
ชาวนา นาไปสู่การออกแบบลวดลายและตราสัญลักษณ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากพิธีการทาขวัญข้าว
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ภาพที่ 8 ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ จากแนวความคิดที่ 2

ภาพที่ 9 แสดงแนวความคิดที่ 3 ประยุกต์ลวดลายผ้าปาะเต๊ะตามสมัยนิยม
แนวความคิดที่ 3 ประยุกต์ลวดลายผ้าปาเต๊ะตามสมัยนิยม
เริ่มต้นจากได้รับแรงบันดาลใจจากคุณค่าความงามมาใช้ในการออกแบบ คือการสร้างสรรค์งานที่เกิดจาก
ความงามของลวดลายผ้าปักจากบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าในตัวเอง มีการออกแบบให้
ตอบสนองด้านความงามที่มองเห็นจากรูปลักษณ์ภ ายนอก ความงามของลายผ้าปาเต๊ะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ที่
เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และนามาประยุกต์ใช้กับการผลิตที่ง่ายและใช้งานได้สะดวกขึ้น จุดเด่นของงาน
ออกแบบ คือการประยุกต์ลวดลายผ้าปาเต๊ะพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม นามาจัดองค์ประกอบให้เป็นโครงสร้างลวดลายใหม่
โดยการลดรายละเอียดบางส่วนของลาย การจัดวางกลุ่มสีให้มีค่าน้าหนักอ่อนแก่ทับซ้อนกัน และเน้นการออกแบบ
ลวดลายให้มี ขนาด สัดส่วน ช่วงจังหวะ และบริเวณว่างให้มีเอกภาพ ความสมดุล ที่สัมพันธ์กลมกลืนกันได้อย่างลงตัว
และง่ายต่อการปักลาย
ซึ่งสอดคล้องกับ เอกพงษ์ ตรีตรง, (2558 :46) ได้กล่าวว่าการบ่มเพาะมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจสร้างด้วยแนวทางศิลปะและการออกแบบดังนี้ ทรัพย์สินทางศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีของไทยมีความ
หลากหลายละเอียดลึกซึ้ง มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่ามหาศาลการสร้างเสริม
สินทรัพย์เหล่านี้ ให้มีมูลค่าต่อยอดจากเดิมจึงมีความสาคัญมากอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ ภาพรวมในการพัฒนาประเทศ
อย่างสร้างสรรค์ มีทิศทางและเพิ่มพูนรายได้ประชาชาติของคนไทยอย่างสมดุลและมีแนวโน้มดีขึ้น ปัจจัยสาคัญของ
ความสาเร็จคือกระบวนการบ่มเพาะสิ่งที่เป็นอยู่แห่งรากฐานประเทศสู่การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน ทางทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางในการบ่มเพาะมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างด้วยแนวทาง
ศิลปะและการออกแบบดังนี้ 1) ต่อยอดภูมปิ ัญญาของชุมชนออกสูก่ ารสร้างแบรนด์สินค้านานาชาติ โดยมีอัตลักษณ์ใน
แบบฉบับของไทย 2) นาปราชญ์ความคิดของไทยสูก่ ารพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจาวันและให้ได้รับความ
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นิย มในระดั บนานาชาติ 3) แปรรูปผลิ ตภั ณฑ์ข องไทยให้ ร่ว มสมัย ทั ดเทีย มสิ นค้ า ในระดับโลกเพื่อเพิ่มมู ลค่ าและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ของไทยด้วยการออกแบบ 4) รวบรวมศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาของชาติ โดย
คัดเลือกเฉพาะด้านที่มีประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพในการสร้างเสริมสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า
และได้รับความนิยมในระดับโลก 5) บ่มเพาะภูมิปัญญา คนสร้างสรรค์ คนต้นแบบลิขสิทธิ์ทางปัญญาเพื่อสร้างสรรค์
บุคลากรที่มีคุณภาพและผลงานที่ คุณภาพไปพร้อมกัน นาไปสู่การออกแบบลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากประยุกต์
ลวดลายผ้าปาเต๊ะตามสมัยนิยม

ภาพที่ 10 ผลงานการออกแบบลวดลายจากแนวคิดที่ 3

ภาพที่ 11 ผลงานต้นแบบการออกแบบลวดลายจากแนวคิดที่ 3
กิจกรรมที่ 3 : ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
ผู้วิจัยทาการถ่ า ยทอดองค์ความรู้โดยจั ดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และคาปรึกษาด้านการออกแบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการผลิต การตลาด เป็นต้น
สรุปผลการดาเนินงานในกิจกรรมที่ 3
หลังจากศึกษาบริบทชุมชน ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิปั ญญาท้องถิ่นของกลุ่มผ้าปักควนชะลิก
พร้อมศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาลวดลายปัก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างสรรค์ลายผ้า
ปัก ผู้วิจัยและทีมที่ปรึกษาร่วมมือกับสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พร้อมคู่มือประกอบการอบรม โดยบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบลวดลาย ใน 4 หัวข้ อ ดังนี้ 1)
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แนวทางพัฒนาออกแบบลายปักเพื่อพัฒนาฝีมือช่างปัก โดย อาจารย์เจษฏา สุขสิกาญจน์ อาจารย์ประจาสาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2) สิ่งรอบกาย สู่การ
ประยุ ก ต์ ล วดลายงานปั ก โดย อาจารย์ ต วงรั ก รั ต นพั น ธุ์ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าออกแบบนิเ ทศศิ ล ป์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 3) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ อาจารย์ประจาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
สานักวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4) สาธิตและแสดงกระบวนการออกแบบและประยุกต์ลวดลายสู่
งานปั ก โดย อาจารย์ต วงรั ก รั ต นพั น ธุ์ อาจารย์ ประจ าสาขาวิ ชาออกแบบนิ เ ทศศิล ป์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จากนั้นทาการสาธิตวิธีการลอกลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชนและให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึก ปฏิบัติการปักผ้าจาก
ลวดลายใหม่ที่ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบ โดยผู้วิจัยและทีมที่ปรึกษาคัดเลือกผลิตภัณฑ์และของตกแต่งบ้านในการปัก
ลวดลาย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ปลอกหมอน โคมไฟจากผ้าใยสังเคราะห์ เพื่อทาการทดลองปักลวดลายลงไป

ภาพที่ 12 แสดงการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้สชู่ ุมชนและสาธิตการออกแบบลวดลายด้วยคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 13 แสดงการสาธิตวิธีการลอกลายลงบนผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 14 ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัตลิ อกลายลงบนผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลการดาเนินงาน
ผู้วิจัยจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์ลวดลายงานปัก พร้อมจัดทาเล่มรายงานวิจัยสรุปผลการดาเนินงานฉบับ
สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิน้ สุดการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานในกิจกรรมที่ 4
หลังจากติดตามผลงานการพัฒนาลวดลายผ้าปักลงบนผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยทาประเมินผลการติดตามและวัดผล
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน พบว่า การติดตาม
และวัดผลการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ในกิจกรรมที่ 4 : การจัดการองค์ความรู้เทคนิคการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการวิจัยเพื่อ
ชุมชนสังคม (Research for Community) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านกระบวนการการผลิตและด้านรูปแบบ
ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ 4.03 ตามลาดับ (S.D .471 และ .263)
รองลงมาด้านต้นทุน/ค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 (S.D .429)

ภาพที่ 15 แสดงการติดตามการสร้างต้นแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่และค่าร้อยละ ค่าเบี่ยนเบนมาตรฐาน (S.D.)
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อภิปรายผล
ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต Output : ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับคู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการอบรมที่
เข้าใจง่ายและสามารถฝึกปฏิบัติต่อยอดการสร้างสรรค์ลวดลายได้ ได้แก่ คู่มือประกอบการอบรมเรื่องแนวทางการ
ออกแบบ ,คู่มือประกอบการอบรมเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าและคู่มือ
ประกอบการอบรม เรื่องสิ่ง รอบกายสู่การประยุก ต์ลวดลายงานปั ก หลังจากที่ ผู้เข้ าร่ วมการอบรมได้รั บฟัง การ
บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน ตั้งแต่การฝึกออกแบบลวดลาย ฝึก
ลอกลายลงบนผลิตภัณฑ์ ฝึกทดลองปักลวดลายตามแบบ โดยทุกกระบวนการจะผ่านการสาธิตจากวิทยากร
ผลกระทบ Impact : จากความต้องการของชุมชนที่มีความประสงค์อยากจะให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบลวดลายเข้ามาให้ความรู้เข้าใจในการพัฒนาลวดลายงานปักของทางกลุ่มชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก ต.
ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อลงพื้นที่ติดตามผลงานการพัฒนาลวดลายผ้าปักลงบนผลิตภัณฑ์ และทา
ประเมินผลการติดตามและวัดผลการเพิ่มมูลค่ าผลิตภัณฑ์ สมาชิกในกลุ่มสามารถพัฒนาฝีมือช่างปักในมีศักยภาพ
และต่อยอดการปักจากเดิมปักลายบนผ้าพื้นและแปรรูปเป็นผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูโต๊ะ ปัจจุบันมีการต่อยอดการปักลายลง
บนผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น หมอนอิง โคมไฟ เครื่องประดับ ฯลฯ และมีการพัฒนารูปแบบโดยการผสมผสาน
วัสดุอื่น เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้า เมื่อมีการออกร้านแสดงสินค้าจากงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เมื่อได้รับ
ออเดอร์จานวนมาก ทางกลุ่มจะติดปัญหาเรื่องระยะเวลาการผลิต เนื่องจากงานปักเป็นงานหัตถศิลป์หรืองานที่ผลิต
ด้วยมือ จึงใช้เวลาค่อนข้างนานและจาเป็น ต้องอาศัยความละเอียดในการผลิต อีกทั้งสมาชิกในกลุ่มต้องทางานหลัก
คือ การทานาให้เสร็จภารกิจในช่วงเช้าเสียก่อน เพราะงานปักที่กลุ่มนั้นคือ อาชีพเสริม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะมารับงาน
ไปทาที่บ้าน หรือมาร่วมตัวกันที่กลุ่มทาเมื่อมีเวลาว่าง จึงส่งผลให้รายได้จากออเดอร์ที่ รับมาจากงานแสดงสินค้านั้น
หายไปบ้าง เพราะไม่สามารถรับงานจานวนมากและเวลาจากัดได้

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เรียนรู้และมีข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลวิจัยไปใช้และเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
เพื่อให้การนาผลวิจัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะว่าควรพิจารณา คือ
ขั้นตอนการออกแบบ
1. เนื่องจากชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เขตรอยต่อของ 3
จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สงขลาและพัทลุง จึงรับเอา ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมมาจากทั้ง 3 จังหวัด ผนวก
กับการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม ทาให้ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม นั้นปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงทา
ให้การออกแบบลวดลายที่สร้างความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนนั้นเป็นไปได้ยาก
ขั้นตอนกระบวนการผลิต
1. ด้านวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้าทาให้กระบวนการผลิตงานปักกับมือโดยใช้แรงงานคนเป็น เรื่องที่ล่าช้า
สู้กับกระบวนการผลิตงานปักกับคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องจักรในการทางานไม่ได้ รวมไปถึงต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรง
ส่งผลให้งานปักมือมีราคาสูงและใช้เวลาในการปักนาน ซึ่งไม่คมุ้ ค่า เมื่อเทียบกับกระบวนการปักกับเครื่องจักร
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีงานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์หรือสืบสานงานผ้าปัก โดยส่งเสริมเยาวชนในชุมชน
ให้เป็นกาลังของคนรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่อภูมปิ ัญญางานหัตถศิลป์ดา้ นนี้
2. ควรมีห น่ว ยงานสนั บสนุ น ให้ เปิ ด เป็ น ศู น ย์ก ารเรี ย นรู้ ใ ห้ บุค ลภายนอกหรือ ผู้ ส นใจ ไม่ว่า จะเป็ น โรงเรี ย น
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่สง่ เสริมการสร้างอาชีพ ให้ได้รับความรู้ดา้ นงานหัตถศิลป์ผ้าปักรวมไปถึงงานเย็บปักถัก
ร้อยต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มมีความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างเครือข่ายงานปักให้กว้างขึ้นและมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง
3. ควรมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์งานปักให้หลากหลาย และเน้นความคุ้มค่าและการใช้งานด้วย เพื่อรองรับ
ตลาดใหม่ที่จะเข้ามา
4. ควรมีการวิจัยต่อยอดด้านการตลาด วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการตลาดต่างประเทศ
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ความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นที่ใกล้เคียงในแขวงไซ 1ยะบูลี
สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
The Linkage in Characteristics of Vihara in Phayao and Nearby Area of
Xaignabouli Province, Lao People's Democratic Republic
สุธี เมฆบุญส่งลาภ1* และ สาวิตรี นุกูล1
Suthee Mekboonsonglap1* and Sawittree Nukul1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะของวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นที่ใกล้เคียงของแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทาการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในทั้งสองพื้นที่ และสังเคราะห์แนวทางใน
การรักษาและส่งเสริมลักษณะที่เชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อการอนุรักษ์ การศึกษาวิจัยนี้มีระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ทาการศึกษาเชิงลึกในกลุ่มตัวอย่าง “วิหารทรงจ้า งมูบ" ของวัดในพื้นที่จังหวัดพะเยา 24 หลัง และในพื้นที่ในแขวง
ไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 19 หลังด้วยการเก็บข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมของวิหารด้วยการร่าง
ภาพผั ง พื้ น และถ่ า ยภาพส่ ว นประกอบต่ า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกวิ ห าร และสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ ง
ประวัตศิ าสตร์การก่อตั้งชุมชนและชาติพันธุ์หลักของชุมชน ประวัติศาสตร์การสร้างหรือซ่อมแซมวิหาร และผังการใช้
งานพื้นที่ภายในวิหาร ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในจังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียงในแขวง
ไซยะบูลีคือลักษณะของรูปทรงวิหารทรงจ้างมูบ ผังพื้น และผังการใช้งานภายในวิหารที่พบในทั้งสองพื้นที่แทบไม่
ต่างกัน ซึ่งลักษณะของวิหารทรงจ้างมูบที่เชื่อมโยงกันนี้ถูกกาหนดด้วยคติความเชื่อและหลักพิธีกรรมของชาติพันธุ์
ไทลื้อและไทยวนซึ่งเป็นประชากรหลักในทั้งสองพื้นที่ นอกจากนั้นทั้งสองชาติพันธุ์ยังมีความสัมพันธ์ท างเครือญาติ
หรือเดินทางไปมาหาสู่กันเพื่อค้าขายมานานก่อนการกาหนดเขตแดนระหว่างประเทศเช่นปัจจุบัน ลักษณะของวิหาร
ทรงจ้างมูบซึ่งเชื่อมโยงวัฒนธรรมของทั้งจังหวัดพะเยาและแขวงไซยะบูลจี ึงควรถูกรักษาและส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้
ทราบเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่มมี าอย่างยาวนานของคนทั้งสองพื้นที่ และจะนาไปสู่ความร่วมมือทั้ง
ทางการศึกษาด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: วิหาร รูปแบบ จังหวัดพะเยา แขวงไซยะบูลี
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Abstract
This research aims to study the characteristics of the vihara in Phayao Province and nearby area of
Xaignabouli Province, Lao People's Democratic Republic, analyze linkages of viharas forms between both areas
and synthesize guidelines for keeping and promoting of the linkages of viharas forms for conservation. The
qualitative research methodology has been used in this study by in-depth study of 24 “Chaang moob shape”
viharas in Xaignabouli and 24 in Phayao. The processes of fieldwork include vihara plan sketching, taking an
interior and exterior photo of vihara. Moreover, there is interviewing about community settlement, the village
main ethnic, establishing and restoration of vihara and area using plan. The result of study indicated that the
similarities of characteristics between viharas in Phayao and vihara in Xaignabouli are plan and area using plan.
These characteristics have been determined by Tai Lue and Tai Yaun who are main ethnics of both area and
have difference belief and ceremony in Buddhism. Furthermore, Tai Lue and Tai Yaun people in Phayao and
Xaignabouli are relatives or had a connection for a long time before nowadays boundary between Thailand and
Lao People's Democratic Republic. Consequently, these linkage identity should have been preserved and
promoted in public to represent the long cultural relationship of them, in addition, this topic will cause
coorperation of cultural study and tourism in the future.
Keywords: vihara, characteristic, Phayao, Xaignabouli

บทนา
วิหารคืออาคารที่พุทธบริษัทใช้ชุมนุมเพื่อเฝ้านมัสการองค์พระพุทธเจ้าแต่ครั้งพุทธกาล แม้หลังพระพุทธเจ้า
ปรินพิ พานวิหารก็ยังทาหน้าที่เป็นที่ประกอบศาสนพิธีหลักร่วมกันระหว่างสงฆ์และฆราวาสโดยมีสัญลักษณ์สถูปหรือ
พระพุทธรูปเป็นประธานในวิหารแทนองค์พระพุทธเจ้า การใช้งานวิหารสืบต่อเรื่อยมาจนกระทั่งในพุทธศตวรรษที่ 19
ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าพุทธศาสนาได้ถูกเผยแผ่เข้ามาสู่ดิ นแดนล้านนาอย่างในเขตเวียงโบราณเชียงแสน ก็ปรากฏ
ร่องรอยของฐานวิหารวางอยู่ในแนวแกนหลักตะวันออก-ตะวันตกในเขตพุทธาวาสด้านหน้าสถูปเจดีย์ซึ่งเป็นประธาน
ในผั งของวัด และพบว่า ลัก ษณะการวางผัง ดังกล่าวเป็ นแบบแผนที่นิยมใช้อ ย่างแพร่หลายในวัด ซึ่ง ตั้งอยู่ในพื้น ที่
ศูนย์กลางวัฒนธรรมล้านนาอย่างในเขตเวียงเชียงใหม่และหัวเมืองใหญ่ตา่ งๆ
การศึกษาวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตโดยผู้วจิ ัยเรื่อง “รูปแบบของวิหารในจังหวัดพะเยา” นั้นพบว่าวัดในจังหวัด
พะเยาส่วนใหญ่ไม่นิยมสร้างสถูปเจดีย์เป็นประธานของผังในเขตพุทธาวาส แต่กลับมีวิหารเป็นอาคารประธานแทน
หรือบางกรณีแม้มีการสร้างสถูปเจดีย์ในผังบริเวณของวัด แต่ปรากฏว่าสถูปเจดีย์กลับวางอยู่ในตาแหน่งนอกแกน
สาคัญของวัด และมีวิหารเป็นอาคารประธานในผังบริเวณแทน ลักษณะดังกล่าวแสดงถึงความสาคัญของวิหารของวัด
ในจังหวัดพะเยา ซึ่งตามประวัติศาสตร์นั้นเมืองพะเยาได้ถูกทิ้งร้างจากภัยสงครามเป็นเวลานาน และเพิ่งถูกฟื้นฟูขึ้น
ในช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์ การฟื้นฟูบ้านเมืองและวัดวาอารามเป็นไปโดยเร่งรีบและขาดแคลนทั้งช่างฝีมือและแหล่ง
วัตถุดิบในการก่อสร้าง วัดในเขตเมืองพะเยาส่วนใหญ่จึงมีเพียงการสร้างวิหารเป็นอาคารประธานในผังของวัดโดย
คานึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ลักษณะของวิหารที่ปรากฏจึงมีความเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อน กล่าวคือมีที่สัมพันธ์
กับจานวนประชากรของชุมชน ตั้งอยู่บนฐานเตี้ยเข้าถึงได้ง่าย ผังพื้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ยักเยื้อง หลังคาจั่วทอดยาวผืน
เดียวแต่อาจพัฒนามีการลดชั้นด้านหน้าและหลังซับซ้อนขึน้ เมื่อชุมชนมีกาลังคนและทุนทรัพย์มากขึ้น [1]
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นอกจากนั้นในการศึกษาวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตโดยผู้วจิ ัยได้พบวิหารหลากหลายรูปทรงในจังหวัดพะเยาซึ่ง
รูปทรงถูกจาแนกด้วยลักษณะการลดชั้นของหลังคาเป็น หลัก และพบว่ามีวิหารรูปทรงหนึ่งที่มีการลดชั้นหลังคา
ด้านหน้าหนึ่งครั้งซึ่งในท้องถิ่นพะเยาเรียกว่าวิหาร “ทรงจ้างมูบ (ช้างหมอบ)” ปรากฏอยู่ทั่วไปในแหล่งที่เป็นที่ตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนดัง้ เดิมในจังหวัดพะเยา เช่น ในศูนย์กลางของอาเภอเมืองพะเยา อาเภอปง อาเภอเชียงคา และอาเภอภู
ซาง (เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาเภอเชียงคา) และในขัน้ ตอนของการค้นคว้าเพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาอิทธิพลหรือที่มา
ของรูปทรงวิหารในจังหวัดพะเยานั้นได้พบว่ามีวิหาร "ทรงจ้างมูบ" ปรากฏในพื้นที่ของแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยเช่นกัน ซึ่งแขวงไซบะบูลีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยาในพื้นที่ของอาเภอภูซาง
จึงเกิดสมมติฐานว่าอาจมีความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารทรงดังกล่าวระหว่างพื้นที่จังหวัดพะเยาและพืน้ ที่ของแขวงไซ
ยะบูลี ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันและมีเส้นทางคมนาคมไปมาหาสู่กันได้ตั้งแต่ในอดีตที่ยังไม่มีการแบ่งเขตประเทศอย่าง
ชัดเจนจนถึงปัจจุบัน [2]
สมมติฐานดังกล่าวเป็นที่ มาของหัวข้อการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเชื่อ มโยงของรูป แบบวิห ารในจัง หวัด
พะเยากับพื้นที่ใกล้เคียงในแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” โดยมุ่งทาการศึกษาลักษณะ
ของวิห าร "ทรงจ้างมูบ" ที่ปรากฏในทั้ง สองพื้น ที่ เพื่อ อธิบายความเชื่อ มโยงในรูปแบบของวิห าร "ทรงจ้างมูบ"
ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสัง คมและวัฒ นธรรมของสองพื้น ที่ไ ด้ชัด เจนมากยิ่ง ขึ้น จะเป็น ประโยชน์
ในการรัก ษาและส่ง เสริม ลัก ษณะที่เ ชื่อ มโยงของวิห าร "ทรงจ้า งมูบ" ในทั ้ง สองพื้น ที ่ใ นการอนุรัก ษ์ จะเป็น
ประโยชน์ใ นการเชื่อ มโยงการศึก ษาสถาปัต ยกรรมล้า นนาและพื้ น ที่ใ กล้เ คีย งในอนาคตซึ่ง เป็น การสร้า งความ
ร่วมมือในด้านวิชาการ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งยังสร้างความเข้มแข็งและภาคภูมิใจในการ
เป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของคนทั้งสองพื้นที่ก่อนที่วัฒนธรรมจากถิ่นอื่นและแนวคิดแบบทุนนิยม
จะแพร่เข้ามาสู่พ้ืนที่ จนผู้คนทั้งสองพื้นที่ขาดการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างกัน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะของวิ ห ารในจั ง หวั ด พะเยากั บ พื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งของแขวงไซยะบู ลี สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่อ อธิ บายความเชื่อ มโยงของรู ปแบบวิห ารในจั ง หวัด พะเยากั บพื้น ที่ ใ กล้ เคี ย งของแขวงไซยะบู ลี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. เพื่อเสนอแนวทางในการรักษาและส่งเสริมลักษณะที่เชื่อมโยงของวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นที่ใกล้เคียง
ของแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการอนุรักษ์

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม คือ “วิถีชีวิตทั้งมวลของสังคมใดสังคมหนึ่ง” [3] และแนวทางพฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละกลุ่มยึดถือ
ปฏิบัตสิ บื ทอดต่อๆ กันมา [4] วัฒนธรรมทาให้มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข วัฒนธรรม
จึงเป็นสมบัติทางสังคมของมนุษย์โดยเฉพาะ และเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์อ่ืน หากปราศจาก
วัฒนธรรมมนุษย์ก็คงจะมีพฤติกรรมเหมือนกับสัตว์อ่ืนทั่วไป จึงเรียกได้ว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีวัฒนธรรม” (cultural
animal) โดยมนุษย์ได้รับวัฒนธรรมจากการเรียนรู้ มิใช่ตดิ ตัวมาโดยกาเนิด [5]
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การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในระเบียบแบบแผนธรรมเนียมประเพณีหรือ
แนวกาหนดพฤติกรรมของสังคม ซึ่งรวมถึงศิลปะสถาปัตยกรรมอันเป็นผลิตผลทางวัฒนธรรมด้วย โดยองค์ประกอบที่
สาคัญ ของการเปลี่ ยนแปลงคื อเวลา เนื่อ งจากระเบีย บแบบแผนในช่วงเวลาที่ แ ตกต่างกัน เป็น เครื่อ งบ่ง ชี้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ โดยเมื่อมีการยอมรับแบบแผนในการดาเนินชีวิตแบบใหม่มาใช้ในสังคมอย่างแพร่หลาย
แล้วมีกระบวนการการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น มีความคงทนอยูน่ านมากกว่าหนึ่งชั่วอายุคนขึ้นไปก็นับว่ามี
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นแล้วอย่างแท้จริง ซึ่งบางครั้งอาจใช้คาว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมใน
ความหมายเดียวกันกับคาว่า “วิวัฒนาการทางวัฒนธรรม” โดยคาว่า “วิวัฒนาการ” (evolution) หมายถึงภาวะของ
การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะเด่นคือเป็นการเปลี่ ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละ
เล็กละน้อย (gradual change) ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานถึงจะมองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ดังนั้นใน
การศึก ษาด้า นวิวั ฒ นาการทางวั ฒนธรรม ผู้ศึก ษาจึ ง จ าเป็ น ต้อ งค้น คว้า ข้ อ มูล ทางประวัติศ าสตร์ วัฒ นธรรมมา
สนับสนุนแนวคิดหรือทฤษฎีอย่างมากมาย
โดยสามารถอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมว่าอาจเกิดขึ้นเพราะสาเหตุหลัก 2
ประการ คือ
1) การประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น (invention) ซึ่ งหมายรวมทั้ ง การค้ น พบหรือ การสร้ า งเทคนิค วิทยาใหม่ๆ (new
technology) และการคิดสร้างธรรมเนียมประเพณีหรือระบบความเชื่อใหม่ ๆ (social invention) หรืออาจเกิดจากการ
รู้จักเอาแบบแผนบางประการของวัฒนธรรมอื่นมาเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาวะของวัฒนธรรมเดิมของตน ซึ่งก็คือ
“นวกิจกรรม” (innovation) หรือ “นวัตกรรม” ในปัจจุบันนั่นเอง หากปราศจากนวกิจกรรมก็เป็นการยากที่วัฒนธรรม
จะเปลี่ยนแปลง
2) การขอยืมหรือลอกเลียนแบบกัน (cultural borrowing) การหยิบยืมหรือการลอกเลียนแบบแผนทาง
วิธีการดาเนินชีวิตมาจากวัฒนธรรมอื่นผ่านการติดต่อทางวัฒนธรรม (cultural contact) ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งในทางตรง
และทางอ้อม ทางตรง เช่น การทูต การเมือง การค้า การศึกษาในต่างประเทศ การเผยแผ่ศาสนา เป็นต้น ทางอ้อม
เช่น หนังสือ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศ น์ และภาพยนตร์ เป็น ต้น แต่ตามปกติมนุ ษย์จะไม่ยอมรับวัฒ นธรรมที่ตนถือว่า มี
สถานภาพต่าต้อยหรือด้อยกว่าวัฒนธรรมของตน แต่จะมีแนวโน้มที่จะรับเอาแบบแผนวัฒนธรรมที่ตนเห็นว่ามีคุณค่า
หรือดีกว่าวัฒนธรรมของตนเข้ามา
จากการทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ทาให้สามารถอธิบายได้ว่าช่วงเวลาและยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และเข้าใจวิวัฒนาการของวิหารที่มีการผัน
ผวนจากอิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมาโดยตลอด ซึ่งมีทั้งช่วงที่ก้าวไปในทางที่ดีข้นึ หยุดชะงัก และช่วง
ที่เสื่อมโทรมลง
แนวคิดมานุษยวิทยาสถาปัตยกรรม (Anthropology of architecture)
มานุษยวิทยาสถาปัตยกรรมเป็นองค์ความรู้ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์เชิงกายภาพ สังคม วัฒนธรรมระหว่าง
มนุษย์และสถาปัตยกรรม [6] กล่าวว่านักมานุษยวิทยา นักวิจัยสภาพแวดล้อม และสถาปนิกได้ศึกษาเรื่องเดียวกันนี้
มานานแล้ว แต่เพิ่งจะเกิดการประสานกันของสองสาขาวิชาเมื่อประมาณ 20 ปีมานี้ โดยนาจุดแข็งของแต่ละสาขาวิชา
มาหลอมรวมกันเพื่อทาความเข้าใจเชิงกว้างและลึกในหัวข้อศึกษาที่ซับซ้อนของสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built
environment) [7] กล่ าวว่าสาระสาคัญ ของมานุษยวิทยาสถาปั ตยกรรมอยู่ที่ค วามเข้ าใจในพลวัต ของพหุ สัม พัน ธ์
ระหว่างวัตถุ สังคม และสัญญะ เนื่องจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรมไม่สามารถอธิบายชีวิต
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และความหมายที่ซ่อนอยู่ มานุษยวิทยาสถาปัตยกรรมจะเป็นหนทางสู่การเข้าใจว่ามนุษย์ออกแบบ สร้าง และเข้าไปใช้
งานสถาปัตยกรรมนัน้ อย่างไร และมีวธิ ีคดิ อย่างไรต่อสถาปัตยกรรมที่สร้างขึน้ ตลอดเวลาที่ใช้งาน
ในกรอบแนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาสถาปัตยกรรมได้ให้ความสาคัญกับลักษณะทางกายภาพและประเภท
ของสถาปัตยกรรมในมิติของกาลเวลา รวมทั้งการจัดการของมนุษย์กับความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรม โดย
มานุษยวิทยาสถาปัตยกรรมมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในการเป็นกรอบในการคิดและมองงานวิจัยใน
แง่มานุษยวิทยา เพื่ออธิบายสภาพของการเปลี่ยนแปลงและค้นพบปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนัน้
จากการทบทวนแนวคิดมานุษยวิทยาสถาปัตยกรรม ทาให้สามารถสร้างกรอบในการศึกษารูปแบบของวิหาร
ตามแนวทางดังกล่าว โดยนอกจากการรวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรม ยังต้องมีการค้นหา
คาตอบด้วยการสัมภาษณ์ว่าผู้เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมมีการออกแบบ สร้าง และเข้าไปใช้งานสถาปัตยกรรมนั้น
อย่างไร และมีวิธีคดิ อย่างไรต่อสถาปัตยกรรมที่สร้างขึน้ ด้วย
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายความหมายของคา "อนุรักษ์" ว่าหมายถึง "รักษาให้
คงเดิม" ดังนั้น "การอนุรักษ์" (conservation) จึงหมายถึง "การรักษาให้คงเดิม" ซึ่งการอนุรักษ์ที่ เกี่ยวข้องกับมรดกทาง
วัฒนธรรม คือ การรู้จักรักษาไว้มใิ ห้สูญเสียไปหรือให้อยูใ่ นสภาพคงเดิม [8]
การอนุรักษ์ ตามที่องค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และสภาการ
โบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ได้ให้คาจากัดความไว้หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ดูแลรักษาโบราณสถาน
นัน้ ไว้ให้ทรงคุณค่าความสาคัญทางวัฒนธรรมต่อไป [9]
การอนุรักษ์ ตามระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถานหมายถึง การดูแล รักษา เพื่อให้
ทรงคุณค่าไว้ และให้หมายรวมถึงการป้องกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วย [10]
กระบวนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมนั้นเริ่มจากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยในทางวิชาการหลากหลาย
สาขาที่เกี่ยวข้องในลักษณะสหวิชาการ ซึ่งผลที่ได้คือข้อแนะนาและเงื่อนไขต่างๆ ที่นาไปสู่การเลือกสรรวิธีการที่ดีที่สุด
เหมาะสมที่สุด ในการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภท แต่ละแหล่ง ให้
มั่นคง เป็นแหล่งเรียนรู้ และตอบสนองประโยชน์ตอ่ สังคมปัจจุบัน [11] โดยวิธีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมมีหลายวิธีการ
ให้สามารถเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับแต่ละกรณี ดังนี้
1. การสงวนรักษา (preservation) หมายถึง การดูแลรักษาโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไว้ตามสภาพเดิมและ
ชะลอความเสียหายที่จะเกิดขึน้ [12] และคือการดูแล รักษาไว้ตามสภาพของเดิมเท่าที่เป็นอยู่ และป้องกันมิให้เสียหาย
ต่อไป [13]
2. การปฏิสังขรณ์ (reconstruction) หมายถึง การทาให้โครงสร้างของสถาปัตยกรรมกลับคืนสู่สภาพเดิม โดย
นาสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นออกไปหรือรวบรวมส่วนประกอบที่เหลืออยู่ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยไม่ใช้วัสดุใหม่ [14] และคือการ
ทาให้กลับคืนสู่สภาพอย่างที่เคยเป็นมา [15]
3. การบูรณะ (restoration) หมายถึง การซ่อมแซมให้โครงสร้างของสถาปัตยกรรมกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยต่างจาก
การปฏิสังขรณ์ที่การใช้วัสดุใหม่ทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม [16] และคือการซ่อมแซม และปรับปรุงให้มีรูปทรงลักษณะ
กลมกลืนเหมือนของเดิมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่ตอ้ งแสดงความแตกต่างของสิ่งที่มีอยูเ่ ดิม และสิ่งที่ทาขึน้ ใหม่ [17]
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในประเทศไทยมีหลักฐานมาตัง้ แต่สมัยสุโขทัย ในยุคเริ่มแรกเป็นการซ่อมแซมงาน
สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งชาวพุทธในไทยถือว่าเป็น “บุญกิริยา” หรือการสร้างบุญอย่างหนึ่ง
โดยไม่เคร่งครัดในการบูรณะให้เหมือนของเดิมตามแบบเก่า แต่เป็นการซ่อมแซมที่ต้องการให้สถาปัตยกรรมกลับมาใช้
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งานได้อีกครั้ง รวมไปถึงการสร้างใหม่ในตาแหน่งเดิม เช่นการสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เดิม เรียกว่าการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมแบบตะวันออก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากหลักคิดความเชื่อของศาสนาในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะพุทธ
ศาสนาที่เชื่อในหลัก “ไตรลักษณ์” คือการที่ทุกสรรพสิ่งนั้นมีเกิด ดารงอยู่ และดับสูญไป สถาปัตยกรรมในศาสน
สถานก็ เ ช่น เดี ย วกั น ซึ่ ง เป็ น เพีย งสถานที่ ประกอบพิธีก รรมเพื่อ ย้าเตือ นหลั ก ธรรมค าสอนของพระพุ ท ธองค์ ซึ่ ง
สาระส าคั ญ ของพุ ท ธศาสนา หากปราศจากพิธีก รรมแล้ ว ศาสนสถานจะกลายเป็ น เพีย งสถาปั ต ยกรรมที่ ไ ม่ มี
ความหมายใดๆ เลยในพุทธศาสนา ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่พระสงฆ์ไม่ยึดถือความสาคัญในการอนุรักษ์ ศาสน
สถานจึงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่ถาวร ไม่ยดึ ติดกับสิ่งเหล่านี้ [18] มีการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง สร้างใหม่แทน
ของเดิม อยู่เรื่อยๆ การเปลี่ ยนแปลงดัง กล่า วมีบัญญัติศัพ ท์ว่า “ผาติกรรม” คื อ การทาให้ เจริญ หมายถึง การ
จาหน่ายครุภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ของสงฆ์อย่างหนึ่งอย่างใด โดยเอาของเลวแลกเปลี่ยนกับของดีกว่าให้แก่สงฆ์ หรือเอา
ของตนถวายสงฆ์เป็นการทดแทนที่ตนทาสงฆ์ชารุดไป โดยการรื้อของที่ไม่ดีออก แล้วทาของให้ทดแทนให้ดีกว่า
ของเดิม [19] เช่น รือ้ วิหารเดิมไปแล้วสร้างวิหารหลังใหม่ชดใช้ของเดิม
การอนุ รักษ์ สถาปัตยกรรมแบบตะวันออกดั งที่ กล่าวมามักสร้างความล าบากและปัญหาในการศึกษาทาง
โบราณคดี ต่อมาในวิทยาการการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของตะวันตกเผยแพร่เข้ามาสู่ไทยตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้ นเรื่ อยมา จนในที่ สุ ดในรั ชสมั ยของพระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว จึ งมีการตั้ งกรมศิ ลปากรขึ้ น
ควบคุมดูแลการอนุรักษ์ศิลปกรรมต่างๆ รวมทั้งสถาปัตยกรรมในประเทศไทยขึน้ ใน พ.ศ. 2454 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
วิหารพะเยา
วิห ารพะเยามี พั ฒ นาการไปพร้ อ มๆ กั บ ยุ ค สมั ย การเมือ งการปกครองของพะเยาจากยุ ค ที่ พ ะเยาเป็ น
อาณาจักรมีเอกราชเป็นของตน ยุคที่ตกเป็นส่วนหนึ่งของล้านนา และยุคที่ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสยามจนในที่สุดก็
ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดพะเยาในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการรูปแบบวิหารพะเยาอย่างต่อเนื่อง ในการศึกษา
เรื่องวิหารพะเยาที่ผ่านมาได้อธิบายว่ารูปแบบสถาปัต ยกรรมวิหารพะเยามีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมวิหารของแพร่
และน่า น ตามกฎพื้น ฐานทางวั ฒ นธรรมที่ วั ฒ นธรรม ซึ่ ง เกิ ด ขึ้น ก่ อ นย่อ มส่ ง ผลต่อ วั ฒ นธรรมที่ เ กิ ด ขึ้น ภายหลั ง
ศิลปกรรมพะเยามีลักษณะเฉพาะตัว สังเกตได้จากการที่พะเยาเป็นพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนของไทยที่พบ
พระพุทธรูปและประติมากรรมหินทรายที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นได้มากที่สุด และมีการสร้างเจดีย์ลักษณะเฉพาะถิ่น
พะเยา ซึ่งไม่พบลักษณะดังกล่าวในเมืองอื่นของล้านนาที่หา่ งไกลจากพะเยา [20] [21] ทาให้เกิดข้อสมมติฐานว่าวิหาร
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายที่มีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นน่าจะมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเช่นกัน
วิหารพะเยามีลักษณะพื้นถิ่นที่สร้างโดยฝีมือช่างชาวบ้าน โดยคานึงถึงความจาเป็นในการใช้งานเป็นหลัก
ส่วนความจาเป็นด้านความงามมีความสาคัญรองลงมา ทาให้ลักษณะวิหารฝีมือช่างพะเยามีลักษณะทรงเตี้ยติด
พื้นดิน หรือยกสูงจากระดับพื้นดินเล็กน้อย ผังพื้นวิหารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ยักเยื้องหรือย่อมุม การวางผังวิหารจะวาง
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก อยู่ในแนวแกนทิศตะวันออก–ตะวันตกในแกนเดียวกันกับเจดีย์ทรงเอวคอด ยกฐานปัทม์
สูง ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยูด่ ้านหลังวิหารบนฐานไพทีเดียวกัน หลังคาคลุมต่าทอดยาวผืนเดียวไม่มีการลดชั้น มีการแบ่งตับ
หลังคาสองตับด้านข้างเป็นอย่างมาก การแยกเขตพุทธาวาสออกจากเขตสังฆาวาสไม่แน่นอน อาจแบ่งอย่างชัดเจน
ด้วยศาลาบาตร หรืออยูร่ ่วมกันภายในเขตศาลาบาตร หรือในเขตของวัด (ไม่มีวิหารคด) แต่แยกกันอยู่เป็นกลุ่มคนละ
ทิศทางอย่างเป็นสัดส่วน มีการตกแต่งหน้ าแหนบด้วยไม้ฉลุลายประดับแก้วจืน โดยใช้ลายแบบธรรมชาติ หรือลาย
พรรณพฤกษาม้วนขมวดก้านต่อดอก ทั้งผืนหน้าแหนบ [22] [23] นอกจากนั้นยังพบว่าในหลายวัดมีการเกิดเงาพระ
ธาตุเจดีย์ในอาคารที่อยู่รอบเจดีย์ ซึ่งเป็นเทคนิคของช่างพะเยาในการวางตาแหน่งเว้นระยะห่างระหว่างเจดีย์กับ
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อาคารรอบเจดีย์อย่างเหมาะสมจึงเกิดการสะท้อนของแสงผ่านรูเล็กๆ บนผนังอาคารจนเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้น
[24]

ภาพที่ 1 ผังพื้น (ซ้าย) และรูปด้านข้าง (ขวา) วิหารวัดรัตนคูหาวนาราม อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
ที่มา : สามารถ สิริเวชพันธุ,์ สถาปัตยกรรมพะเยาและน่าน, 2531

ภาพที่ 2 นาคตัน หรือคันทวย วิหารวัดหลวง ตาบลออย
อาเภอปง จังหวัดพะเยา
ที่มา : เฉลิมชัย เงารังษี, รายงานวิจัย : การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นพะเยา กรณีศกึ ษาอาคารประเภทวัด, 2544

นอกจากนั้นจากการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม เรื่อง “รูปแบบวิหารในจังหวัด
พะเยา” โดยผู้วจิ ัย [25] ยังพบว่านอกจากวิหารพะเยาซึ่งมีลักษณะผังพื้นวิหารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ยักเยื้องหรือย่อมุม
หลังคาคลุมต่าทอดยาวผืนเดียวไม่มีการลดชั้น มีการแบ่งตับหลังคาสองตับด้านข้างเป็นอย่างมากตามที่เฉลิมชัย เงา
รังษี และสามารถ สิริเวชพันธุ์ได้สรุปไว้ [26] [27] แล้วยังปรากฏรูปแบบอื่นอีกรวม 8 แบบซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยขนาด
ของชุมชน การเมืองการปกครอง ชาติพันธุ์หลักของชุมชน ผู้นาหรือเจ้าภาพในการสร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์ และ
การใช้งานและความนิยมในรูปแบบวิหารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุค สมัย โดยหนึ่งในรูปทรง 8 แบบนั้นมีวิหารรูปทรง B
หรือวิหารทรงจ้างมูบซึ่งมีการลดชั้นหลังคาของมุขโถงด้านหน้าวิหาร 1 ครั้ง อย่างสัมพันธ์กับการยักเยื้องของผังพื้น
บริเวณมุขโถงด้านหน้าวิหารที่มีความน่าสนใจในการศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากในระหว่างที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อ มูลภาค
เอกสารและลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้พบว่ามีวหิ ารรูปทรงดังกล่าวตั้งอยูใ่ นพืน้ ที่ทั้งในจังหวัดพะเยาและในแขวงไซยะบูลี
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ภาพที่ 3 วิหารพะเยาทรง B หรือ “ทรงจ้างมูบ” (ช้างหมอบ) ลักษณะลดชั้นหลังคาด้านหน้า 1 ครัง้

ที่มา : สุธี

เมฆบุญส่งลาภ, รูปแบบวิหารในจังหวัดพะเยา, 2555

ภาพที่ 4 วิหาร “ทรงจ้างมูบ” (ช้างหมอบ) ซึ่งสามารถแยกกลุม่ ย่อยได้อีก 3 ลักษณะ
ที่มา : สุธี เมฆบุญส่งลาภ, รูปแบบวิหารในจังหวัดพะเยา, 2555

วิธีการศึกษาวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยใช้การคัดเลือกวิหาร "ทรงจ้างมูบ" ของวัดตามข้อมูลในทะเบียนวัดของสานัก
พระพุทธศาสนาในเขตอาเภอเมือง อาเภอเชียงคา และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย และวัดในเขตเมือง
คอบ เมืองเชียงฮ่อน เมืองเงิน และเมืองหงสา แขวงไซยะบูลี สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยไม่นับ
รวมวัดร้าง และที่พักสงฆ์
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ข้อมูล แหล่งข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1.1 การศึกษาภาคเอกสาร เพื่อเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม แนวคิดมานุษยวิทยา
สถาปัตยกรรม และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมซึ่งใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย งานวิจัยที่ผ่า นซึ่งเป็นตัวอย่างการใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งด้านลักษณะทางกายภาพ
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สภาพแวดล้อมของพื้นที่ และอาณาเขต ด้านสังคมและวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน ชาติพันธุ์ ความเชื่อ ด้านการเมือง
การปกครอง เหตุการณ์หรือ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง และรายชื่อวัด
ทั้งหมดในพะเยาตามทะเบียนวัดของสานักพระพุทธศาสนาและข้อมูลจากหน่วยงานของแขวงไซยะบูลี ซึ่งจะนาไปสู่
การสร้างเกณฑ์เพื่อใช้ในการสารวจประชากรวิหารในการศึกษาเบื้องต้น นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร
ยังนาไปใช้ในการแบ่งประเภทของวิหาร การคัดกรองกลุ่มตัวอย่างวิหารในการศึกษาในเชิงลึก และใช้ในการวิเคราะห์
หาความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียงหลังจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างวิหารเชิง
ลึกในภาคสนามแล้ว
1.2 การศึกษาภาคสนาม เพื่อสารวจประชากรวิหารในขอบเขตพื้นที่และเวลาในการวิจัย และศึกษาเก็บข้อมูล
ในเชิงลึก โดยระหว่างการสารวจเบื้องต้นมีการบันทึกภาพด้วยกล้องบันทึกภาพ ทาให้ทราบรูปแบบของวิหารใน
จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมด และเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสั งคมของชุมชนที่วิหาร
ตัง้ อยู่ นาไปสู่การแบ่งประเภทของวิหารพะเยา และการอธิบายสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมของชุมชนใน
จังหวัดพะเยา ทัง้ ยังนาไปสู่การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างวิหารในการศึกษาเชิงลึกร่วมข้อมูลในการศึกษาภาคเอกสาร
ส่วนการศึกษาการเก็บข้อมูลในเชิงลึกมีวธิ ีการเก็บข้อมูลดังนี้
1.2.1 การสังเกตโดยตรง เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพของตัวอย่างวิหารแต่ละหลังที่ได้คัดเลือกแล้ว
ซึ่งประกอบด้วยรูปทรงของวิหาร รูปด้าน บรรยากาศและผังการใช้งานภายในวิหาร บรรยากาศโดยรอบภายนอก
วิหารและการวางผังภายในวัด และกิจกรรมที่เกิดขึ้ นในวิหารหรือในวัด โดยใช้กล้องบันทึกภาพและการร่างภาพเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต
1.2.2 การทารังวัด เพื่อเก็บข้อมูลทิศทางการหันหน้าของวิหาร รูปร่างและขนาดผังพื้นของวิหาร เทคนิคและ
วัสดุในการสร้างวิหาร และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม โดยใช้ตลับ เมตร กล้องบันทึกภาพ และการร่างภาพเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทารังวัด
1.2.3 การสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน การตั้งวัด การสร้าง
วิหาร การซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงวิหารหรือพัฒนาการของวิหารตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุ บัน กิจกรรมและการใช้งานที่
เกิดขึ้นภายในวิหารและบริเวณโดยรอบ ทัศนคติที่มีต่อการอนุรักษ์ และแนวทางในการอนุรักษ์วิหารของวัดในชุมชน
ของผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ คาถามกึ่งโครงสร้างแบบ
คาถามปลายเปิดซึ่งแบ่งหมวดหมู่ตามคาถามในวัตถุประสงค์ และการร่างภาพโดยผู้ถูกสัมภาษณ์เองหรือผู้สัมภาษณ์
ร่างภาพตามคาอธิบายของผู้ถูกสัมภาษณ์ และเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งในชั้นต้นกาหนดกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้แก่ เจ้า
อาวาส มัคนายก และอาจารย์วัด (เป็นตัวแทนชาวบ้านผู้ใช้งานวิหารได้ด้วย) และสล่าที่เป็นผู้สร้างวิหาร
หลังจากการศึก ษาภาคสนาม ข้ อมูลจากการศึก ษาภาคสนามทั้ง ในส่วนของการสารวจประชากรวิหาร
เบือ้ งต้นและการศึกษาวิหารในเชิงลึกจะถูกนาไปวิเคราะห์เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในพื้นที่จังหวัด
พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกับข้อมูลที่คน้ คว้าได้จากการศึกษาภาคเอกสาร
การวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเคราะห์ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ทาโดยนาคาตอบและคาสาคัญ (keyword) ในคาตอบจากการสัมภาษณ์ในคาถามแต่ละส่วนซึ่ง
แบ่งหมวดหมู่ตามคาถามในวัตถุประสงค์ไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภาคเอกสาร เพื่อตอบคาถามการวิจัย ได้แก่ การ
อธิบายลักษณะของวิหาร การอธิบายความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหาร และแนวทางในการรักษาและส่งเสริมลักษณะที่
เชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในจังหวัดพะเยาและพืน้ ที่ใกล้เคียงเพื่อการอนุรักษ์
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ผลการศึกษา
ความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นที่ใกล้เคียงของแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลักษณะของวิหารที่เชื่อมโยงกันและแตกต่างกันระหว่างวิหารทรงจ้างมูบในพื้นที่จังหวัดพะเยาและพื้นที่
ใกล้เคียงในแขวงไซยะบูลขี นึ้ อยูก่ ับปัจจัยความคติเชื่อและหลักปฏิบัติพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปตามชาติพันธุ์ของชุมชน
ไทลื้อและไทยวนซึ่งเป็นประชากรหลักของชุมชนในพื้นที่ และอิทธิพลของวัฒนธรรมกระแสหลักจากศูนย์กลางของ
ประเทศทั้งสองที่มีผลต่อชุมชนในขณะที่คดิ สร้าง บูรณะ และใช้งานวิหาร
ลักษณะของวิหารที่เหมือนกันของวิหารทรงจ้างมูบในทั้งสองพื้นที่คือการที่วิหารเป็นอาคารประธานในผัง
บริเวณของวัด วิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ลักษณะโดยรวมของรูปทรงวิหารที่มีการลดชั้นหลังคาเป็นมุขโถง
ด้านหน้าวิหาร 1 ครั้ง ผังพื้นภายในวิหารมีแท่นแก้วชิดผนังด้านทิศตะวันตก มีแท่นสังฆ์ตั้งอยู่ด้านหน้าแท่นแก้วในฝั่ง
ทิศใต้ของวิหาร และมีแท่นธัมม์ (ธรรมาสน์) ตั้งอยู่ด้านหน้าหรื อด้านข้างแท่นแก้วใกล้กับแท่นสังฆ์ภายในวิหาร มีการ
ตัง้ เครื่องสูงในบริเวณรอบๆ แท่นแก้ว ผังการใช้งานพืน้ ที่ภายในวิหารคือพระสงฆ์นั่งบนอาสนะ ฆราวาสชายนั่งบนพื้น
ภายในวิหารบริเวณด้านหน้าแท่นแก้วและชิดริมแท่นสังฆ์ ส่วนฆราวาสหญิงและเด็กจะนั่งถัดบนพื้นภายในวิหาราใน
พื้นที่ที่เหลือ ในแต่ละพื้นที่นั่งที่แบ่งตามเพศมีการจัดให้ผู้อาวุโสในแต่ละเพศนั่งอยู่ก่อนในส่วนหน้า
โดยจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า วิหารทรงจ้างมูบในพื้นที่จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียงแขวงไซ
ยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีรูปทรงที่ใกล้เคียงกันสามารถจาแนกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ซึ่งใช้เกณฑ์ในการ
จาแนกจากรูปทรงและส่วนประกอบหลักของวิหาร ได้แก่ 1) วิหารทรงจ้างมูบเตี้ยแจ้มีโถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหาร 2)
วิหารทรงจ้างมูบเตี้ยแจ้ไม่มโี ถงระเบียงด้านข้างวิหาร 3) วิหารทรงจ้างมูบสูงชะลูดไม่มโี ถงระเบียงด้านข้างวิหาร
1. วิหารทรงจ้างมูบที่มีสัดส่วนเตี้ยแจ้และมีโถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหาร พบได้มากในพื้นที่เมืองหงสาและ
เมืองเงิน แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นเขตที่มีชุมชนชาวไทลื้ออยู่อย่างหนาแน่น การมีโถง
ระเบียงโล่งด้านข้างวิหารทั้งสองด้านคล้ายกับการมีโถงระเบียงโล่งคลุมด้วยหลังคาปีกนกโดยรอบในวิหารไทลื้อในเขตสิบ
สองปันนา สันนิษฐานว่าชาวไทลื้อยังคงพื้นที่ใช้งานในโถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหารทั้งสองด้านไว้เพื่อใช้เป็นที่เก็บเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น รางรดสรงน้าพระ ฆ้องหลวง และโต๊ะสาหรับวางข้าวบาตร และได้ปรับให้หลังคาปีกนกในด้านสกัดด้านหน้า
และหลังวิหารเป็นทรงจั่วอย่างวิหารล้านนาที่ถูกเผยแพร่เข้ามาในพื้นที่ผ่านคณะสงฆ์ล้านนานิกานหนยางกวงตั้งแต่สมัย
พญากือนาและสมัยพญาสามฝั่งแกน นอกจากนัน้ ด้านหน้าวิหารยังมีการลดชัน้ หลังคา 1 ครั้ง ภายใต้หลังคาที่ลดชั้นนี้เป็น
มุขโถงก่อนเข้าสู่วิหาร ซึ่งเป็นจุดเด่นของวิหารทรงจ้างมูบ มุขโถงด้านหน้าวิหารนี้มักเป็นที่ตั้งโต๊ะข้าวบาตรและเป็นที่นั่ง
ของฆราวาสที่อาจล้นออกมาจากภายห้องวิหารในวันพระใหญ่ เป็นที่น่าสังเกตว่าวิหารที่มีอายุการสร้างมากกว่า 20 ปีใน
พื้นที่เมืองหงสาและเมืองเงิน แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีการยักเยื้องของผังพื้นบริเวณมุข
โถงด้านหน้าวิหารอย่างชัดเจน ส่วนวิหารที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีในพื้นที่เดียวกันหลายแห่งมีการยักเยื้องของผังพื้นบริเวณ
มุขโถงด้านหน้าวิหารไม่ชัดเจนหรือไม่มกี ารยักเยื้องที่ผังพื้นบริเวณดังกล่าวเลย
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ภาพที่ 5 วิหารทรงจ้างมูบที่มีสัดส่วนเตี้ยแจ้และมีโถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหาร วัดเวียงแก้ว เมืองหงสา แขวงไซยะบูลี
(ซ้าย) วัดสะหลีนางัว เมืองเงิน แขวงไซยะบูลี (ขวา)
2. วิหารทรงจ้างมูบที่มีสัดส่วนเตี้ยแจ้และไม่มีโถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหาร พบได้ในพื้นที่รอยต่อระหว่าง
จังหวัดพะเยาและแขวงไซยะบูลี โดยเฉพาะในอาเภอภูซาง อาเภอเชียงคา อาเภอปง และอาเภอจุน จังหวัดพะเยา และใน
เมืองเชียงฮ่อน เมืองคอบ แขวงไซยะบูลี บริเวณนี้เป็นเขตที่มีการอยู่อาศัยร่วมกันของชุมชนชาวไทลื้อและชาวไทยวน การ
หายไปของโถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหารอาจเกิดจากการอยู่ใกล้พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยที่มีความนิยม
วิหารทรงจั่วอย่างวิหารล้านนามากกว่า ประกอบกับการใช้งานพื้นที่โถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหารอาจเปลี่ยนแปลงไปตามึ
คติความเชื่อและหลักปฏิบัติพิธีกรรมและถูกแทนที่ด้วยมุขโถงด้านหน้าวิหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรืออาจเปลี่ยนไปใช้พ้ืนที่
ของอาคารอื่นๆ โดยรอบวิหาร อีกทั้งความต้องการถ่ายเทอากาศและความชื้นจากภายในวิหารและความต้องการแสง
ธรรมชาติจากภายนอกวิหารให้เข้าไปสู่ภายในวิหาร โถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหารจึงถูกตัดทิ้งไปและทามุขโถงคลุมประตู
ทางเข้าด้านข้างวิหารแทน ทั้งยังมีการเจาะช่องแสงและหน้าต่างที่ผนังด้านข้างวิหารมากขึ้น นอกจากนั้นผังพื้นของมุขโถง
ด้านหน้าวิหารมีการยักเยื้องใน 3 แบบ คือ แบบยักเยื้องมากมองเห็นได้ชัดเจน แบบยักเยื้องไม่มากมองเห็นไม่ชัดเจน และ
แบบไม่มีการยักเยื้องที่ผังพื้นเลย ประตูทางเข้าด้านข้างวิหารไม่มีมุขโถงคลุม และเริ่มมีการเจาะช่องแสงขนาดเล็กที่ไม่มี
บานเปิด-ปิด หรือช่องหน้าต่างมีบานเปิด-ปิดที่ผนังด้านข้างวิหารในเกือบทุกช่วงเสาด้านข้างวิหาร วิหารทรงจ้างมูบ
ลักษณะนี้ทั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาและแขวงไซยะบูลีเป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงแสดงความสั มพันธ์ระหว่างสอง
พื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 6 วิหารทรงจ้างมูบที่มีสัดส่วนเตี้ยแจ้และไม่มโี ถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหาร วัดสีบุนเฮือง เมืองคอบ แขวงไซยะบูลี
(ซ้าย) วัดพระธาตุดอยหยวก ตาบลปง อาเภอปง จังหวัดพะเยา (ขวา)
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3. วิหารทรงจ้างมูบที่มีรูปทรงไม่เตี้ยแจ้และไม่มีโถงระเบียงด้านข้างวิหาร พบได้ในพื้นที่อาเภอเชียงคา
อาเภอปง อาเภอจุ น อ าเภอดอกค าใต้ และอาเภอเมืองพะเยา จั งหวั ดพะเยา พื้นที่ ดังกล่าวห่างไกลจากศูนย์กลาง
วัฒนธรรมไทลื้อมากที่สุดในขอบเขตพื้นที่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ และจัดอยูใ่ นพื้นที่วัฒนธรรมไทยวนล้านนา ซึ่งหลังจากการ
ผนวกล้านนาให้เป็นส่วนหนึ่งของสยามใน พ.ศ. 2445 วัฒนธรรมแบบไทยภาคกลาง หรือ “ไทยประเพณี” ได้เผยแพร่เข้าสู่
พื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากวิหารจะไม่มโี ถงระเบียงด้านข้างวิหารอย่างวิหารทรงจั่วแบบล้านนา
แล้วยังพบว่าในช่วงประมาณ 40 ปีที่ผ่านมาวิหารถูกบูรณะโดยการรื้อและ/หรือสร้างขึ้นใหม่ในรูปทรงที่สูงชะลูดอย่าง
อุโบสถแบบไทยภาคกลางมากขึ้น ผังพื้นของมุขโถงด้านหน้าวิหารไม่มีการยักเยื้อง ไม่มีมุขโถงคลุมประตูทางเข้าด้านข้าง
หรือด้านหลังวิหาร และมักมีการเจาะช่องหน้าต่างมีบานเปิด-ปิดขนาดใหญ่ที่ผนังด้านข้างวิหารทุกช่วงเสา ทาให้ภายใน
วิหารมีบรรยากาศสว่างไสวมากขึ้น

ภาพที่ 7 วิหารทรงจ้างมูบที่มีรูปทรงไม่เตี้ยแจ้และไม่มโี ถงระเบียงด้านข้างวิหาร วัดดอนชัย ตาบลออย อาเภอปง
จังหวัดพะเยา (ซ้าย) วัดไชยอาวาส ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (ขวา)
วิหารทรงจ้างมูบในชุมชนไทลื้อในทั้งสองพื้นที่จะมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของวิหาร
ไทลื้อที่ใกล้เคียงกันมาก ได้แก่ การแขวนตุงผ้าทอภายในวิหารซึ่งทอโดยผู้หญิงในชุมชนทดแทนที่ไม่สามารถบวชพระ
หรือเณรได้อย่างผู้ชาย การประดับกระจกสะท้อนสิ่งชั่วร้ายมีหน้าแหนบด้านหน้าวิหารและที่แท่นแก้ว การสร้างรูปปูน
ปั้นนางธรณีในบริเวณแท่นแก้ว ผ้าเพดานเหนือพระประธานและเหนือแท่นสังฆ์ ปราสาทผ้าขาวหรือปราสาทซึ่งถวาย
เป็นทาน สัตตภัณฑ์แบบขั้นไดแก้วและโต๊ะไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสาหรับตั้งเครื่องบูชาซึ่งตั้งอยู่หน้าแท่นแก้ว การสร้าง
แท่นธัมม์ไว้ภายนอกด้านหน้าวิหาร รูหยาดน้าที่พนื้ หน้าแท่นแก้วและแท่นสังฆ์ และความนิยมในการการระบายพื้นผิว
ด้วยสีเหลืองตัดกับสีฟ้าใส แต่จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามพบว่ามีวิหารไทยวนบางส่วนในเมืองเชียงฮ่อนและ
เมืองคอบ แขวงไซยะบูลีซึ่งมีการอยู่ร่วมกันอย่ างใกล้ชิดระหว่างชาวไทลื้อและชาวไทยวนและมีการรับเอาลักษณะที่
เป็นเอกลักษณ์เหล่านีข้ องวิหารไทลื้อมาใช้ด้วย ซึ่งพบการรับเอาลักษณะดังกล่าวของวิหารไทลื้อมาใช้ในวิหารไทยวน
ในพืน้ ที่จังหวัดพะเยาน้อยมาก
วิหารทรงจ้างมูบในชุมชนไทยวนในทั้งสองพื้นที่จะมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
วิหารทรงจ้างมูบในชุมชนไทยวนในแขวงไซยะบูลีจะมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่แทบไม่แตกต่างจากวิหารทรง
จ้างมูบในชุมชนไทลื้อเลย ยกเว้นการแขวนตุงผ้าทอภายในวิหารซึ่งในวิหารทรงจ้างมูบในชุมชนไทยวนโดยเฉพาะที่
เมือ งคอบจะมีพ บได้น้อย ส่ว นวิหารทรงจ้า งมูบในชุม ชนไทยวนในจัง หวั ดพะเยาแทบไม่มีก ารแขวนตุง ผ้า ทอเลย
นอกจากนั้นวิหารทรงจ้างมูบในจังหวัดพะเยายังมีการตั้งสัตตภัณฑ์แบบไทยวนล้านนาหรือโต๊ะหมู่บูชาที่หน้าแท่นแก้ว
ไม่ปรากฏรูหยาดน้า และหลายแห่งได้รับอิทธิพลรูปแบบวิหารแบบไทยภาคกลางซึ่งมีรูปทรงสูงชะลูด และมีขนาดใหญ่
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มีแท่นสังฆ์ตั้งอยู่ฝั่งทิศเหนือภายในวิหาร ใช้ธรรมาสน์แบบเก้าอี้แทนแท่นธัมม์ทรงปราสาทหรือทรงปากกบาลแบบ
พื้นเมือง และมีการประดับตกแต่งด้วยลวดลายแบบไทยประเพณี
แนวทางในการรักษาและส่งเสริมลักษณะที่เชื่อมโยงของวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นที่ใกล้เคียงของ
แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการอนุรักษ์
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามทาให้ทราบว่าวิหารทรงจ้างมูบแบบดั้งเดิมซึ่งมีโครงสร้างหลังคาและเสา
หลวงเป็นไม้และมีผนังก่ออิฐฉาบปูนรับน้าหนัก และมีการยักเยือ้ งที่ผังพื้นและลดชั้นหลังคาของมุขโถงด้านหน้าวิหาร 1
ครั้งสังเกตเห็นได้ชัดเจนนั้นสามารถพบได้ทั่วไปทั้งในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาและไซยะบูลีในอดีต แต่ในปัจจุบันพบว่า
เหลือวิหารทรงจ้างมูบแบบดั้งเดิมอยู่น้อยมาก (เช่นที่วัดก๊อซาว ตาบลทุ่งกล้วย อาเภอภูซาง ที่วัดพระธาตุดอยหยวก
ตาบลปง อาเภอปง ที่วัดศรีปิงเมือง ตาบลลอ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา และที่วัดท่ากลอง ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง
พะเยา) วิหารทรงจ้างมูบหลายหลังเริ่มถูกรื้อแล้วบูรณะด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบใหม่ในปัจจุบัน หรือถูกรื้อแล้ว
สร้างขึ้นใหม่ด้วยรูปทรงวิหารที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเพื่อตอบสนองการใช้พ้ืนที่วิ หารที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในชุมชน หรือเพื่อแสดงถึงกาลังความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อวัดหรือเจ้าอาวาส ซึ่งการรื้อวิหารทรงจ้างมูบ
เพื่อสร้างวิหารขึ้นใหม่ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่ด้วยรูปทรงอื่นทดแทนในจังหวัดพะเยานี้
กาลังเกิดขึ้นกับวิหารทรงจ้างมูบในแขวงไซยะบูลีเช่นกัน ประกอบกับใน พ.ศ. 2561 ด่านผ่านแดนบ้านฮวก อาเภอภู
ซาง จังหวัดพะเยาจะถูกยกฐานะเป็นด่านผ่านแดนถาวรซึ่งจะทาให้การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพะเยาและ
แขวงไซยะบูลีสะดวกมากขึ้นอันจะนาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรู ปแบบวิหารทรงจ้างมูบในแขวงไซยะบูลี
ซึ่งควรต้องมีแนวทางในการรักษาและส่งเสริมลักษณะที่เชื่อมโยงของวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นที่ใกล้เคียงของแขวง
ไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไว้ เพื่อป้องกันการสูยเสียอย่างถาวรของรูปแบบวิหารทรงจ้างมูบใน
พื้นที่ทั้งสอง
แนวทางในการรักษาและส่งเสริมลักษณะที่เชื่อมโยงของวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นที่ใกล้เคียงของแขวงไซ
ยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการอนุรักษ์จึงมีได้ในหลายระดับตามระดับ กล่าวคือในรับที่มี
ความเข้มข้นสูงสุดคือการการสงวนรักษา (preservation) สภาพเดิมของส่วนประกอบของวิหารเท่าที่เป็นอยู่ทั้งรูปทรง
อาคาร ผังพื้นและผังการใช้งานภายในวิหาร โครงสร้าง และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไว้ให้ได้มากที่สุด ด้วย
วิธีการต่างๆ ที่ป้องกันหรือชะลอการเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบต่างๆ ของวิหารเดิมในอนาคตซึ่ง
ควรใช้เป็นแนวทางในการรักษาและส่งเสริมฯ แก่วิหารที่มีความเก่าแก่และมีส่วนประกอบของวิหารทรงจ้างมูบค่อน
ข้างครบโดยเฉพาะในพื้นที่แขวงไซยะบูลีและวิหารทรงจ้างมูบแบบดั้งเดิมหลายหลังที่กระจายอยู่ในหลายอาเภอของ
จังหวัดพะเยา
แนวทางในการรักษาและส่งเสริมฯ ในระดับเข้มข้นปานกลางได้แก่การปฏิสั งขรณ์ (Reconstruction) ด้วยการ
ซ่อมแซมหรือสร้างวิหารขึ้นใหม่ด้วยรูปทรง ส่วนประกอบ เทคโนโลยีการก่อสร้างวิหารและวัสดุแบบเดิมของวิหาร
หรือการบูรณะ (Restoration) ด้วยการซ่อมแซมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิหารเดิมให้มีรูปทรงกลมกลืนกับของเดิมให้
มากที่สุด โดยแสดงความแตกต่างของส่วนประกอบดั้งเดิมและสิ่งที่ซ่อมแซมหรือปรับปรุงขึ้นใหม่ ทั้งสองวิธีการนี้ควร
ใช้เป็นแนวทางในการรักษาและส่งเสริมฯ แก่วิหารทรงจ้างมูบที่จาเป็นต้องการมีการซ่อมแซมเปลี่ยนส่วนประกอบของ
วิหารที่ชารุดหรือเป็นวิหารที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว
แนวทางในการรักษาและส่งเสริมฯ ในระดับเข้มข้นน้อยได้แก่การยอมให้ชุมชนสร้างวิหารขึ้นใหม่ตามความ
ต้องการของชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้ใช้งาน และผู้ดูแลรักษาวิหารต่อไปในอนาคต โดยในการคิดสร้างวิหารควรเลือกใช้
รูปทรงและส่วนประกอบที่เชื่อมโยงกับประวัติการก่อตั้งชุมชนและคติความเชื่อและหลั กพิธีปฏิบัติในการใช้งานวิหาร
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ของชาติพันธุ์ในชุมชนเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวจะมีผลอย่างมากต่อการกาหนดส่วนประกอบต่างๆ ของวิหารโดยเฉพาะ
ผังพื้นและผังการใช้งานของวิหารซึ่งแทบไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงแม้รูปทรงวิหารจะเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นคติความ
เชื่อและหลักพิธีปฏิบัตใิ นการใช้งานวิหารของชาติพันธุ์ยังกาหนดลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของวิหารในแต่ละชาติพันธุ์
ในส่วนขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงออกให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในแต่ละชาติพันธุ์
อีกปั จจัย ที่ต้อ งคานึง ถึงในการคิด สร้า งวิหารขึ้นใหม่แ ทนวิหารหลั งเดิ มคื อ ขนาดประชากรของชุมชนซึ่ ง
สัมพันธ์กับขนาดของวิหาร หากชุมชนมีประชากรเพิ่มขึ้นก็ควรจะต้องมีการขนาดของวิหารเพื่อรองรับการใช้งานของ
ประชากรในชุมชนที่เพิ่มากขึ้นด้วย ซึ่งในลักษณะการขยายขนาดวิหารในวิหารทรงจ้างมูบที่ทาการศึกษามีได้ใน 2
ลักษณะคือแบบที่มีการขยายต่อเดิมช่วงเสาตามความยาววิหารเพิ่มโดยมีสัดส่วนรูปทรงของวิหารในด้านสกัดเท่าเดิม
และแบบที่มีการขยายขนาดทั้งเพิ่มจานวนช่วงเสาตามความยาววิหารและขยายขนาดในด้านสกัดด้วย ซึ่งในแบบที่มี
การขยายขนาดในด้านสกัดนีค้ วรให้ความสาคัญในเรื่องสัดส่วนรูปทรงของวิหารเนื่องจากหากผิดสัดส่วนรูปทรงไปจาก
เดิมจะลดความเป็นวิหารทรงจ้างมูบในท้องถิ่นจังหวัดพะเยาและแขวงไซยะบูลีไปอย่างมาก นอกจากนี้ควรคานึงถึง
กาลังแรงงานคนและทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมดูแลวิหารในอนาคตด้วย
แนวทางในการรักษาและส่งเสริมลักษณะที่เชื่อมโยงของวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นที่ใกล้เ คียงของแขวงไซ
ยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการอนุรักษ์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในทุกระดับหากขาดการจดบันทึก
ประวัติการก่อสร้างและซ่อมแซมวิหาร การถ่ายภาพการสร้างหรือปรับปรุงเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในวิหาร และการจัดทา
แบบสถาปัตยกรรมและแบบก่อสร้างของวิหารไว้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษารูปแบบวิหารเพื่อการรักษา
และส่งเสริมเอกลักษณ์ของวิหาร และการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารต่อไปในอนาคต

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในจังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียงในแขวงไซยะบูลีคือ
ลักษณะของรูปทรงวิหารทรงจ้างมูบ ผังพื้น และผังการใช้งานภายในวิหารที่พบในทั้งสองพื้นที่แทบไม่ต่างกัน ซึ่ง
ลักษณะของวิหารทรงจ้างมูบที่เชื่อมโยงกันนีถ้ ูกกาหนดด้วยคติความเชื่อและหลักพิธีกรรมของชาติพันธุ์ไทลื้อและไทย
วน ซึ่งทั้งสองชาติพันธุ์เป็นประชากรหลักในทั้งสองพื้นที่ ซึ่งมีความสั มพันธ์ทางเครือญาติหรือเดินทางไปมาหาสู่กัน
เพื่อค้าขายมานานก่อนการกาหนดเขตแดนระหว่างประเทศเช่นปัจจุบัน ลักษณะของวิหารทรงจ้างมูบซึ่งเชื่อมโยง
วัฒนธรรมของทั้งจังหวัดพะเยาและแขวงไซยะบูลีจึงควรถูกรักษาและส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้ทราบเพื่อแสดงถึง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานของคนทั้งสองพื้นที่ และจะนาไปสู่ความร่วมมือทั้งทางการศึกษาด้าน
สังคมวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต
ผลการศึก ษาวิจั ย นี้ไ ด้ส นั บสนุน ข้ อสรุปจากการศึก ษาเรื่อ ง “รู ปแบบวิหารในจัง วหั ด พะเยา” โดยสุ ธี
เมฆบุญส่งลาภ [28] ที่สรุปว่าวิหารพะเยาทรง B หรือทรงจ้างมูบเป็นรูปแบบวิหารพะเยาที่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบ
วิหารไทลื้อ รวมทั้งยังยืนยันข้อสรุปจากการศึกษาเรื่อง “การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคาร
ประเภทวัด” โดยเฉลิมชัย เงารังษี [29] และงานวิจัยเรื่อง “สถาปัตยกรรมพะเยาและน่าน” โดยสามารถ สิริเวชพันธุ์
[30] ที่สรุปว่าการแยกเขตพุทธาวาสออกจากเขตสังฆาวาสไม่แน่นอน แต่แยกกันอยู่เป็นกลุ่มคนละทิศทางอย่างเป็น
สัดส่วน มีการตกแต่งหน้าแหนบด้วยไม้ฉลุลายประดับแก้วจืน โดยใช้ลายแบบธรรมชาติ หรือลายพรรณพฤกษาม้วน
ขมวดก้านต่อดอก ทั้งผืนหน้ าแหนบ การสนับสนุนและยืนยันระหว่างการศึกษาวิจัยในครั้งนี้กับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การศึกษาวิหารล้านนาที่ผ่านมาในอดีตจะเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้เรื่องวิหารล้านนาในพืน้ ที่ภาคเหนือของประเทศ
ไทยและบริเวณใกล้เคียงอันจะก่อให้เกิดความชัดเจนในการศึกษาวิหารล้านนาต่อไปในอนาคต
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ขอบเขตพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ท างสถาปั ต ยกรรม กรณี ศึ ก ษา เขตอนุ รั ก ษ์ ก ลุ่ ม อาคาร
สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า ประเทศญี่ปุ่น
Boundary Feature of Preserved District “DENKEN” in JAPAN.
อัมเรศ เทพมา1*
Amares Thepma1*
บทคัดย่อ
ประเทศญี่ปุ่นมีพัฒนาการด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นด้วยการอนุรักษ์แบบหลัง
เดียวจนขยายขอบเขตที่ใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มอาคาร โดยใช้วิธีการกาหนดขอบเขตทางกายภาพซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกาหนด
ขอบเขตทางกายภาพเป็นวิธีการที่สาคัญ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นถึงวิธีการกาหนดขอบเขตทางกายภาพในพื้นที่
อนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่าของประเทศญี่ปุ่นจานวน 5 เมือง ผลการศึกษา
พบว่าได้มีขนั้ ตอนของการกาหนดขอบเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบใน 3 ระดับ คือ ขอบเขตพื้นที่สารวจ ขอบเขตพื้นที่เสนอขึ้น
ทะเบียนและขอบเขตพื้นที่เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม โดยขอบเขตพื้นที่สารวจจะมีความครอบคลุมบริเวณกว้างกว่า
ขอบเขตอื่นๆ และพบว่ามีการกาหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมนอกขอบเขตพื้นที่สารวจบางส่วนแต่ไม่ได้เป็นสัดส่วน
ที่มีจานวนมาก ทั้งนี้แนวเส้นที่ใช้ในการกาหนดขอบเขตในแผนที่ทั้งสามประเภทใช้การอ้างอิงทางกายภาพจากแนวเส้น
ถนน เส้นแม่น้า เส้นแนวแปลงเกษตร เส้นสันเขาที่สามารถกาหนดได้ด้วยการเดินสารวจยกเว้นบางกรณีที่มีแนวเส้น
ขอบเขตพาดผ่านบนพื้นทะเลที่ไม่สามารถเดินสารวจได้ ซึ่งสันนิษฐานว่าการกาหนดขอบเขตจะเป็นการกาหนดแนว
ขอบเขตด้วยเส้นบนแผนที่ดังเช่นกรณีของเมืองอิเนะ เป็นต้น
คาสาคัญ: ขอบเขต เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า, เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรม

Abstract
Architectural Conservation has been developed continuously in Japan. From conserving one building at a
time in the beginning expanded into a group of buildings, using physical boundaries scoping method. This
indicates that physical boundaries scoping is an important method, therefore, this study focuses on how to define
the physical boundaries of the conservation areas, groups of architectural buildings, and buildings of five cities in
Japan. The results showed that the process of determining the scope were systematically set in 3 levels which
are the boundary survey, the proposed scope for registration, and the scope of Architectural Conservation Area.
The scope of the survey area covered a wider area than other areas and found that some of the architectural
conservation areas were set outside the boundary survey but not in a significant proportion. The lines used to
define the boundaries in all three types of map were physically referred from road lines, river lines, farmer lines,
and ridge lines which can be determined by the survey walk. Except in some cases where the boundary line lied
1
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over the sea which cannot be explored on foot, this assumed that the boundary line was defined by lines on a
map such as the case of Ine-city.
Keywords: Boundary, Denken, Preserve District, Architecture

บทนา
แนวคิดของการอนุรักษ์เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมนั้นได้เกิดขึ้นพร้อมกับการ
เจริญเติบโตของสังคมโลก ด้วยการอนุรักษ์เป็นสัญชาติญานของการดูแลและรักษา อันเกิดขึ้นจากความการต้องการ
ในการเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปรับตัวอยูก่ ับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ ในประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่อ การปกป้ อ งรั ก ษามรดกทางวัฒ นธรรมของชาติ ทั้ ง มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จั บต้อ งได้
(tangible cultural heritage) และจับต้องไม่ได้ (intangible cultural heritage) ซึ่งในส่วนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องได้ดังเช่นงานสถาปัตยกรรม รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการประกาศกฎหมายเพื่อใช้สนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1897 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 119 ปีที่พัฒนาการด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของประเทศ
ญี่ปุ่นประสบผลสาเร็จและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นด้วยการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมใน
อาคารประเภทหลังเดียว เช่น วัง วัด และศาลเจ้า จนขยายขอบเขตมาเป็นการอนุรักษ์โดยการใช้พลังของการอนุรักษ์
แบบกลุ่มอาคาร (Group of Building) โดยใช้ระบบการอนุรักษ์ที่เรียกว่า DENKEN SYSTEM หรือ “เขตอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม” ซึ่งหมายถึงวิธีการอนุรักษ์ด้วยการใช้วิธีการกาหนดขอบเขตที่ครอบคลุมกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรม
และสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับการพิจารณาและยอมรับในความเป็นของแท้และดั้งเดิม ซึ่งทาให้ในปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นได้มี
การขึน้ ทะเบียนเขตพื้นทีเ่ พื่อการอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า (Juu-DenkenChiku” หรือ 重伝建地区) หรือ เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า (Teachakritkachorn, 2016, p. 7) ในพื้นที่
ต่างๆกว่า 117 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ.2018
การก าหนดขอบเขตกลุ่ ม อาคารสถาปั ต ยกรรมและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งเพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรมได้ก่อให้เกิดผลของการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงกายภาพทั้งในมุมกว้าง (Macro scale) ในแง่มุมของการ
พัฒนากายภาพและทัศนียภาพของเมืองและการอนุรักษ์พัฒนาเชิงกายภาพในมุมลึก (Micro Scale) ในด้านความ
สมบูรณ์และความสวยงามของตัวสถาปัตยกรรม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีการศึกษาถึงวิธีการกาหนดขอบเขตของ
พื้ น ที่ ซึ่ ง ปรากฎผลเชิ ง กายภาพต่ อ การก าหนดเขตพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรมจากตั ว อย่ า งของพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
สถาปั ต ยกรรมในเมื อ งส าคั ญ ต่ า งๆ ของประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ได้ รั บ การประกาศและขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น เขตอนุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้นั้นได้เลือกและนาเอาเขตพื้นที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรมจานวน 5 แห่งซึ่งมีความ
แตกต่างในลักษณะที่ตงั้ เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม เช่น 1)เขตอนุรักษ์ซึ่งมีพนื้ ที่ตั้งรอบพื้นที่ปราสาทซึ่งบทบาทในฐานะ
การเป็นศูนย์กลางทางการปกครองและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนับตั้งแต่อดีต 2)เขตอนุรักษ์ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่ชุมชนในเขต
ชนบทซึ่งมีบทบาทในฐานะการเป็นชุมชนดั้งเดิมของญี่ปุ่น 3)เขตอนุรักษ์ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองท่าชายทะเลซึ่งมี
บทบาทสาคัญในด้านการเป็นเมืองท่าทางการค้าทางทะเลของญี่ปุ่น 4) เขตอนุรักษ์ซึ่งมีที่ตั้งในชุมชนซึ่งตั้งอย่ในพื้นที่
หมู่เกาะที่สาคัญของญี่ปุ่น 5)เขตอนุรักษ์ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่ชุมชนในเขตชนบทซึ่งมีบทบาทในฐานะการเป็นชุมชนทาง
การเกษตร โดยดังที่กล่าวมา ประกอบด้วย อิสึชิ(izushi) ชิรามิเนะ(Shiramine) โอชิมามูระ(Oshima-mura) อิเนะ (Ine)
โทโค๊ะโรโกะ(Tokorogo)
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ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมทางกายภาพทางสถาปัตยกรรม เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดัง้ เดิมทรงคุณค่า
ชื่อ เขตอนุรักษ์
ลักษณะของเขตอนุรักษ์
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
เขตอนุ รั ก ษ์ ซึ่ ง มี พ้ื น ที่ ตั้ ง รอบพื้ น ที่
อิสึชิ
ปราสาทซึ่งบทบาทในฐานะการเป็น
(izushi)
ศู น ย์ ก ลางทางการปกครองและ
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนับตัง้ แต่อดีต

ชิรามิเนะ
(Shiramine)

โอชิมามูระ
(Oshima-mura)

เขตอนุรักษ์ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่ชุมชนใน
เขตชนบทซึ่งมีบทบาทในฐานะการ
เป็นชุมชนดัง้ เดิมของญี่ปุ่น

เขตอนุ รัก ษ์ ซึ่ ง มีที่ตั้ ง ในพื้น ที่ ชุม ชน
เมื อ งท่ า ชายทะเลซึ่ ง มี บ ทบาท
สาคัญในด้านการเป็นเมืองท่าทาง
การค้าทางทะเลของญี่ปุ่น

อิเนะ
(Ine)

เขตอนุ รั ก ษ์ ซึ่ ง มี ที่ ตั้ ง ในชุ ม ชนซึ่ ง
ตั้งอย่ในพื้น ที่หมู่เกาะที่สาคั ญของ
ญี่ปุ่น

โทโค๊ะโรโกะ
(Tokorogo)

เขตอนุรักษ์ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่ชุมชนใน
เขตชนบทซึ่งมีบทบาทในฐานะการ
เป็นชุมชนทางการเกษตร

ที่มา : http://www.denken.gr.jp/
ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการกาหนดขอบเขตทางกายภาพของเขตอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม โดยผลของการศึกษาครั้งนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธี การกาหนดขอบเขตพื้นที่ซึ่งส่งผลต่อ
ความสาเร็จในด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่องของประเทศญี่ปุ่น โดยดาเนินการศึกษาจากการกาหนด
ขอบเขตพื้นที่ใน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การกาหนดขอบเขตในขั้นตอนการสารวจโดยนักวิชาการและชุมชน
ท้องถิ่น 2) การกาหนดขอบเขตในขั้นตอนการจัดทาพื้นที่เสนอแนะเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรมซึ่งดาเนินการ
โดยคณะกรรมการท้องถิ่น 3) การกาหนดขอบเขตในขั้นตอนของการประกาศขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมซึ่ง
ดาเนินการโดยคณะกรรมการส่วนกลางของรัฐบาลญี่ปุ่น
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาวิธีการกาหนดขอบเขตทางกายภาพของพื้นที่เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูก
สร้างดัง้ เดิมทรงคุณค่าของประเทศญี่ปุ่น

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กระบวนการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมในประเทศญี่ปุ่นใช้กระบวนการขึ้นทะเบียนทางพื้นที่และการขึ้นทะเบียน
กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมไปพร้อมกัน การกาหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ครอบคลุมกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรม สิ่งปลูก
สร้ างดั้ งเดิ มและสิ่ งแวดล้ อมโดยรอบ จึ งเครื่องมือที่ ส าคั ญในการผลั กดั นและขั บเคลื่อนให้ กระบวนการอนุ รักษ์ ทาง
สถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นสามารถขับเคลื่อนโดยยังสามารถรักษากลุ่มอาคารอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเอาไว้ได้จานวน
มากและมีแนวโน้มที่มีการเพิ่มจานวนเขตอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

วิธีวิทยาการวิจัย
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาแผนที่กาหนดขอบเขตพื้นที่สารวจกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้าง
2. ศึกษาแผนที่พนื้ ที่เสนอขึน้ ทะเบียนเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
3. ศึกษาแผนที่เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้ เดิมทรงคุณค่า
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. ดาเนินการศึกษาข้อมูลแผนที่พ้ืนฐานและเอกสารรายงานการสารวจพื้นที่ ตลอดจนข้อมูล
พื้นฐานของเมืองในกรณีศกึ ษาจากเวปไซด์ของเมือง
2. ดาเนินการเปรียบเทีย บเส้นขอบเขตพื้นที่ ในการกาหนดขอบเขตทั้ง 3 ขั้นตอนประกอบด้วย
1) แผนที่การกาหนดขอบเขตพื้นที่สารวจ 2) แผนที่เสนอขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
3) แผนที่จากการขึน้ ทะเบียนเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้ เดิมทรงคุณค่า
ขอบเขตด้านพื้นที่และตัวอย่างการศึกษา
การคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ตั ว อย่ า งการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง ใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่า งจากเขตอนุ รั ก ษ์ ก ลุ่ ม อาคาร
สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้ เดิมทรงคุณค่าของประเทศญี่ปุ่น โดยการคัดเลือกพื้นที่กรณีศึกษาด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง จานวน 5 เขต จากจานวนทั้งสิ้น 117 เขต ซึ่งสามารถลงพื้นที่วิจัยในภาคสนาม ณ.ประเทศ
ญี่ปุ่นและมีความพร้อมทางด้านข้อมูลแผนที่ซึ่งใช้ในการกาหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามระบบเขตอนุรักษ์
กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้ เดิมทรงคุณค่า ประกอบด้วยเขตอนุรักษ์ ดังนี้ 1) อิสึชิ(izushi)
2) ชิรามิเนะ(Shiramine) 3) โอชิมามูระ(Oshima-mura) 4) อิเนะ (Ine) 5) โทโค๊ะโรโกะ(Tokorogo)
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เครื่องมือในการศึกษาวิจัย
การศึกษาเขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่าในครั้งนี้แบ่ง
เครื่องมือเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) เครื่องมือประเภทแผนที่เพื่อใช้ศึกษาทางด้านกายภาพพื้นฐาน
และ 2) เครื่องมือประเภทตารางเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านการกาหนดขอบเขตพื้นที่ทาง
กายภาพ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1) เครื่องมือด้านการศึกษาข้อมูลทางกายภาพพื้นฐาน ประกอบด้วยแผนที่ 3 ประเภท
1. แผนที่กาหนดพืน้ ที่สารวจกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้าง (Survey map)
2. แผนที่กาหนดพื้นที่เสนอขึน้ ทะเบียนเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม (Propose map)
3. แผนที่กาหนดเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้ เดิมทรงคุณค่า
(Preserve district map)
จากการดาเนินการด้วยเครื่องมือข้างต้นสามารถสรุปลักษณะขอบเขตอนุรักษ์กลุ่มอาคาร
สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้ เดิมทรงคุณค่า ในพืน้ ที่กรณีศึกษาได้ ดังนี้
1. เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้ เดิมทรงคุณค่า เขตเมือง อิสึชิ(izushi)

ภาพที่ 1 แผนที่ของเมืองอิซึชิ Toyooka-shi izushi,hyogo,castle town
ที่มา : www.denken.gr.jp
2. เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้ เดิมทรงคุณค่า เขตเมือง ชิรามิเนะ(Shiramine)

ภาพที่ 2 แผนที่ของเมือง Hakusan-shi, Shiramine,Ishikawa, historic industrial village(sericulture)
ที่มา : www.denken.gr.jp
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3. เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้ เดิมทรงคุณค่า เขตเมือง โอชิมามูระ
(Oshima-mura)

ภาพที่ 3 แผนที่ของเมือง Hirado-shi Oshima-mura Kounoura, Nagasaki, port town
ที่มา : www.denken.gr.jp
4.เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้ เดิมทรงคุณค่า เขตเมือง อิเนะ (Ine)

N/A

ภาพที่ 4 แผนที่ของเมือง Ine-cho Ine-ura, Kyoto, fishing village
ที่มา : www.denken.gr.jp
5.เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า เขตเมือง โทโค๊ะโรโกะ(Tokorogo)

N/A

ภาพที่ 5 แผนที่ของเมือง Daisen-cho Tokorogo, Tottori, plain village
ที่มา : www.denken.gr.jp
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2) เครื่องมือด้านการเปรียบเทียบการกาหนดขอบเขตพื้นที่
ตารางวิเคราะห์ขอบเขตแผนที่ ใช้วเิ คราะห์รูปแบบและพัฒนาการของการกาหนดขอบเขต
ในแต่ละขัน้ ตอนของการกาหนดเขตอนุรักษ์ โดยข้อมูลรูปร่างแผนที่ได้จากการคัดลอกขอบเขตจาก
แผนที่ข้อมูลพืน้ ฐาน
ลา
ดับ
No

ขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ (Boundary line)
เขตสารวจ
เขตเสนอขึ้น
เขตอนุรักษ์
(Survey)
ทะเบียน(Propose)
(Preserve District)

การเปรียบเทียบ
ขอบเขต

อื่นๆ

xxxxxxxxx

ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
1. ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานจากเอกสารการสารวจเพื่อขอขึน้ ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์กลุ่ม
อาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้ เดิมทรงคุณค่าของกรณีศึกษาทั้ง 5 เมือง
2. ศึกษาแผนที่และกายภาพของเมืองกรณีศึกษาจากเวปไซด์ Denken.gr.jp และเวปไซด์
ในแต่ละเมืองกรณีศึกษา
3.จัดทาขอบเขตแผนที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรม สาหรับการใช้เปรียบเทียบขอบเขตของเส้น
กาหนดพื้นที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรม
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบของแผนที่ทั้ง 3 ชนิด ประกอบด้วย
1. ประเภทของเส้นขอบเขตที่ปรากฎในการใช้กาหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
2. ขอบเขตของเส้นกาหนดพื้นที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรม
3. รายละเอียดประกอบอื่นๆ

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานซึ่ งได้จากเอกสารการสารวจเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์กลุ่มอาคาร
สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้ เดิมทรงคุณค่าของกรณีศึกษาทัง้ 5 เขต สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 : วิเคราะห์การกาหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ลา
ดับ
No

เขตสารวจ
(Survey)

ขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ (Boundary line)
เขตเสนอขึ้นทะเบียน
เขตอนุรักษ์
(Propose)
(Preserve District)

Toyooka – shi izushi,hyogo

1

Hakusan-shi, Shiramine,Ishikawa

2

Hirado-shi Oshima-mura Kounoura

3

Ine-cho Ine-ura, Kyo

4

N/A

Daisen-cho Tokorogo, Tottori

5
N/A
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การเปรียบเทียบขอบเขต

อื่นๆ

1) เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า เขตเมือง อิสึชิ (Izushi)
เมือง อิสึชิ(Izushi) มีการกาหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรมครอบคลุมเขตพื้นที่ทางประวัติศาสตร์
ในลักษณะเมืองรอบปราสาท โดยมีแผนที่แสดงขอบเขตทางกายภาพทั้ง 3 ประเภท ซึ่งแสดงขอบเขตด้วย “เส้น
สัญลักษณ์” (boundary line) จากการเปรียบเทียบพบว่าการกาหนดขอบเขตพื้นที่สารวจ (survey map) ได้แสดง
ขอบเขตพื้นที่มีขนาดใหญ่และครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือพื้นที่เสนอขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
(propose map) และพื้นที่เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม (preserve district map) ตามลาดับ
2) เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า เขตเมือง ชิรามิเนะ
(Shiramine)
ชิรามิเนะ(Shiramine) เป็นพื้นที่เขตเมืองประวัติศาสตร์การกาหนดขอบเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมเขต
พื้นที่ชุมชนประวัติศาสตร์และพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งแสดงขอบเขตด้วย“เส้นสัญลักษณ์ (boundary line)” จาก
เปรียบเทียบพบว่าการกาหนดขอบเขตพื้นที่สารวจ (survey Map) มีขอบเขตพื้นที่ขนาดใหญ่และครอบคลุมพื้นที่มาก
ที่สุด รองลงมาคือพื้นที่เสนอขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม (propose Map) และการกาหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม (preserve district Map) ตามลาดับ
3) เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า เขตเมือง โอชิมามูระ
(Oshima-mura)
เมื อ ง โอชิ ม ามู ร ะ (Oshima-mura) เป็ น พื้ น ที่ เ ขตเมือ งท่ า ทางทะเล การก าหนดขอบเขตพื้น ที่ มี ค วาม
ครอบคลุมเขตพื้นที่ชุมชน พื้นที่ท่าเรือ พืน้ ที่ทางเดินเรือในเขตทะเล และพืน้ ที่ภูเขาในบริเวณใกล้เคียง โดยการกาหนด
พื้นที่แสดงขอบเขตด้วย “เส้นสัญลักษณ์” (boundary line) ซึ่งจากเปรียบเทียบพบว่าการกาหนดขอบเขตทั้ง 3 ประเภท
มีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อย แต่เป็นที่สังเกตุว่าการกาหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม (preserve district map) มี
การกาหนดขอบเขตพื้นที่นอกเหนือจากกาหนดขอบเขตพื้นที่สารวจ (survey map) และพื้นที่เสนอขึ้นทะเบียนเขต
อนุรักษ์สถาปัตยกรรม (propose map)
4) เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิง่ ปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า เขตเมือง อิเนะ (Ine)
เมือง อิเนะ (Ine) เป็นพื้นที่เขตประวัติศาสตร์ซึ่งมีความสาคัญในฐานะชุมชนประมงที่ เก่าแก่ การกาหนด
ขอบเขตพื้นที่ได้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน ตลอดจนพื้นที่ทะเลและเขตภูเขาโดยรอบ การกาหนดพื้นที่ได้ถูกกาหนดอย่างมี
ลาดับขั้นตอนซึ่งปรากฎตามแผนที่แสดงขอบเขตทางกายภาพพื้นฐาน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้สามารถค้นพบหลักฐาน
เพียง 2 แผนที่ซึ่งแสดงการกาหนดขอบเขตพื้นที่ด้วย “เส้นสัญลักษณ์” (boundary line) จากเปรียบเทียบพบว่าการ
กาหนดขอบเขตของแผนที่ ทัง้ 2 แผนที่มขี นาดแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าการกาหนดขอบเขตใน
พื้นที่ทะเลมีการใช้เส้นตรงในการกาหนดขอบเขตซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากวิธีการกาหนดขอบเขตบนแผนที่
5) เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า เขตเมือง โทโค๊ะโรโกะ
(Tokorogo)
เมือง โทโค๊ะโรโกะ(Tokorogo) เป็นพืน้ ทีซ่ ึ่งมีความสาคัญในฐานะชุมชนทางการเกษตร การกาหนดขอบเขต
ได้ครอบคลุมเขตพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ทางการเกษตร โดยการกาหนดพื้น ที่มีลาดับขั้นตอนซึ่งปรากฎตามแผนที่แสดง
ขอบเขตทางกายภาพพื้นฐานซึ่งการศึกษาในครั้งนี้สามารถค้นพบหลักฐานเพียง 2 แผนที่ ซึ่งจากเปรียบเทียบพบว่า
การกาหนดขอบเขตของแผนที่ทั้ง 2 แผนที่การกาหนดขอบเขตพื้นที่สารวจ (survey map) มีขอบเขตพื้นที่ขนาดใหญ่
และครอบคลุมพื้นทีม่ ากที่สุด รองลงมาคือพื้นที่เสนอขึน้ ทะเบียนเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม (propose map)
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาเปรียบเทียบการกาหนดขอบเขต เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้าง
ดั้งเดิมทรงคุณค่าของประเทศญี่ปุ่น จากกรณีศึกษาทัง้ 5 พื้นที่สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) สรุปผลตามวัตถุประสงค์การศึกษาด้านการกาหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรม
1. การกาหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรมมีลาดับชั้นตอนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
การกาหนดขอบเขตพื้นที่สารวจ (survey map) การกาหนดพื้นที่เสนอขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์สถาปัต ยกรรม
(propose map) และการกาหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม (preserve district map)
2. การกาหนดเส้นขอบเขตในการกาหนดขอบเขตพื้นที่สารวจ ครอบคลุมบริเวณกว้างกว่าการ
ก าหนดเส้ น ขอบเขตในขั้ น ตอนอื่ น ซึ่ ง ได้ ค้ น พบว่า การก าหนดเส้ น ขอบเขตพื้น ที่ อ นุ รัก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรม
(preserve district map) มีกรณีที่มีเส้นขอบเขตบางส่วนล้นออกมานอกเหนือจากขอบเขตพื้นที่ในขั้นตอนของ
การกาหนดขอบเขตพื้นที่สารวจ (survey map) แต่พบว่าไม่ใช่สัดส่วนในปริมาณที่มากนัก
3. แนวเส้นขอบเขตที่ใช้ในการกาหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ในแผนที่ทั้ง 3 ประเภทได้มีการกาหนด
โดยใช้การอ้างอิงจาก เส้นถนน ตรอก ซอย เส้นแม่น้า เส้นแนวแปลงเกษตร เส้นสันเขา ซึ่งโดยส่วนใหญ่
สามารถกาหนดได้ดว้ ยการเดินสารวจ ยกเว้นในกรณีของเมืองอิเนะ(Ine) ที่มีแนวเส้นพาดผ่านบนพื้นทะเลที่
ไม่สามารถเดินสารวจได้ สันนิษฐานว่าเป็นการกาหนดแนวขอบเขตจากการกาหนดเส้นขอบเขตบนแผนที่
2) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. การกาหนดขอบเขตพื้นที่ทั้ง 3 ประเภทนอกจากครอบคลุมตัวสถาปัตยกรรมแล้วยังได้คานึงถึง
คุณค่าของพื้นที่และสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่ได้ประกอบให้เกิดคุณค่าทางประวัติศาสตร์และทัศนียภาพทางภูมิ
ทัศน์ของพื้นที่เหล่านั้นด้วย
2. การกาหนดแนวเส้นทั้ง 3 ขั้นตอนได้เกิดขึ้นในขัน้ ตอนของกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับของ
คณะกรรมการส่วนท้องถิ่นและส่วนของรัฐบาล ซึ่งจะสังเกตได้ว่าแนวเส้นขอบเขตค่อนข้างมีความยึดหยุ่นอัน
เกิดขึ้นตามขัน้ ตอนของกระบวนการมีสว่ นร่วม
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การเก็บข้อมูลวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา ในรูปแบบ 3 มิติ
เพื่อการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์
The Data Collection of Antiques at Art and Culture Hall, Sri Khom Kham
Temple by 3D Technique, for Conservation and Public Relations
วิสูตร แก่นเมือง1 และบวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ2
Wisoot Kaenmueang1 and Bowonsak Srisungsittisunti2
บทคัดย่อ
ข้อมูลวัตถุโบราณถือเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในเชิงการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ ซึ่งการ
ประชาสัมพันธ์สามารถทาได้หลายช่องทางทัง้ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อมัลติมเี ดีย ปัจจุบันนี้ สื่อมัลติมีเดียถือเป็น
สื่อที่น่าสนใจสัมผัสได้ถึงความรู้สึก จากการค้นคว้าพบว่าหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา มีการจัดเก็บ เผยแพร่
ข้อมูลวัตถุโบราณโดยสื่อมัลติมีเดีย ยังมีอยู่น้อย ส่วนใหญ่เป็นการนาเสนอผ่านตัวอักษร รูปภาพ ซึ่งผู้ชมยังไม่สามารถ
สัมผัสได้ถงึ ความรู้สกึ เสมือนจริง
เทคโนลียีการนาเสนอรูปแบบ 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดลักษณะของชิ้นงานออกมา ให้มีรูปทรงวัตถุ
เสมือนจริงสัมผัสได้ มีความกว้าง ยาว สูง ต่า หนา บาง มีบรรยากาศล้อมรอบ เหมาะกับการเก็บนาเสนอข้อมูล หรือ
สิ่งของที่ยากต่อการเข้าถึง ง่ายต่อการชารุดสูญหาย
ดังนัน้ การศึกษาและค้นคว้าครั้งนี้ จึงเป็นการหาเทคนิคกระบวนการ การเก็บข้อมูลวัตถุโบราณในรูปแบบ 3
มิติ ให้สามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามต้นฉบับมากที่สุด เพื่อให้สามารถนาที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์
เสมือนจริง สื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนนาไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืน เช่นปริ้นสามมิติ สามารถจาลองวัตถุโบราณให้ผู้เข้า
เยี่ยมชมสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน และเจ้าหน้าที่สามารถเก็บข้อมูล ได้ด้วย
ตนเอง และเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกจากบรรพบุรุษอันมีคุณค่าให้คงสืบต่อไป
คาสาคัญ: วัตถุโบราณ, แสกน 3 มิต,ิ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา
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Abstract
The information about antiques is very important to conservation and public relations. The public
relations can communicate many channels such as newspapers, radio, television and multimedia. Nowadays,
multimedia is considered to be an interesting medium. And also, the dissemination and data collection of
antiques via multimedia is relatively minor. The most published is text or image. The audience does not feel real.
The 3d technology can present the shape of the object to virtual life. It is suitable for storage and
presentation of information for something that difficult to access and easy to malfunction or lost.
Therefore, this research will search the best techniques and processes to collect information of antiques
via 3D model. It allows the information to be developed in other media for example, AR website, 3D printing or
visitors can easily simulate the event through a computer and a smartphone. Moreover, the staff can collect
information by them self. And also, it can conserve and promote the valuable of legacy of ancestors.
Keywords: The information about antiques, 3D scan, Watanatham Nithat Phayao Cultural Exhibition

บทนา
หอวั ฒ นธรรมนิ ทั ศ น์ วั ด ศรี โ คมค า เป็ น สถานที่ จั ด แสดงวั ต ถุ โ บราณ รวมถึ ง เอกสารข้ อ มู ล ส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ทั้งด้านวรรณกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านในจังหวัด
พะเยา เป็นเวลากว่า 43 ปี ที่หลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลีได้พบซากปรักหักพังและประติมากรรมในยุคหินทรายของเมือง
พะเยา พุทธศตวรรษที่ 20-21 อันเป็นที่มาที่ทาให้หลวงพ่อได้เริ่มเก็บรักษาสมบัติของชาติเหล่านี้ไว้ ณ วัดศรีอุโมงค์คา
จนย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคา จนในปีพ.ศ.2512 จึงย้ายโบราณวัตถุทั้งหมดมาเก็บรักษาต่อ ณ วัดแห่งนี้ นับตั้งแต่
การเริ่มต้นเก็บรวบรวมวัตถุโบราณ ตลอดจนการกลั่นกลองจนกลายเป็นหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคา ใช้ระยะเวลา
กว่า 32 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2539 หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคาได้รับการออกแบบด้วยศิลปะล้านนา
ประยุกต์ ด้านหลังตัวอาคารติดกับกว๊านพะเยาจึงมีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ ภายในอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย
ห้องจัดแสดง 5 ห้อง แต่ละห้องแบ่งเป็นส่วนๆ รวมทั้งหมดเป็น 13 ส่วน [1]
ปัจจุบันหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแนะนาในเส้นทางการท่องเที่ยวรอบ
กว๊านพะเยา ซึ่งภายในจัดแสดงวัตถุโบราณที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญแหล่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา อยู่เป็นจานวนมาก แต่
ปัญหาหนึ่งที่พบจากการสารวจเบือ้ งต้นได้แก่ การการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อใหม่ยังมีอยู่น้อยมาก ส่วนที่มีก็นิยมใช้
ภาพถ่ายประกอบการเขียนบรรยาย ขาดการนาเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อใหม่ในรูปแบบใหม่ ไม่ดึงดูดใจต่อผู้เยี่ยมชม
การสร้างแบบจาลองสามมิติ (3D modeling) คือ กระบวนการที่ใช้การคานวณทางคณิตศาสตร์ของพื้นผิวใน
ระบบสามมิติของวัตถุใดๆ โดยผลที่ได้จะเรียกว่า แบบจาลองสามมิติ ซึ่งสามารถมองเห็นภาพของแบบจาลองนี้ผ่ าน
ทางหน้าจอแสดงผลได้โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “เรนเดอร์สามมิติ” (3D rendering) โดยเป็นการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของจุดในระบบพิกัดตามแกน X,Y,Z เมื่อหลายๆ จุดเรียงต่อกันก็จะเกิดเป็นพื้นผิวของแบบจาลองสามมิติ
แบบจาลองสามมิติ สามารถสร้างได้จากโปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบด้านกราฟิก โดยการประมวลค่าจุดพิกัด
ทั้งหมดบนแกนสามมิติแล้วแสดงผลออกมาเป็นภาพสามมิติ [2]
ปัจจุบันเทคโนโลยีการแสกนสามมิติ ได้ถูกพัฒนาให้มีรูปแบบและเครื่องมือการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
การใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง ใช้ความชานาญเฉพาะทางของผู้ใช้ มีความแม่นยาสูง แต่ราคาก็สูงตาม หรือแม้แต่มีการพัฒนา
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แอปพิเคชั่นที่มีราคาประหยัด ใช้งานไม่ยุ่งยาก แต่คุณภาพงานจะไม่มีความสม่าเสมอ ต้องใช้เทคนิค และความชานาญใน
การใช้งาน
จากปัญหาและข้อดีขอ้ เสียที่ได้กล่าวมาเบือ้ งต้น ทีมวิจัยจึงเห็นถึงความสาคัญของการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ
ในรูปแบบ 3 มิติ โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นคว้าหา เทคนิค วิธีการที่สามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามต้นฉบับมากที่สุด
สามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไปที่มีพนื้ ฐานใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้ เพื่อให้บุคคลในหอวัฒนธรรมนิทัศน์
วัดศรีโคมคา สามารถแสกนเก็บข้อมูลเบื้องต้นได้โดยตัวเอง โดยไม่ต้องพึงเทคโนโลยีที่มีราคาสูง ค่อยๆ สะสมเก็บ
ข้อมูลแสกนเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ เนื่องจากวัตถุโบราณมีจานวนเยอะ หากใช้การจ้างภาคเอกชนอาจต้องใช้ต้นทุนสูง
ถือเป็นการประหยัดต้นทุน อีกทัง้ ยังสามารถนาข้อมูลในรูปแบบ 3 มิติ ที่ได้มาประชาสัมพันธ์ และพัฒนาต่อยอดในสื่อ
ต่างๆ เช่น สื่อเวบเสมือนจริง ที่สร้างความน่าสนใจกับผู้เข้าชมและเพิ่มอรรถรสในการชมเวบไซน์ ตลอดจนสามารถ
ข้อมูลวัตถุโบราณในรูปแบบ 3 มิติ ไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืน เช่นการสร้างสื่อมัลติมีเดีย หรือเทคโนโลยีปริ้นสามมิติ
สร้างวัตถุโบราณจาลองมาวางแสดงให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถสัมผัส ชมดูได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องกังวลต่อการชารุด
หรือสูญหายเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกจากบรรพบุรุษอันมีคุณค่าให้คงสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา ในรูปแบบ 3 มิติ
2. เพื่อการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ วัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา
3. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มิติ ที่เหมาะสมสาหรับถ่ายทอดให้กับ
บุคคลทั่วไปที่มีพนื้ ฐานใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้

กรอบแนวคิด
การจัดทาการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อการ
อนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ ได้กาหนดกรอบแนวคิดและขัน้ ตอนการวิจัยดังนี้

ศึกษาอุปกรณ์ และเทคโนโลยี เก็บ
ข้อมูลแสกน 3 มิติ

กาหนดเกณฑ์เพื่อสรุปวิธีและเทคนิค
ที่เหมาะสม ได้แก่
1.สามารถเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ ต รงตาม
ต้นฉบับมากที่สุด
2.ประหยัดต้นทุนในการเก็บข้อมูล
3.สามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไป
ที่มีพนื้ ฐานใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ท
โฟนได้

ทดลองเก็ บข้ อมู ลแสกนกับ วัถุ ที่มี
ความใกล้เคียงกับ วัตุโบราณจริง

หาผลลัพท์ที่เหมาะสมกับเกณฑ์

ศึกษาข้อมูลทั่วไป
กาหนดแบ่งประเภท ตามวัสดุวัตถุ
โบราณ

จัดเก็บข้อมูล นาไปทดลองซ้า เพื่อ
หาค่าผลลัพท์ที่ดที ีสุด
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดและขัน้ ตอนการวิจัย
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สรุปผล และจัดทา
เผยแพร่

วิธีวิทยาการวิจัย
การจัดทาการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อการ
อนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ ใช้การวิจัยในรูปแบบ เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยกาหนดเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง กาหนดเป็นวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา จานวน 20 ชิ้น โดย
การคัดเลือกจาก ประเภท วัสดุ คุณสมบัติ ลักษะณะต่างๆ มาเป็นตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
กาหนดการวิเคราะห์ประเมินผล โดยการสังเกตผลจากการทดลอง เปรียบเทียบจากผลการทดลองซ้า โดย
ตัง้ เกณฑ์ประเมิน คือ
- หาเทคนิควิธีการที่สามารถเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูแบบ 3 มิติ ที่มค
ี วามสมบูรณ์เหมือนต้นฉบับที่สุด
- หาเทคนิควิธีการที่สามารถเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูแบบ 3 มิติ ที่ประหยัดต้นทุน
- หาเทคนิควิธีการที่สามารถเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูแบบ 3 มิติ ที่สามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไป
ที่มีพนื้ ฐานใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ได้
กาหนดขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 สารวจข้อมูล โดยการสารวจศึกษาข้อทั่วไปวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์
ขั้นตอนที่ 2 ทาการบันทึก แบ่งประเภทวัสดุ ลักษณะ คุณสมบัติต่างของวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรม
นิทัศน์ วัดศรีโคมคา
ขัน้ ตอนที่ 3 ทาการศึกษา อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ชว่ ยในการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มิติ โดย
นาตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับประเภทวัตถุโบราณที่แสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา มาทดลองแสกนเก็บข้อมูล
3 มิติ
ขั้นตอนที่ 4 เก็บผลผลการแสกนเก็บข้อมูล ในรูปแบบต่า งๆ และนามาเปรียบเทียบหาข้อดี ข้อเสีย เพื่อ
ปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุง เปลี่ยนวิธีการแสกนเก็บข้อมูล ทดลองซ้า ในหลายๆ ครั้ง โดยแบ่งตามประเภทและ
วัสดุตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับวัตถุโบราณที่แสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลลัพธ์ที่ดที ี่สุดจากการทดลองซ้า ในหลายๆ ครัง้ ในการแสกนเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ตาม
เกณฑ์ที่วางไว้
ขั้นตอนที่ 7 นาวิธีการที่ได้จากการทดลอง ไปแสกนเก็บข้อมูลวัตถุโบราณที่แสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัด
ศรีโคมคา ในรูปแบบ 3 มิติ
ขั้นตอนที่ 8 ประชาสัมพันธ์และเผยพร่ เพื่อเป็นการอนุรักษณ์ ผ่านเวบไซต์เสมือนจริงสาหรับวัตถุโบราณใน
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา
ขั้นตอนที่ 9 จัดทาสรุปและคู่มือการใช้งาน การแสกนเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อเผยแพร่
ต่อไป
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษา การเก็บข้อมูลวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อการ
อนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ โดยการจัดเก็บภาพห้องจัดแสดงงานในมุมมอง 360 องศา ประกอบไปด้วย 1.ทางเข้าหน้า
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ 2.จุดประชาสัมพันธ์ 3.ห้องกว๊าน 4.โถงบันไดชั้นหนึ่ง 5.โถงบันไดชั้นสอง 6.ห้องพะเยาก่อน
ประวัติศาสตร์ 7.ห้องพะเยารุ่งเรื่อง 8.ห้องเครื่องปั้นดินเผา 9.ห้องพะเยายุคหลัง 10.ห้องวิถีภูมิปัญญา 11.ห้องช้าง
และ 12.ห้องเก็บวัตถุโบราณ
ตัวอย่างภาพ 360 องศา ห้องจัดแสดงวัตถุโบราณในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา

ภาพที่ 2 ภาพ360 องศาโถงชัน้ หนึ่ง

ภาพที่ 4 ภาพ 360 ห้องพะเยาก่อนประวัตศิ าสตร์

ภาพที่ 3 ภาพ 360 องศาห้องเก็บวัตถุโบราณ

ภาพที่ 5 ภาพ 360 ห้องพะเยารุ่งเรื่อง

ผลการศึกษา รูปแบบและวิธีการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มิติ ที่เหมาะสม พบว่าการใช้แอปพิเคชั่น
QLONE ในการเก็บข้อมูลมีความเหมาะสมในแง่ ของ ที่มีความสมบูรณ์เหมือนต้นฉบับมากที่สุด ประหยัดต้นทุน และ
สามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไปที่มีพนื้ ฐานใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ได้ และเก็บตัวอย่างวัตถุโบราณจานวน 20
ชิ้น โดยแบ่งเป็นตามประเภทวัสดุตา่ งๆ ได้แก่ วัตถุโบราณที่จัดแสดงประเภทโลหะ ดินเผา หินทราย และไม้

ภาพที่ 6 แสดงอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ชว่ ยในการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มิติ
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ภาพที่ 7 แสดงขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มิติ ประเภทโลหะ

ภาพที่ 8 แสดงขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มิติ ประเภทดินเผา

ภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มิติ ประเภทไม้
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ภาพที่ 10 แสดงขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มิติ ประเภทหินทราย

ภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในแอปพิเคชั่น

ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในแอปพิเคชั่น
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ภาพที่ 13 แสดงขั้นตอนการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในแอปพิเคชั่น

ภาพที่ 14 แสดงขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในแอปพิเคชั่น
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ตลับเก็บเงินชั่ง

ระฆังหล่อสาริดโบราณ

แอ๊บหมาก แอ๊บปูน
เศียรพระพุธรูปทราย
ภาพที่ 15 แสดงชิน้ งานวัตถุโบราณในรูปแบบ 3 มิติ

โมลี ยอดเศียรพระ
พระพุทธรูป หินทรายแกะสลัก
ภาพที่ 16 แสดงชิน้ งานวัตถุโบราณในรูปแบบ 3 มิติ

ตลับไม้ใส่ลูกปืนแก๊ป
ไปป์ยาสูบโบราณ
เศียรพระพุทธรูป
ภาพที่ 17 แสดงชิน้ งานวัตถุโบราณในรูปแบบ 3 มิติ
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ภาพที่ 18 แสดงชิน้ งานวัตถุโบราณในรูปแบบ 3 มิติ
ตัวอย่างการนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางเวบไซต์เสมือนจริงสาหรับวัตถุโบราณในหอวัฒนธรรมนิทัศน์
วัดศรีโคมคา

ภาพที่ 19 แสดงเวบไซต์เสมือนจริง หน้าหลัก และห้อง 360 องศา
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ภาพที่ 20 แสดงเวบไซต์เสมือนจริง หน้าภาพวัตถุโบราณ 360 องศา

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาและค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการหาเทคนิคกระบวนการ การเก็บข้อมูลวัตถุโบราณในรูปแบบ 3 มิติ
พบว่าการใช้แอปพิเคชั่น QLONE มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ ที่ได้กาหนดไว้ คือ สามารถเก็บข้อมูลวัตถุโบราณใน
รูปแบบ 3 มิติ ให้สามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามต้นฉบับมากในระดับ โดยถึงแม้ว่าแอปพิเคชั่นจะไม่สามารถเก็บข้อมูล
ได้เหมือน 100% หรือเก็บได้ละเอียดเหมือนกับการใช้เทคนิคในอุปกรณ์เฉพาะทางที่มีราคาแพง แต่ด้วยแอปพิเคชั่นนี้
สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟน และเสียค่าใช้จ่ายไม่มากในการนารูป 3 มิติ ออกมาใช้งานพัฒนาสื่อต่างๆ ถือว่าประหยัด
ต้นทุนในการเก็บข้อมูลแสกน 3 มิตเิ ป็นอย่างมาก
ประกอบการใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เจ้าหน้าที่สามารถเก็บข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยแผ่น
รองแสกนวางกับพืน้ และนาวัตถุโบราณวางตรงกลางแผ่นรอง และแผ่นรองสามารถปริน้ ขนาดใหญ่เพื่อรองรับกับวัตถุ
โบราณที่มขี นาดใหญ่ได้ แล้วจึงใช้แอปพิเคชั่นทาการแสกน โดยให้บริเวณที่ทาการแสกนมีแสงสว่าง หากแสกนแล้วไม่
ประสบผลสาเร็จ ต้องหาแหล่งกาเนิดแสงจากภายนอก เช่นโคมไฟ มาช่วยส่อ งแสงสว่าง และข้อคานึงเรื่องเงาที่
จะต้อง ไม่มเี งามืดตกกระทบ หรือมีเงาน้อยที่สุดเพื่อป้องกันความผิดพลาด นอกจากนี้ยังพบวัถถุโบราณประเภทที่มี
ความเงาสะท้อนแสง หรือสะท้อนเงาคล้ายกระจกจะไม่สามารถแสกนได้ และปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่จะสามารถแสกน
ให้ประสบผลสาเร็จคือคุณภาพกล้องจากสมาร์ทโฟน ยิ่งกล้องถ่ายภาพสมาร์โฟนมีคุณถาพสูง ความคมชัดมาก
เท่าไหร่ก็จะส่งผลให้การเก็บข้อมูลแสกนงาน 3 มิตปิ ระสบผลสาเร็จ และข้อมูลแสกน 3 มิตมิ คี วามสวยงาม สมบรูณ์
ข้อมูลวัตถุโบราณในรูปแบบ 3 มิติ สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในสื่อต่างๆ เช่น เว็ บไซต์เสมือน
จริง สื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนนาข้อมูลไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื เช่นปริน้ สามมิติ ที่สามารถจาลองวัตถุโบราณให้ผู้เข้า
เยี่ยมชมสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดผ่านคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน สร้างความน่าสนใจในการชม เป็นการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกจากบรรพบุรุษอันมีคุณค่าให้คงสืบต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การเก็บข้อมูลวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อการอนุรักษ์และ
ประชาสัมพันธ์ ได้รับทุนจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และขอขอบคุณหอ
วัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา ที่อานวยความสะดวกในการดาเนินงาน
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รายชื่อบรรณาธิการพิจารณาบทความตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8
1

ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศริ ิโรจน์

31

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน

2

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

32

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์

3

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

33

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี

4

ศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา

34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาติยะ พัฒนาศักดิ์

5

ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู

35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ ตรีภักดิ์

6

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรี ะพล จันทร์ดยี ่งิ

36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรธัช อุน่ นันกาศ

7

37

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร

8

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภญ
ิ โญ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย

38

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันติ โชคถวาย

9

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา

39

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จณิษฐ์ เฟือ่ งฟู

10

รองศาสตราจารย์ ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน

40

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เรืองสุริยะ

11

รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ

41

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด

12

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์

42

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์

13

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี

43

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ

14

รองศาสตราจารย์ ดร.ต่าย เซี่ยงฉี

44

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์

15

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน

45

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี พริบดีเวช

16

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี

46

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ

17

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ

47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

18

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

48

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินจิ

19

รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมือง

49

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์

20

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภูว่ ภิ าดาวรรธน์

50

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย

21

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย

51

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี นะงอลา

22

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล

52

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร

23

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร

53

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว

24

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ

54

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง

25

55

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม

26

รองศาสตราจารย์ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต

56

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี

27

รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย

57

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ จีนประชา

28

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์

58

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ

29

รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์

59

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร

30

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ทิตย์วรรณ

60

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล

61

ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร

69

ดร.ฝนทิพย์ จินันทุยา

62

ดร.นษิ ตันติธารานุกุล

70

ดร.พจนศักดิ์ พจนา

63

ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

71

ดร.พรเทพ โรจนวสุ

64

ดร.พรรัศมิ์ จินตฤทธิ์

72

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ

65

ดร.ศุภชัย โตภาณุรักษ์

73

ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล

66

ดร.สุชาดา สายทิ

74

ดร.สาธิต เชือ้ อยูน่ าน

67

ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง

75

ดร.สุธรรม อรุณ

68

ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว

76

ดร.สุรพล ดารงกิตติกุล

